
ERDOĞAN'A CEVAP VERDİ

Bakalım el mi 
yaman bey mi!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilere
yönelik "ev sahipliği yapmaya devam
edeceğiz" açıklamasına cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, “Seçimin ertesi günü 2
yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Ba-

kalım el mi yaman bey
mi!” diye meydan
okudu. Memleket 
Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce ise
“Erdoğan'ı seçimle,
Suriyelileri de hızlan-
dırılmış diplomasiyle
göndereceğiz” değer-
lendirmesini yaptı. 
I SAYFA 7

ç

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Arnavutköy İmrahor
Mahallesi'ndeki batak-

lıkta iki dana mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine
olay yerine itfaiye ekipleri yön-
lendirildi. Ekipler, bataklığa
tahta paletler koyarak dana-
lara ulaştı. Ekiplerin yoğun
çabası sonucu iki dana mah-
sur kaldığı yerden çıkartıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İstan-

bul'da Atatürk Kültür Merke-
zi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş
Yıl Dönümü Programı ve Ge-
leneksel MÜSİAD Türkiye'nin
Gücü Ödülleri Töreni'ne ka-
tıldı. Erdoğan, "Savaştan gelip

ülkemize sığınan bu kardeşleri-
mize sonuna kadar sahip çıka-
cağız. Kendileri isterlerse
gidebilirler ama biz onları asla
kovmayacağız. Birileri çıkmış
durmadan laf salatası yapıyor.
Onları katillerin kucağına at-
mayacağız" dedi. I SAYFA 7

ç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziya-
retinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Adil Karaismailoğlu da Çatalca'ya geldi. Belediye
Başkanı Mesut Üner tarafından karşılanan Karais-
mailoğlu, Muhtarlar Derneği ve taksi duraklarını zi-
yaret etti. Cumhuriyet Meydanı'da da vatandaşları
dinleyen Karaismailoğlu, tüm mahalle yollarının as-

faltlanacağını söyledi. Belediye Başakanı Üner ise
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ta-
limatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil
Karaismailoğlu hemen harekete geçerek, İBB’nin 
sorumluluk alanları dahil tüm mahalle yollarının 
asfaltlama çalışmalarının yapılacağını açıkladı. 
İlçemize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
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Danaların imdadına
İTFAİYE YETİŞTİ

Manyak manyak
işler yapmışım!SONUNA KADAR 

SAHIP CIKACAGIZ

www.gazetedamga.com.tr

Beylikdüzü Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı 1.
oturumu öncesi AK Partili meclis üyeleri grup toplantı-

sında birbirine girdi. Kavganın nedeninin Muhammet Fatih
Vanlıoğlu'nun Ticaret Bakanı Mehmet Muş hakkında geç-
mişte yaptığı paylaşımlar olduğu öğrenildi. 2021 yılının
kasım ayında Mehmet Muş için, 'camdan bakan' ifadelerini
kullanan Vanlıoğlu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edil-
miş, Genel Merkez ihraç talebini reddetmişti. İhraç sürecinin
ardından dün Meclis toplantısı öncesi AK Parti Grup oda-
sına gelen Vanlıoğlu, Halim Yıldırım'ın tepkisiyle karşılaştı.
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KESİN İHRAÇ TALEBİYLE 
DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Halim Yıldırım'ın, Vanlıoğlu'na, “Sayın Bakan hak-
kında neden böyle açıklama yaptın?” sorusunu yönelt-

tiği, Vanlıoğlu'nun ise “İstediğimi yaparım” dediği öğrenildi.
Bunun üzerine Yıldırım, önündeki su şişesini Vanlıoğlu'nun
yüzüne fırlattı. Daha sonra iki meclis üyesi birbirine saldırdı.
Fakat diğer meclis üyeleri araya girerek Yıldırım ve Vanlıoğ-
lu'nu ayırdı. Yaşanan kavganın ardından grup odasından
çıkan Vanlıoğlu, güvenlik görevlilerine seslenerek, polis çağrıl-
masını istedi. Darp raporu alan Muhammet Fatih Vanlıoğlu,
Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.
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SU ŞİŞESİNİ VANLIOĞLU’NUN
YÜZÜNE FIRLATTI

Olaya tanık olan diğer AK Partili meclis üyeleri her-
hangi bir darp olayının yaşanmadığını dile getirdi. AK

Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'ın kavga
yaşandığı sırada grup odasında bulunmadığı
öğrenilirken, önümüzdeki günlerde her iki mec-
lis üyesinin de savunmalarını isteyeceği belir-
tildi. Bu arada geçmişte Ticaret Bakanı Mehmet
Muş'a sert eleştirilerde bulunan AK Parti Mec-
lis Üyesi Sevda Elmas'ın da meclis salonunda
Halim Yıldırım'la küçük bir tartışma yaşadığı ve
karakola giderek Yıldırım'dan şikayetçi olduğu
bilgisine ulaşıldı. I SAYFA 9
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VANLIOĞLU VE ELMAS SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDU

Sunucu ve spiker Hande Sarıoğlu
ile Youtuber Boğaç Soydemir’in

konuk olduğu Dayı Şov, bu hafta da iz-
leyiciyi eğlenceye doyurdu. Enerjik ve
eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Sarı-
oğlu, kendi videolarını izlerken kendi
bile şaşırdı; “Yapar-
ken çok acayip
gibi gelmiyor
ama izlerken
manyak 
manyak işler
yapmışım
dedim” 
dedi.
I SAYFA 13
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Beylikdüzü Belediye Meclis toplantısı öncesinde AK Parti Grubu odasında kavga çıktı. Geçmişte Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş'a sosyal medya üzerinden 'camdan bakan' diyen Muhammmet Fatih Vanlıoğlu ile
Halim Yıldırım arasında çıkan kavgayı diğer meclis üyeleri ayırdı. Yıldırım'ın, Vanlıoğlu'na su şişesi fırlattığı
ve üzerine yürüdüğü öğrenildi. Çıkan arbede sonrası Vanlıoğlu polis çağırdı ve Yıldırım'dan şikayetçi oldu

ERDOĞAN'DAN SURİYELİLER AÇIKLAMASI

Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan
Recep Tayyip 
Erdoğan

MAHALLE YOLLARI ASFALTLANACAKMAHALLE YOLLARI ASFALTLANACAKMAHALLE YOLLARI ASFALTLANACAKMAHALLE YOLLARI ASFALTLANACAKMAHALLE YOLLARI ASFALTLANACAKMAHALLE YOLLARI ASFALTLANACAK

GRUP ODASINDA 
mUS kAvGASI!

AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ ARASINDAKİ KAVGANIN DETAYLARINA DAMGA ULAŞTI

HAbER
EKREM 

HACIHASANOĞLU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021
yılı kasım ayında Beylikdüzü İlçe Baş-
kanlığı'nı ziyareti sırasında birlik çağ-
rısı yapmış, "Bazıları var partiye
küsüyor. Partiye niye küsüyorsun?
Küseceksen, adama küs. Davaya küs-
lük olmaz" sözlerini sarf etmişti.

Muş'un açıklamaları gazetemizde ya-
yımlandıktan sonra AK Partili Beylik-
düzü Meclis üyeleri Vanlıoğlu ve
Sevda Elmas çok sert tepki göster-
mişti. Vanlıoğlu, "Sorunları bu şekilde
çözemezsiniz, zaten sizlerden de
ancak bu beklenirdi. Hadi hayırlısı,

görelim bakalım elinden ne gelecek!
Camdan bakan" ifadelerini kullan-
mıştı. Sevda Elmas ise "İllâ edep, illâ
edep. Edep Yâ Hû. Ben pazarda do-
laşmam deyip milletvekili programla-
rını refüze eden sen mi dava
diyorsun?” demişti. 

MUŞ’A
‘CAMDAN
BAKAN’
DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Önce gözaltı 
sonra tutuklama

İş insanı Koray Sarısaçlı’nın
geçtiğimiz yıl 8 Eylül’de 4 kişi

tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra
serbest bırakılmasıyla ilgili açılan
dava kapsamında, kapatılan Furkan
Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kuru-
cusu Alparslan Kuytul hakkında ya-
kalama kararı çıkarıldı. Kuytul, dün
sabah saatlerinde Adana Emniyet

Müdürlüğü ekiple-
rince gözaltına alındı.
Yüreğir Devlet Hasta-
nesi’nde sağlık kontro-
lünden geçirilen
Alparslan Kuytul,
Emniyet'teki işlemleri-
nin ardından adliyeye
sevk edildi. Kuytul, çı-
karıldığı mahkemece
tutuklandı. 
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Alparslan Kuytul

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Bu ziyaretin 
iki boyutu var

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
Karadeniz ziyaretlerine ilişkin açık-
lama yaptı. "Karadeniz ziyaretinin 2
boyutu var” diyen Öztrak, “İlki hem-
şehrileri ile bayramlaşma, ikincisi be-
lediyelerimizin daveti ile yürütülen
faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde

bulunma, açılışlara
katılma" ifadelerini
kullandı. Gezinin ma-
liyeti hakkında da ko-
nuşan Öztrak,
Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve bakanların
bayramdan önce
Suudi Arabistan’a
yaptığı ziyareti gün-
deme getirdi. 
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Faik Öztrak

Büyükçekmece Bele-
diye Meclisi'nin mayıs

ayı ilk oturumunda tartış-
malı Albatros parkının karşı-
sında, denize dolgu alanın
üzerine kurulan Albatros
Restoran gündeme geldi. AK
Parti Grubu Meclis'e verdiği
soru önegesinde İBB'nin
sahil çalışması ve pandemi-

den faydalanılarak denizin
içine beton çıkmalar yapıldı-
ğını, restoranın ön ve arka
tarafının genişletildiğini dile
getirdi. Belediye Başkanı
Hasan Akgün ise “Siyaset
yapacaksınız ama yaparken
de kişilerin ticaret yapma
hakları sizi ilgilendirmez”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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PANDEMIDE BUYUDULER! Dayanışmaya destek olun!

Beylikdüzü Belediyesi
Mayıs Ayı Meclis Toplan-

tısı’nın 1. Birleşimi, iki yıl aranın
ardından yenilenen Meclis Sa-
lonu’nda gerçekleşti. Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Toplumsal dayanışmayı bü-
yütmek ve yaygınlaştırmak için
Beylikdüzü’nde büyük bir gay-
ret sarf ediyoruz. Hepinizi bu
dayanışmaya destek olmaya 
çağırıyorum” dedi. I SAYFA 9
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Mehmet
Muş

Muhammet 
Fatih Vanlıoğlu

Halim
Yıldırım

Hande 
Sarıoğlu
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0-15 yaş arası çocuklarda çok başarılı
sonuçlar elde edildiğini belirten Doç.
Dr. Şirin Güner Onur, “Rejeneratif en-

dodonti’ teriminin ilk olarak 2007 yılında Ameri-
kan Endodontistler Birliği (AAE) tarafından
kabul edildiğini belirtti. Rejenerasyon’un, çocuk-
larda kök gelişimi tamamlanmamış genç daimi
dişlerde kök ve çevresindeki dokunun sürekli ge-
lişimine izin veren, biyolojik temelli prosedürleri
içerdiğine değindi. Konuya açıklık getiren Doç.
Dr. Şirin Güner Onur, “Rejeneratif endodontik
tedavinin temel hedefi, kök gelişiminin devamı-
dır. Kök hücreler, büyüme faktörleri ve doku is-
keleleriyle birlikte pulpa-dentin kompleksinin
başarılı bir şekilde yenilenmesi için tedavi prose-
dürü aslında doku mühendisliğinin 3 temel bile-
şenini içeriyor” dedi.

Dişin canlılığı kazanılıyor

Doç. Dr. Şirin Güner Onur, çocuklarda kök ucu
açık daimi dişlerde kök kanal tedavisinin gerek-
tiği durumlarda uygulanabilen rejeneratif endo-
dontik tedaviler ile; kök gelişiminin devam
ederek kök ucunun kapanması ve bununla bir-
likte dişin canlılığının geri kazanılması hedeflen-
diğini belirtti. Doç. Dr. Şirin Güner Onur, “Dişin
içinde kök hücreleri, küçük darbelerle kanatarak
uyarıyoruz, bu kan pıhtısı sayesinde dişin kendi
kendine büyümesini sağlıyoruz. Bir anlamda
dişin ömrünü uzatıyoruz” diye konuştu. Diş He-
kimliği literatüründe dünyadan ve Türkiye’den
bildirilen olgu sunumlarında, rejeneratif endo-
dontik tedavi prosedürü uygulanan genç sürekli
dişlerde kök gelişiminin devam ettiği, kök duvar-
larının kalınlığının ve kök uzunluğunun arttığı-
nın bildirildiğine dikkat çekti. DHA

Çocuklara diş
sağlığı uyarısı

İ ki yılı aşkın süredir devam eden
Covid-19 pandemisinde bir yandan
maske kullanımı, diğer yandan

dondurucu kış koşulları cildi iyice yıp-
rattı. Doğanın yenilenmeye başladığı
bahar mevsiminin, cildi yenilemek için
de ideal bir zaman olduğunu belirten
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sü-
leyman İzzet Karahan “Son iki yıldır cilt
sorunlarında büyük artış yaşanıyor.
Ancak bahar mevsimini bir fırsat bilerek,
tıpkı doğanın yenilenmesi gibi, bazı basit
ama etkili bazı yöntemler uygulayarak
cildinizi de ışıl ışıl bir görünüme kavuş-
turabilirsiniz. Ancak cildimi yenileyece-
ğim derken, doğal olduğu düşüncesiyle
her yağı cildinize sürmekten kaçının.
Aksi taktirde alerjik sorunlara ve cildi-
nizde tahrişe yol açabilirsiniz” diyor. 

Cildinizi düzenli temizleyin

Düzenli cilt bakımı sağlıklı bir cilt için ol-
mazsa olmazların başında gelir. Maske
kullanımıyla gelen akne, komedon
(beyaz, siyah renkli, iltihaplı noktalar)
gibi sorunlar düzenli cilt bakımı ile azla-
tılabilir. Ancak cilt bakımının yanında
mutlaka destekleyici bir tedavi de gereke-
bilir. Hekiminizin cilt tipinize uygun ola-
rak önereceği yağ bazlı bir temizleyici ile
cildi arındırıp, sonrasında su bazlı bir te-
mizleyici ile cilt temizlenebilir. 

Yeterli ve kaliteli uyuyun

Yeterli ve kaliteli uyku cildi daha hızlı ye-
niler. Gece salgılanan melatonin güçlü
bir antioksidandır. Gün içerisinde güne-
şin ve çevrenin ciltte yol açtığı hasara
karşı, daha hızlı toparlanmaya olanak
verir. Bu nedenle gece mutlaka yatak

odasında yatılmalı, televizyon başında
uyumamalı, odanın yeterli ısıda, havadar
ve karanlık olmasına dikkat edilmelidir. 

Sağlıklı beslenin

Sağlıklı beslenme cilt için olmazsa ol-
mazlardandır. Antioksidandan ve prote-
inden zengin beslenmek cildin daha
sağlıklı görünmesine olanak sağlar, kola-
jen sentezini destekler. Hazır gıdalar in-
sülin direnci ile birlikte akne
problemlerini artırabilir. Bu nedenle
hazır gıda ve abur cubur tüketiminden

kaçınarak, mevsim sebze ve meyvelerin-
den tüketmeye özen gösterin.   

Makyajınızı çıkarmadan uyumayın

İş gereği yoğun makyaj yapanlarda, iki
aşamalı cilt temizliği cildi daha iyi arın-
dırmak için önem kazanır. Özellikle uyku
saatlerinin gece geç saatlere sarktığı za-
manlarda, yorgunluğun da etkisiyle kimi
zaman makyajlar temizlenmeden yatıla-
biliyor. Bu da cilde hasar vererek, bazı
komplikasyonlara neden olabiliyor. Bu
nedenle ne kadar yorgun olursanız olun

makyajınızı temizlemeden yatmaktan
kaçının.  

Vitaminlerden destek alın

Mutlaka hekime danışmak şartıyla, cildi
besleyici vitaminlerden destek alabilirsi-
niz. Özellikle gündüz kullanılan C vta-
minli serum ve kremler cildi gün
içerisinde güneşin, stresin ve diğer çevre-
sel faktörlerin yıpratıcı etkisine karşı korur.
Ancak yüksek dozlarda kullanımı cildi
tahriş edebilir. Bu nedenle gelişigüzel
değil, hekiminizin tavsiyesiyle ilerleyin. 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, cildi yenilemenin 6 etkili yolunu anlattı,
cildi besleyici özelliğe sahip bazı yağları sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

SEMANUR POLAT

CILDI YENILEMEK 
ICIN 6 ALTIN ONERI

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şirin
Güner Onur, rejeneratif endodontik 
tedavi hakkında açıklamalarda bu-
lundu. Doç. Dr. Şirin Güner Onur, son
yıllarda sıkça kullanılan bu özel yön-
tem ile çocukların gerçek dişlerini kay-
betmeden, uzun yıllar, sağlıklı dişlere
sahip olabildiklerini dile getirdi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman
İzzet Karahan “Son yıllarda doğal
içerikli ürünlerin kullanımının hızla
artmasıyla birlikte, cildimiz için de
klasik nemlendiriciler yerine doğal
yağ kullanımı artmaktadır. Ancak eş
dost tavsiyesiyle ya da internetten
‘doğal’ oldukları belirtilen yağları ge-
lişigüzel kullanmak fayda yerine
zarar getirebilir. Hindistan cevizi
yağı, zeytinyağı,  argan yağı, jojoba

yağı, papatya yağı, çay ağacı yağı,
biberiye yağı, badem yağı, sandal-
ağacı yağı gibi onlarca çeşit yağ bu-
lunmakla birlikte, her biri ‘bitkisel,
doğal’ gibi görünen bu yağlar her cilt
tipine uygun olacak diye bir kural
yoktur. Alerjik reaksiyonlara ve tah-
rişlere yol açabilir. Üstelik bazılarını
cilde doğrudan sürmemek gerekir.
Bu yağları kullanmadan önce he-
kime danışmak gerekir” diyor. 

Cildi besleyen yağlar
kullanabilirsiniz

Her gün egzersiz yapın
Acıbadem Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Çimen, 10 Mayıs “Sağlık İçin Hareket Günü”
vesilesiyle, sağlığına önem veren herkese her gün 30 dakika fiziksel aktivite önerisinde bulundu

DÜNYA Sağlık Örgütü’nün tanı-
mına göre fiziksel aktivite; iske-
let kasları ile enerji sarf edilerek

yapılan vücut hareketidir. Bu tanıma göre
sağlığımız için boş vakitlerimizde yaptığı-
mız egzersizlere ek olarak bir yerden başka
yere gitmek için yapılan mecburi yürüyüş
veya işin bir parçası olarak yapılan tüm
hareketler de fiziksel aktiviteye girer. “2003
yılında, Dünya Sağlık Örgütü fiziksel akti-
vitenin önemine dikkat çekmek amacı ile
10 Mayıs tarihini ‘Sağlık İçin Hareket
Günü’ ilan etmiştir. Amaç, hareketsiz ya-
şamdan kaynaklanan hastalık ve fonksi-
yon bozukluklarının önüne geçmektir”
açıklamasında bulunan Acıbadem Ankara
Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Çimen “Hareket-
siz yaşam tarzı çağımızın en önemli halk
sağlığı sorunu haline gelmiştir” dedi. 

Hareket varsa bereket var 

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke-
lerdeki insanların yüzde 60 ila 85'inin ha-
reketsiz yaşam tarzı sürdüklerini aktaran
Doç. Dr. Yeşim Çimen “Pandeminin de et-
kisiyle çocukların yüzde 70 kadarının fizik-
sel açıdan yeterince aktif olmadığı ve bu
durumun da gelecekteki sağlık durumları

üzerinde ciddi etkileri olacağı tahmin edil-
mektedir. Hareketsiz yaşam tarzı kardiyo-
vasküler hastalıklarla direkt ilişkili olup
diyabet ve obezite riskini iki katına çıkarır
ve bağırsak kanseri, yüksek tansiyon, os-
teoporoz, lipid metabolizması bozukluk-
ları, depresyon ve anksiyete risklerini
artırır” ifadelerini kullandı. 

Günde 15 dakika yürüyün

Dünya Sağlık Örgütü’nün, sağlıklı yaşam
için her gün 30 dakikalık orta düzeyde fi-
ziksel aktivite, sigaranın bırakılması ve sağ-
lıklı beslenmeyi önerdiğini ifade eden
Yeşim Çimen “Bir fizik tedavi uzman he-
kimi olarak en az haftada 3 kez 45 dakika
süre ile egzersiz önersem de iş yoğunlu-
ğuna bağlı olarak düzenli egzersize her
dönem vakit bulamayabiliriz. Böyle du-
rumlarda alışkanlıklarımızı gözden geçir-
meliyiz. Hareket etmemizi engelleyen
alışkanlıklarımızı bırakmaya çalışmalıyız.
Örneğin arabamızı uzağa park edip sabah-
ları işe en az 15-20 dakika yürümek, iş ye-
rine mümkünse bisikletle gitmek, asansör
yerine merdiven kullanmak, ofis koltuğun-
dan yarım saatte bir kalkıp etrafı dolaşmak
da hareketsizliği önleyerek sağlıklı yaşama-
mıza katkıda bulunacaktır” dedi. 
BURAK ZİHNİ

Sağlık için tavsiyeler
Doç. Dr. Yeşim Çimen, fiziksel aktivitenin neden
önemli olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: 
-Kas kuvvetini, esnekliğini, dayanıklılığını artırır. 
-Kemiklerin güçlenmesini sağlar. 
-Kalp ve solunum fonksiyonlarımızı düzenler. 
-Kalp damar hastalığı, hipertansiyon, diyabet, 
solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi birçok
önlenebilir kronik hastalığa karşı korur. 

-Endorfin salgılatarak kaygı ve depresyon 
duygularımızı azaltır. 

-Uyku kalitemizi arttırır. 
-Hafıza ve beyin fonksiyonları-

mızı geliştirir. 
-Ciddi bir küresel sağlık 

sorunu haline gelen obe-
zite ve ilişkili olduğu

hastalıkları önlemeye
yardımcı olur.  
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ÜnlÜ bir şarap markasının
satış temsilciliğini yapan
Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs

2022 tarihinde evinin terasında öldü-
rülmüş bir halde bulundu. Kendisin-
den haber alamayan arkadaşlarının
ihbarı sonucu olay yerine giden polis
ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları
Cenk Çağın Ünlü'nın bıçaklanarak
öldürüldüğünü tespit etti. Cinayet
Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlat-

tıkları soruşturmada binanın güvenlik
kamera görüntülerini incelediklerinde
bir kişinin elinde bavulla çıktığını be-
lirledi. Polis katil olabileceğini değer-
lendirdiği şüpheliyi kamera
görüntülerini kullanarak Beyoğlu'nda
bir otele kadar izledi. Bu otelde kal-
dığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak
için operasyon yapıldı. Polis cinayet
şüphelisi olarak Cenk Çağın Ün-
lü'nün kardeşi Cem İ.Ü.'yü gözaltına

aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında
yapılan aramada olayda kullanıldığı
değerlendirilen bıçak bulundu. Şüp-
helinin sorgusu Cinayet Büro Amirli-
ğinde yapıldı. Şüphelinin akli
dengesinin yerinde olmadığı ve çeliş-
kili ifadeler verdiği öğrenildi. Şüpheli-
nin ağabeyini neden öldürdüğüne
yönelik bir şey söylemediği belirtildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli
Cem İ.Ü. adliyeye sevk edildi.  DHA

Direksiyon
başında fenalaştı

Kaza saat 09.30 sıralarında Ümraniye TEM
Otoyolu Çakmak mevkii Edirne istikame-
tinde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye

gitmek üzere 34 D 7724  plakalı otomobiliyle ilerleyen
Orhan Doğan, direksiyon başında fenalaştı. Doğan'ın
kullandığı otomobil önce Metin Karasu yönetimindeki
34 FU 1818 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle
kamyonet devrilirken, ilerlemeye devam eden otomobil
daha sonra başka bir otomobile arkadan çarparak dura-
bildi. Olayda fenalaşan sürücü Orhan Doğan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırı-
lırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durma
noktasına geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla
trafik akışı normale döndü.  Kazaya karışan otomobil
sürücüsü Seyfi İşleyen, "Otobanda ilerlerken buradaki
araç yan tekere vurmuş. Yan teker de savurunca geldi
bana vurdu." dedi. Kazayı gören başka bir sürücü ise,
"Kamyon devrildi. Kamyona çarpmış ağabey. Bayıldı
galiba o sırada. Sonra bizim yanımızdan geçti otomo-
bile çarptı. Baygın halde görünce indik biz de. Öyle bir
şey oldu herhalde hastaneye gidiyormuş." diye konuştu.

O lay, geçen cumartesi günü
öğle saatlerinde D-100 Ka-
rayolu Uzunçayır mevkii

Hasanpaşa istikametinde meydana
geldi. İddiaya göre, 34 MD 4381
plakalı motosiklet sürücüsü Özbe-
kistan uyruklu Hurshıdbek Olımjo-
nov, seyir halindeyken fenalık
geçirdi. Dili boğazına kaçtığı öğreni-
len sürücü, motosikletten düşerek
yere yığılırken, motosikleti de üze-
rine devrildi. Yerde yatan Hurshıd-
bek Olımjonov'u (32) gören
sürücüler, sağlık ekiplerine haber
verdi.

Polis müdahale etti

Çevredekiler sağlık ekiplerinin gel-
mesini beklerken, bu sırada olay ye-
rinden geçen Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik

polisi, olaya müdahale etti. İlk kont-
rolleri yapan trafik polisi, baygın
yatan sürücünün nabzının zayıf ol-
duğunu, göz bebeklerinin kaydığını
ve solunum yolunun tıkalı olduğunu
fark etti. Bunun üzerine çevredeki-
lerden kalem ya da benzeri bir cisim
istedi. Hurshıdbek Olımjonov'un
nefes almakta zorluk çektiğini anla-
yan trafik polisi, kalem ve el yardı-
mıyla sürücünün çenesini açtı. Polis,
solunum yolunu tıkayan dilin pozis-
yonunu normale döndürdü. Böylece
solunum yolundaki tıkanıklık gideri-
lerek sürücünün nefes alması ve ha-
yati fonksiyonlarının normale
dönmesi sağlandı.

Yeniden nefes aldı

Sürücünün yeniden nefes aldığı
anlar ise kameralara yansıdı. Moto-

siklet sürücüsü, ambulansla Hay-
darpaşa Numune Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati
tehlikesinin olmadığı belirtilen
Hurshıdbek Olımjonov, tedavisinin
ardından hastaneden taburcu edildi.
Sürücüye müdahale sırasında olay
yerinde bulunan Volkan Erkul,
"Dükkanda çalışıyordum. Bir anda
insanların toplandığını gördük. Git-
tiğimizde motosikletli bir arkadaş fe-
nalaşmış, yerde yatıyordu. Daha
sonra 2 polis memuru  geldi. Nab-
zını kontrol etti, nabzı yavaşlamıştı.
Diline baktılar. Kalem bulduk, polis-
lere verdik. Dilini çıkardı, kendine
geldi. 10 dakika daha müdahale
edilmeseydi rahmetli olurdu. Ambu-
lanslar geldi müdahale edildi. Du-
rumu iyiydi, hastaneye kaldırıldı"
diye konuştu.  DHA

Şişli'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak
bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis, şüpheliyi olaydan
sonra kaçtığı Beyoğlu'ndaki otelde gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifadeler veren
şüphelinin olayın sebebi konusunda bir şey söylemediği öğrenildi

Ümraniye TEM Otoyolu'nda direksiyon
başında fenalaştığı öne sürülen sürücü önce
kamyonete ardından da otomobile çarptı.
Kamyonetin devrildiği kazada fenalaşan 
otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle
otoyolda trafik durma noktasına geldi

Önce düğün
sonra kavga

avcılar'da bir düğün salonundan çıkan
grup sokakta kavga etti. Merkez Mahal-
lesi’ndeki bir düğün salonunda Türkmenis-

tanlı çiftin düğünün bitmesi ardından davetliler
dağılırken, aralarında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Sokağa taşan kavgaya kadınlar da karıştı. Bir birlerine
tekme, tokat ve yumrukla saldıran grup arasındaki ar-
bede birkaç dakika sürerken yapılan ihbar üzerine böl-
geye polis ekipleri sevk edildi. Cep telefonu ile
kaydedilen kavgada polisin geldiğini gören gruptakiler
ara sokaklarda gözden kayboldu.

TRAFIK 
polisi hayat
kurtardı
Kadıköy'de seyir halindeyken dili boğazına kaçtığı için nefes alamayarak
yere düşen motosiklet sürücüsü Hurshıdbek Olımjonov'u, yoldan geçen
trafik polisi hayata döndürdü. Trafik polisinin kalem yardımıyla yaptığı ilk
müdahale ve sürücünün yeniden nefes aldığı anlar kameralara yansıdı

Böyle kardeş olmaz olsun

Çocuğu kandırdı
evi soydu

Beylikdüzü'nde kendisini başkomiser olarak tanıttıktan sonra
"Adınız kuyumcu soygununa karıştı" diyerek 13 yaşındaki çocuktan
evdeki para ve ziynet eşyalarını alıp kayıplara karışan dolandırıcı, 
Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 73 saatlik güvenlik

kamerası incelemesinin ardından yakalandı

Olay, 5 Mayıs Perşembe
günü Beylikdüzü'nde ya-
şandı. İ.U.O, cep telefonu ile

aradığı 13 yaşındaki çocuğa kendini
başkomiser olarak tanıttı. Sahte polis,
çocuğa, "Adınız şüpheli olarak ku-
yumcu soygununda geçiyor. Evdeki
altın ve nakit paraları incelememiz için
bize getirmeniz gerekli" dedi. Korkan
çocuk, evde bulabildiği tüm altın ve
nakit paraları, verilen adrese bıraktı. 28
bin TL , 5 bin 700 dolar ve altınları
alan dolandırıcı ortadan kayboldu.
Durumu öğrenen çocuğun ailesi, olayı
polis ekiplerine bildirdi. Mağdurların
ifadesinin ardından Beylikdüzü İlçe
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

73 saat izlendi

Konu hakkında ilçe genelinde çalışma
başlatan polisler, 73 saatlik güvenlik
kamerası kaydını izledikten sonra şüp-
helinin kimliğini tespit etti. İ.U.O.'nun
Ataşehir'de bir adreste saklandığını be-
lirleyen Beylikdüzü Asayiş Büro Amir-
liği ekipleri, eve baskın düzenledi.
Adreste bulunan şüpheli yakalanarak,
ifadesi alınmak üzere polis merkezine
götürüldü. Ayrıca ziynet eşyaları ve pa-
raların büyük bir kısmı yapılan arama-
lar neticesinde bulunduktan sonra
polis tarafından aileye geri iade edildi.
İ.U.O., emniyetteki işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından adliyeye
sevk edildi. DHA

Cinayet
zanlıları
yakalandı

Şişli'de geçen mart ayında gece
kulübünde bir kişinin ölümüyle
sonuçlanan kavgayla ilgili 5
şüpheli yakalandı. Mekanın
önünde yaşanan kavga anları
güvenlik kamerasına yansıdı

ŞiŞli, Esentepe Mahallesinde bulunan
gece kulübünde 25 Mart 2022 tarihinde
sabaha karşı saat 04.00 sıralarında mey-

dana gelen olayda yan masada oturan bir kadına
tacizde bulundukları iddiasıyla çalışanlar tarafın-
dan dışarı atılan 5 kişi, kısa süre sonra geri döndü.
Bar işletmecisi ve çalışanlarıyla mekan önünde ya-
şanan kavgada gece kulübünün işletmecisi Gıya-
settin Gümüş hayatını kaybederken, Sefa Ş. ve
Mehmet A. adlı çalışanlar çeşitli yerlerinden yara-
landı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Cinayet
Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başla-
tılan soruşturmada polis olayın işyeri güvenlik ka-
meraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini
belirledi. Görüntü kayıtlarından kimlikleri tespit
edilen şüpheliler Doğukan K.K.(24), Mert P.(20),
Dorukan K.(28) Toygun T.(32) ile İlker B.(21) göz-
altına alındı.Azılı suçlu çıktılarAsayiş Şube Mü-
dürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Doğukan
K.K.'nın daha önceden 9 kez, Mert P.'nin 4 kez,
Dorukan K.'nın 7 kez, İlker B.'nin ise 12 kez gözal-
tına alındıkları tespit edildi. Yapılan soruşturma
sonucu olayda silahı Doğukan K.K.'nın kullandığı
ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli-
ler adliyeye sevk edildiler.  DHA

Trafik magandasına   
CEZA

Sivil trafik ekipleri sosyal medya paylaşım-
ları üzerinde yapmış oldukları denetim-
lerde, 5 Mayıs tarihinde Büyükçekmece

Akyurt Caddesi üzerinde 34 ESL 237 plakalı otomo-
bil sürücüsü Yusuf Muhammed N.'in aracıyla drift
yaptığını tespit etti. Sürücü Yusuf Muhammed N.'ye
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D
(Drift) maddesine istinaden 9.125 TL idari para ce-
zası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi de 60 gün süreyle
geçici olarak iptal edildi. Sürücü Yusuf Muhammed
N., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine isti-
naden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis
Merkez Amirliğine teslim edildi. 

Büyükçekmece'de otomobiliyle 
drift yaptığı videoyu sosyal 
medyada paylaşan trafik
magandası, sivil trafik ekiplerinin
sosyal medya denetimine yakalandı.
Sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Servis aracı
kaza yaptı

ESENYURT'ta trafik ışıklarının bulunmadığı
kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsü,
hafif ticari araca çaptı. Kazada servis mini-

büsündeki 5 işçiyle birlikte 7 kişi yaralandı.  Esenyurt
Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi'nde saat
08.15 sıralarında meydana gelen kazada, trafik ışıkları-

nın bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis mini-
büsü hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kamerası görün-
tülerinde kavşaktan hızla çıkan 34 HS 3045 plakalı hafif
ticari araçla, yolun sağından gelen 34 LGP 731 plakalı
servisle çarpıştığı görüldü. Kazada servis şoförü İlhan
G.'nin kullandığı servis minibüsündeki 5 işçi ile araçta

bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambu-
lans içinde yapılırken, tedavileri için hastaneye götü-
rüldü. Kazanın görgü tanığı Adnan Demirel, "Şoförün
iddiasına göre hafif ticari araç çok süratli geliyormuş.
Fark eder etmez frene basmış ancak, duramamış" diye
konuştu. Kaza anı kameraya yansıdı. DHA
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R amazan Bayramı, siyasî partilerde
yoğun olarak yaşandı; İstanbul-An-
kara arasında mekik dokundu. Bay-

ramlaşmalar hem parti içinde üyelerle hem
de partiler arasında gerçekleşti. Siyasetçile-
rin; sevgi, saygı, barış, huzur, birlik ve kar-
deşlik dilekleri sosyal medyada yer aldı.
İktidar partisi bayramlaşmalarının tama-
mını video konferans yoluyla yaparken diğer
partiler yüz yüze görüşmeyi tercih ettiler.
Cumhurbaşkanı dahil, siyasî parti liderleri
bayramı aileleriyle geçirdiler. 

Bu ezberi bir kişi bozdu: İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu. O, geniş aile buluşması
için Doğu Karadeniz’e, memleketine gitti;
Rize, Trabzon ve Artvin’de halkla buluştu,
bayramlaştı ve onlara seslendi. “Ayrışmayı
kendine ilke edinenlerden Allah memleketi
korusun!” dedi, “Hep beraber düzelteceğiz.
Millet kazanacak millet! Bir kişi değil, mil-
let kazanacak!” dedi. (basın)

Burada bir vatandaş okuması yapalım:
6’lı masanın parti başkanları ve demokrasi
için mücadele eden diğer parti başkanları da
bir sürpriz yapıp kendi memleketlerinde bir
“geniş aile” bayramlaşması yapsalardı,
umudu artırmak adına iyi olmaz mıydı? 

Umudu artırmak adına bakın devletimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk neler
yaptı? Nutuk’ta, “Ankara’ya gelen mebus-
larla yaptığım görüşmeler” bölümü ve deva-
mından anlıyoruz ki; mebuslar, “tek tek veya
küçük küçük gruplar halinde gelip gittiler.”

Aynı günlerde topluca bir arada olamadılar
ancak hepsine aynı ana noktalar günlerce
tek tek anlatıldı, tekrar üzerine tekrar
yapıldı. 

Mustafa Kemal Paşa’nın sözlerini okuya-
lım: “Her şeyden önce, iç gücünün, yürek ve
vicdan gücünün yüksek tutulması şarttır.
Bunu bilirsiniz. Biz de bu gücü artırmak
üzere, ilkin; iç ve dış durumun güven verici
ve iç açıcı niteliğinde ve gelişmesindeki nok-
taları ve yönleri araştırarak açıklamaya ve
kanıtlamaya çalıştık… Sonra; belirli bir
amaç etrafında bilinçli ve kararlı olarak bir-
leşmenin, sarsılmaz kuvvet olduğu gerçeğini,
yorulmaksızın tekrarladık. Bir toplumun, ya-
şamasının ve mutluluğunun, ancak emelde
ve emellerini gerçekleştirmesi yöntemlerinde
tam birlik olmasına bağlı olduğunu anlat-
tık… Vatanın kurtarılması, bağımsızlığın
sağlanması amacına yönelik ulusal birliğimi-
zin, köklü, düzenli örgütlerin varlığına ve bu
örgütleri iyi yönetebilecek kafaların, güçlerin
bir tek beyin ve bir tek enerji niteliğinde bir-
leşik ve kaynaşmış duruma gelmesine bağlı
olduğunu söyledik!”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ve özellikle,
“bilinçli ve kararlı olarak birleşmenin nasıl
bir kuvvet olduğunu yorulmadan, tekrar tek-
rar anlatmak” düşüncesi; ülkeye nefes aldır-
mayan, maddi-manevi enkaz yaratan dinci
siyasetlere dur demek isteyen tüm siyasî ve
sivil kuruluşlar için çok önemli ve bir o
kadar da uyarıcı bir yol haritasıdır.

1920’ye dönelim…Temsilci Kurul, İstan-
bul’da açılacak olan Mebuslar Meclisi’nde,
“güçlü, birleşik bir grup oluşturulması zo-

runluluğunu” ortaya koyar. Devlet, çökme ve
yıkılma kargaşası içindedir. Atatürk şöyle
der: “Böyle anlarda, kaderini kendi eline al-
makta aymazlık gösteren milletlerin, gele-
cekleri karanlık ve yıkımdır.” 

Atatürk’ün sonraki cümleleri ise âdeta
ders notu gibidir: “Türk milleti, bu gerçeği
anlamaya başlamıştı. Bu kavrayış sonucudur
ki, kurtuluş umudu veren, içtenlikli her çağı-
rıya koşmakta idi. Ancak uzun yüzyılların
uyuşturucu yönetim ve eğitiminin etkisinde,
bir toplumun, bir günde, bir senede kurtara-
bileceğini düşünmek ve kabul etmek doğru
değildir. Böyle olduğundan, durumu ve ger-
çeği bilenler, elden geldiğince kendi milletini
aydınlatarak ve ona doğru yolu göstererek,
onlara, kurtuluş yolunda kılavuzluk etmeyi,
en büyük insanlık ödevi bilmelidirler.”

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ulusal
istek belirlenmiş ve dile getirilmiştir. Bu ilke-
lere bağlı olduklarını açıkladıkları için millet
tarafından milletvekili seçilen kişilerden bir
grup kurmaları istenir: “Hakları Savunma
Derneği Grubu”. Bunlar, “milletin kutsal
emellerini cesaretle dile getirecek ve savuna-
caktır.” Sonrasında, “milletin emel ve
amaçlarının kısa bir programa temel olacak
şekilde topluca yazılması” görüşülür. Ulusal
Ant’ın ilk müsveddeleri kaleme alınır. Ata-

türk, burada bir konuya dikkat çeker. Görüş-
tükleri mebuslar “düşünce ve kanıda” ortak
kalarak ayrılmışlardır. Ancak şu soruyu sor-
mak zorunda kalacaktır: “Fakat, İstanbul
Meclisi’nde, Hakları Savunma Derneği
Grubu diye bir grup kurulduğunu işitmedik.
Niçin?! Evet, niçin? Buna bugün yanıt iste-
rim!” Cevabı da yine kendisi verecektir:

“Çünkü, Efendiler; bu grubu oluşturmayı,
vicdan borcu, millet borcu bilmek durum ve
yeteneğinde olan efendiler, inançsızdılar…
korkaktılar… bilgisizdiler. İnançsızdılar;
çünkü, millî emellerin gerçekliğine ve kesin-
liğine ve bu emellerin dayanağı olan Ulusal
örgütlerin sağlamlığına inanmıyorlardı. Kor-
kaktılar; çünkü, Ulusal Örgüt’ ten olmayı
tehlikeli görüyorlardı. Bilgisizdiler; çünkü,
kurtuluşun tek dayanağının millet olduğunu
ve olacağını kavrayamıyorlardı. Padişah’a
dalkavukluk ederek, yabancılara hoş görüne-
rek, yumuşak ve ince davranarak, büyük
amaçların elde edilebileceğine inanmak ay-
mazlığını gösteriyorlardı. Bundan başka,
Efendiler; gördükleri iyiliği unutuyorlardı ve
bencildiler… Ulusal ülkünün ve Ulusal Ör-
gütlerin, kısa bir sürede sağladığı saygınlık
ve varlığı küçümsüyorlardı. Yaratılmış olan
durumun ve varlığın kolayca elde edilebile-
ceği sanısına ve kuruntusuna kapılmakla çir-
kin gururlarını doyurma sevdasına
düşüyorlardı.”

İnsanın, siyasetçinin yozlaşmışlığını, halk
diliyle “çizdim ama oynamıyorum” zihniye-
tini her satırda görmemek mümkün
değil!Ders alındığını görmek de pek müm-
kün değil!

Ancak; millet olarak dinci zihniyetin
elinde oyuncak olmayı, memleketin “mül-
teci/misafir” gibi sıfat taşıyanlarla âdeta ku-
şatıldığını, siyasetçi ve iş insanlarının nalıncı
keseri gibi hep kendilerine yontan tutum ve
davranışlarını, adaletsizliği, yoksulluğu, yol-
suzluğu, eğitimsizliği ve son kertede küfür-
bazlığı kabullenmek ve sindirmek de artık
hiç mümkün değil!

Diğer yandan, bu zihniyetten kurtulma is-
teğinin “vatanın bütün ufuklarında” yankı
bulması için bir çalışma içinde olmak müm-
kün! “Ulusa dayanarak her nerede olursa
olsun, milletin kutsal emellerini cesaretle
dile getirecek ve savunacak” çalışmalara
başlamak mümkün!

Yoksulluk ve adaletsizlikle boğuşan bir
toplumu sarsabilmek için “olumlu ancak 
aykırı” eylem ve söylemlerde bulunmak
mümkün!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “7
gün karanlıkta kalma” sı, kendisine ve aile-
sine hakaret edilen Zafer Partisi lideri Prof.
Dr. Ümit Özdağ’ın Meclis’ten İçişleri Bakan-
lığı önüne yürümesi ya da İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun memlekette bayram-
laşma gezisi yapması, toplumu duyarlı ol-
maya davet eden eylemler olarak ve
çoğalmaları dileğiyle çok mümkün!

Siyaset kurumları, milletimizle birlikte;
yüz yılı da aşan zihniyet kavgasına dur de-
meyi, birliği sağlamayı ve bunun için her
yolu aramayı mümkün ve vaz geçilmez kıl-
malıdır! Türk milleti; demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletinde yaşamayı 
mümkün kılmalıdır!

Çok mümkün! cananmurtezaoglu@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Canan MuRtezaoğlu

B eyoğlu Belediyesi, 
Anneler Günü dolayı-
sıyla Beyoğlu'nun sim-

gesi Galata Kulesi'nde etkinliğe
ev sahipliği yaptı. 8 Mayıs saat
21.00'de başlan etkinlikte; Cum-
huriyetin Kurucusu Büyük
Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün annesi Zübeyde Hanım,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdo-
ğan, Beyoğlu’ndaki şehit annele-
rinin fotoğrafları ile sosyal
medyadan gelen fotoğraflar Ga-
lata Kulesi’ne yansıtıldı. Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız’ın sosyal medya hesapların-

dan canlı yayınlanan etkinlikte
ayrıca, Diyarbakır’da evlat nöbeti
tutan annelerin fotoğrafları da
Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Şehit
Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bül-
bül'ün mesajı kuleden Türkiye’ye
izletildi. Yaklaşık 500’ün üze-
rinde fotoğraf, kuleye yansıdı.

Ne yapsak azdır

Tüm annelerin Anneler Günü’nü
kutlayan Başkan Haydar Ali Yıl-
dız, “Bizi dünyaya getiren anne-
dir. Dolayısıyla çilemizi çeken,
hayat boyunca bizim için müca-
dele eden annelerimiz için ne
yapsak azdır. Bugün Beyoğlu Be-

lediye Başkanı olarak tarihi Ga-
lata Kulesi'nde Cumhuriyetimi-
zin Kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk başta olmak
üzere annesi Zübeyde Hanım'ın
fotoğraflarını, ardından Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın annesiyle olan
fotoğrafını buraya yansıtacağız.
Şehit Eren Bülbül'ün annesiyle
olan fotoğrafı ve şehit anneleri-
mizin fotoğrafları da kuleye yan-
sıyacak. Her annenin hikayesi
ayrıdır. Biz de annelerimizin hi-
kayelerini buradan göstermeye
çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.
DHA

Adliyede 
yoğunluk

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sara-
yı'nda, Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğünün 1 Mart 2022 tarihli Sözleş-

meli Personel Alımı ilanı gereğince uygulama sınavı
yapılıyor. Adliyenin atrium alanında sabat saat 08.00
saatlerinden itibaren sınav yoğunluğu yaşanıyor.
Klavye sınavına girmek için adliyeye gelen adaylar,
kuyruk oluşturdu. Bazı adaylar sınav sırasını bank-
larda beklerken, bazıları da yerlere veya merdivenlere
oturarak bekledi. Bazı adayların yanlarında klavye ge-
tirerek pratik yapması dikkat çekti. 
Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alınarak, 3 da-
kika içinde 90 doğru kelime yazmaları isteniyor. Aday-
lar bu aşamayı geçerse sözlü sınava girmeye hak
kazanacak. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Baş-
kanlığı'nın Sözleşmeli Personel Alımı ilamı gereğince,
İstanbul Adliyesi için 308 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi
için 7 olmak üzere toplam 315 sözleşmeli zabıt katibi
alınacak. İstanbul Adliyesi için 64 ve Gaziosmanpaşa
Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 69 sözleşmeli
icra katibi alınacak.  DHA

HER ANNE 
FARKLI BİR 

HİKAYE!
İstanbul Adalet Sarayı'nda, sözleşmeli
icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı 
nedeniyle yoğunluk oluştu. İstanbul
Adliyesi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için
toplam 384 sözleşmeli icra ve zabıt 
katibinin alınacağı sınav için 3 bin 233
kişinin başvurduğu öğrenildi

Ormanda geniş 
çaplı denetim 

Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık
alanlarda çıkabilecek olası yangınlara yöne-
lik denetimler sıklaştırıldı. Sultanbeyli Aydos

Ormanı'nda yapılan denetimlere Sultanbeyli İlçe Emni-
yet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü,
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe yunus
polisleri katıldı. Ormanda yaya olarak devriye gezen
ekipler, dolaşan ve piknik yapan vatandaşlara uyarılarda
bulundu. Öte yandan denetimlere polis helikopteri
drone ile havadan destek verildi. Denetimlerin yaz bo-
yunca her gün devam edeceği öğrenildi.

Sultanbeyli'de olası orman yangınlarına
karşı yapılan denetimlerde Aydos
Ormanı hem havadan hem de karadan
kontrol edildi. Denetimlere özel harekat
polisleri ve Yunus polisleri de destek verdi

GALATA KULESİ ANNELERİN FOTOĞRAFLARIYLA SÜSLENDİ

Beyoğlu’nda gelenekselleşen Anneler Günü kutlaması gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir
yanından sosyal medya aracılığıyla gönderilen annelerin fotoğrafları, Beyoğlu’nun simgesi

Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Kutlamada duygulu anlar yaşanırken aynı zamanda renkli görüntüler
ortaya çıktı. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Her annenin hikayesi ayrıdır” dedi

Mars’ı bulana 10 bin lira ödül
Silivri'de yaşayan üniversite öğrencisi Berfin Akbaş, kaybolan kedisi 'Mars'ı bulmak için sokakları karış karış dolaşmaya başladı. Hazırlattığı
afişleri sokaklara asan, broşürleri ise çevredekilere dağıtan Berfin Akbaş, kedisini bulana 10 bin TL para ödülü vereceğini söyledi

Silivri'de yaşayan 20 ya-
şındaki Berfin Akbaş, 'Mars'
isimli çok sevdiği kedisini 1

Mayıs'ta kaybetti. Büyük üzüntü yaşa-
yan Berfin Akbaş, sokak sokak dolaşa-
rak onu aramaya başladı. Kedisini
bulmak için afiş ve broşürler hazırlatan
üniversite öğrencisi, kedisini bulana
önce 2 bin 500 lira şeklinde ödül belir-
lerken, bu rakamı daha sonra 10 bin li-
raya çıkardı. Mars'ı bulmak için
umutlarını yitirmeyen Berfin Akbaş,
şimdi Silivri sokaklarını karış karış dola-
şarak, hazırlattığı broşürleri dağıtıyor.

Biz onu çok özledik

Mars'ın kendisi için çok özel bir kedi ol-
duğunu belirten Akbaş, "Çok üzgü-
nüm. Bize oğlum daha 6 aylıkken
gelmişti. Benim için çok özel bir kedi.
Diğer kedilerden korkardım. Onun sa-
yesinde, kedim sayesinde diğer kedileri

sevmeye başladım. Benim oğlum, 1
Mayıs Pazar gününden bu yana kayıp.
Bugün tam bir hafta oldu. Biz onu çok
özledik, çok seviyoruz" dedi.

Umarım birileri bulur

Mars'ı hayvanseverlerden sahiplendi-
ğini hatırlatan Berfin Akbaş, "Ön pati-
sinde zaten küçük bir kırık vardı, yanlış
kaynamış. Birazcık yan basıyordu. Yine
de biz onu sahiplendik, onu biz çok öz-
ledik. Umarım bir an önce bulunur.
Ben kedimi çok özledim. Her yerde onu
arıyorum. Sahile de geldik, burada çok
fazla insan var. Onlara kayıp ilanı dağı-
tarak kedimi aramaya devam ediyo-
rum. Bulana 10 bin TL para ödülü
vereceğiz. İlk olarak 2 bin 500 TL
ödülle başlamıştık, şimdi ise 10 bin TL
yaptık. Kedimi umutla bekliyorum, onu
çok özledim. Umarım birileri bulur"
diye konuştu. DHA
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B u hale gelen yalnız ben değilim okuduğum ya-
yınlanmış bir yazıda AB ülkelerinde insan-
larda okudum oranları ile ilgili bu yazıda

Türkiye’nin ne kadar mutsuz insanlarla dolu oldu-
ğunu gördüm. 2004’te ülkelerin refah düzeylerini be-
lirlemek amacıyla her yıl hazırlanan “Birleşmiş
Milletler Kalkınma Raporu ”nu başlangıç kabul ede-
rek başlayalım yazımıza. 2022 de daha da kötü gün-
lere geldik. Geçen hafta Türk basınında da benzer bir
yazı okudum. Bu rapor hazırlanırken kişi başına
düşen milli gelirin yanı sıra “eğitim düzeyi”, “sağlık
hizmetleri”, “ortalama yaşam süresi” gibi ölçüler de
göz önüne alınmış. Çünkü bu ölçütler, o ülkede “in-
sana yapılan yatırımı” gösteriyor. 

*Önce sağlıktan başlayalım. Özel hastahanelere
para yetmiyor, Devlet hasta,hanelerinde randevu alı-
namıyor. Bu hastaneler devlet tarafından insana ya-
pılan yatırım demektir. 

*Ücret gelirlerinin en azından her çalışana asgari bir
yaşam düzeyi sağlamasını temin etmek insana yatırımdır. 

*Bir ülkenin insanlarının temel tüketim maddeleri
dışında diğer zorunlu unsurları da tüketebilme im-
kânlarına sahip olmasını sağlamak insana yatırımdır. 

*Çalışan insanların düzgün dinlenme süre ve olanak-
larına sahip olmalarını sağlamak insana yatırımdır. 

*İlk gençlikten başlayarak, herkesin temel eğitim
hizmetlerinden yararlanması, eğitimin düzeyinin sü-
rekli yükseltilmesinin sağlanması insana yatırımdır. 

*Daha çok okumak, daha çok öğrenmek isteyen her-
kese bu imkânların sağlanması insana yatırımdır. Hadi
siz mukayese edin Okullarda Arapça dersinin konu edil-
mesi, Geçmesen de para ödeyeceğin köprüler, senin pa-
ranla yapılan yollar, hava alanları bu kriterlere giriyor
mu? BM Kalkınma Raporuna göre 177 ülke arasında
2000’de 85. sıradayız, 2002 yılında 88. sıraya düşmü-
şüz. Türkmenistan, Ermenistan, Arnavutluk, Romanya,
Ukrayna bizden iyi durumdaymış. O dönemde gerçekle-
rimizi açıklayan bazı sayılara bakalım. 

*Canlı doğan her bin bebekten, 38’i bir yaşına gelme-
den, 45’i beş yaşına gelmeden ölmüşler. Bu sayılar o dö-
nemde Romanya’da 19 ve 22’dir. 

*Eğitim harcamaları, yıllık üretimin ancak yüzde
1,2’sidir. Romanya’da bu 2,2’dir yani bizde eğitime ayrı-
lan pay Romanya’nın yarısı kadar ki nüfus farklarına ba-
kınca bir felaket. Meclis’te kadın sayısı Yüzde 5 iken
Romanya’da yüzde 9,5’tur. Üst düzey görevlerdeki kadın
sayısı da bizde yüzde 9 iken Romanya’da yüzde 26 imiş.
Turistik bir ilimizin İl Milli Eğitim Müdürü; “Bir kadın,
evinden süslenip çıkıp, evine dönene kadar kaç erkeğin
şehvetini tahrik etmişse, o kadar erkekle zina yapmış gi-
bidir” demişti. Şimdi bu ülkede eğitim nasıl bilimsel ye-
tiştirilmiş kişiler yetişir? Siz söyleyin. İnsana yatırım,
insani değerlerin geliştirilmesi için daha ileri görüşler sa-
vunan siyasi hareketlerle sağlanır. İnsani değerler artık
herkesin savunduğu temel değerler olmuştur. İnsani kal-
kınma, insan değerlerine verilen önemin sonucudur.
1995’ten beri kurduğum çevre ve eğitim dernekleriyle
bu uğurda savaşıyoruz. Karşılıksız, bir şey beklemeden
yaptığım bu çırpınışlara 4-5 yıldır destek değil ,köstek
görüyoruz. Tanrı yardımcımız olsun. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle

B üyükçekmece Belediye Mecli-
si’nin mayıs ayı birinci oturumu
Çakmaklı Mahallesi’ndeki Dost-

lar Kıraathanesi'nde gerçekleşti. Meclis'in
açılış konuşmasını gerçekleştiren Bele-
diye Başkanı Hasan Akgün, “Kovid ne-
deniyle meclis toplantılarımızı katılım
olmadan gerçekleştirdik. Çok şükür etkisi
azaldı. Yine de dikkatli olmak lazım. Me-
sela dün Almanya'da 220 bin kişi pozitif
çıktı, 240 kişi öldü. Mahallelerde yapılan
meclis toplantıları muhtarlarımız için iyi
oluyor. Meclis bittikten sonra ister özel
ister herkesin ortasında soru yöneltmek
isteyen olursa cevaplarız” dedi. 

Trabzonspor'u kutladı

“Mayıs ayı çok yoğun olayların olduğu
bir ayımız. Bu önemli olayların başında
19 Mayıs 1919 gelir” diyen Akgün, “19
Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş
yürüyüşünün başladığı gündür. Bu vesi-
leyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ar-
kadaşlarının ruhu şad olsun. Dün
Anneler Günüydü. Başta Atatürk'ün an-
nesi, dünyanın en yüce annesinin şah-
sında bütün annelerin gününü
kutluyorum.  Demokrasi şehitleri olarak
bildiğimiz, Deniz Gezmiş ve Yusuf As-
lan'ı da rahmetle anıyorum.  Trabzons-
por'un erken şampiyonluğunu da
kutluyorum. Ben hem Trabzonsporlu
hem de Galatasaraylıyım” ifadelerini 
kullandı. 

Araziler korunacak

Çakmaklı'nın ziraat ve tarımıyla çok
daha öne çıkmış bir mahalle olduğunu
belirten Akgün, “Her şeye rağmen İstan-
bul'un tarımla uğraşan 3-4 ilçesinden biri
Büyükçekmece'dir. 800 hektar tarım ara-
zimiz var. Bu arazilerin yüzde 90'ı koru-
nacaktır. Büyükçekmece su toplama
havzası çok büyük bir fırsattır. Ebedi ola-
rak herkes tarafından korunmalıdır. O
havzanın içerisinde bu kadar villa yapıl-
masının sebebi yatay yapılaşmadan ödün
vermemiş olmamızdır. 2020 ver 2021 yı-
lında Büyükçekmece'ye yaklaşık 50 bin
nüfus yerleşti. Neden başka ilçelere git-
mediler? Pandemi'de temiz hava ve yeşile
ulaşmak isteyen bize geldi. Haliyle yılda
10-12 bin artan nüfusumuz son 2 yılda
50 bin arttı. İşte bu yatay yapılaşma so-
nucu ortaya çıktı. Pandemide diğer yer-
lerden kaçanlar bize geldi. İlçemizin
değeri bir kez daha ortaya çıktı.  Şehrimi-
zin yeşilini ve yatay yapılaşmasını hep
birlikte koruyacağız. Sadece zabıta ile bu
iş olmaz. Herkesin sahip çıkması lazım”
diye konuştu. 

Zehirlemeye çalıştılar

Çakmaklı'da çok sayıda kaçak döküm
yapıldığını, kameralarla önlem almaya
çalıştıklarını ifade eden Akgün, “İBB de
katkı sağladı. Önceki yıllarda Büyükçek-
mece gölünün hemen dibine arsenik ze-
hiri dolu bidonlar gömdüler. Toplumu
zehirlemeye çalıştılar. Bunlar bölgemiz

için büyük bir tehdit. Bu doğrultuda Çak-
maklı havzasının daha yakından koruna-
bilmesi için Eskice Çiftliği yolu üzerine
zabıta yerleştirdik. Kaçak yapılaşmayı
önlemek için de tedbirler aldık. Belediye
olarak havza üzerinde ne kadar hassas
davrandığımızı bilmenizi istiyorum”
dedi. 

7 yılda bitirilemedi

Çakmaklı Büyükçekmece yolu hakkında
da açıklama yapan Akgün, “7 yıl bo-
yunca devam eden ama bir türlü yaptıra-
madığımız Çakmaklı Büyükçekmece
yolu Ekrem İmamoğlu'ndan sonra sa-
dece 4 aylık bir çalışma ile tamamlandı.
Artık 5 dakika içerisinde merkeze geliyor-
sunuz. Bu vesile ile sayın İmamoğlu'na
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Büyük-

çekmece'de geçen yıl bir dönüm araziden
750 kg buğday alındığını da sözlerine ek-
leyen Akgün, “Çiftçilerle konuşuyorum.
Bu sene de bu rakamın altına düşmeye-
ceğiz. Çok verimli bir sezon olacak. Su
kıtlığı da olmayacak. Tabiat değişiyor,
çevre değişiyor, iklim değişiyor, hava de-
ğişiyor deniliyor ama bir başka şey daha
söylenmesi lazım; Allah'ın işine kimse ka-
rışmasın” ifadelerini kullandı. 

Albatros gündemde

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde  Al-
batros Parkı karsısı sahil bandında deniz-
den dolma yer üzerinde bulunan
Albatros Restoran'da gündeme geldi. AK
Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, verdiği
önergede Albatros Lokantacılık Turizm
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'ne ait
olan işletme hakkında çok tartışılacak so-
rular sordu. 1986 yılından itibaren dol-
durularak deniz otobüsleri yanaşma yeri
olarak yapılmaya baslanan ve 1989 yı-
lında insaatı tamamlanan alanın önce-
sinde Büyükçekmece Spor Klubü'ne
tahsis edildiğini belirten Çağlar, “Sonra-
sında da 1993 tarihinde Albatros Lokan-
tacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi tarafından kullanılmaya baslandı.
İlgili şirketin hali hazırdaki yönetim ku-
rulu üyeleri Arif Akgün, Serkan Akyollu
ve Zafer Özsayın. Büyükçekmece Beledi-
yesi ile Büyükçekmece Kaymakamlığı
İlçe Mal Müdürlügü arasında düzenle-
nen protokol gereğince dolgu alanı üze-
rine inşaa edilmis olunan yapı; Albatros
Lokantacılık Turizm Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi'ne 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca
Ekim 1999 tarihinden baslamak üzere 10
yıllık süre ile kiraya verilmistir. İlgili sirke-
tin halen yönetim kurulu üyeligini yap-
makta olan Zafer Özsayın aynı zamanda
Büyükçekmece Belediyesi'nde "teknik ko-
ordinatör" görevinde sözlesmeli statüde
kamu görevlisi olarak
görev yapmaktadır” bilgisini verdi. 

Hukuki ve etik midir?

Yaptığı açıklamanın ardından Başkanlık
Makamı'na 5 soru yönelten Çağlar, “Kıyı
kenar çizgisinin içinde yer alan bu yapı ile 
ilgili olarak Büyükçekmece Sahili Kor-
donboyu Rekreasyon Projesi çalısmala-
rından ve pandemiden de faydalanılarak
denizin içine beton çıkmalar yapılmak
suretiyle ilgili restorantın ön ve arka tarafı
genişletilmiş ve yükseltilmiştir. Bu geniş-
letme ve yükseltme çalışması sırasında
Çevre ve Sehircilik Bakanlıgından her-

hangi bir izin alınmış mıdır? Ekim 1999
tarihinden başlamak üzere 10 yıllık sü-
reyle ilgili şirkete kiraya verilen alanın il-
gili kira akdi Ekim 2019 tarihinde hukuki
olarak sonlanmıs durumdadır. Bu tarih-
ten sonra Büyükçekmece Kaymakamlıgı
İlçe Mal Müdürlügü ile yeni bir protokol
yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaç yıllığına
yapılmıstır? Restorantın tadilat çalısma-
ları kim tarafından yapılmıstır? Tadilat
çalısmaları sırasında belediye personeli
ve belediye araçları kullanılmış mıdır? İl-
gili sirketin halihazırdaki Yönetim Kurulu
Baskanı Arif Akgün ve Yönetim Kurulu
Baskan Yardımcısı Serkan Akyollu'nun
Büyükçekmece Belediye Baskanı Dr.
Hasan Akgün'ün akrabaları arasından
olduğu dogru mudur? Dogru ise hukuki
ve etik midir? İlgili sirketin halihazırdaki
Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Özsayın'ın
aynı zamanda Büyükçekmece Belediye-
si'nde "teknik koordinatör" görevinde
sözleşmeli statüde kamu görevlisi oldugu
doğru mudur? Dogru ise hukuki ve etik
midir?” sorularına cevap istedi. 

Seni ilgilendirmez!

Zerrin Çağlar'ın soru önergesi hakkında
kısa bir açıklama yapan Hasan Akgün,
“Bu önergelere ilgili daireler gerekli ce-
vabı verirler.  Siyaset yapacakısnız ama
yaparken de kişilerin ticaret yapma hak-
ları seni ilgilendirmez” tepkisini gösterdi.
“Belediyenin malı olsa ilgilendirir de dev-
letin malını albatros firması işlletiyor”
diyen Akgün, “Belki 30 defa ortakları de-
ğişmiştir. Kişilerle sorunun varsa şikayet
edeceksin. Binada alçaklık ve yükseklikle
ilgili değişiklikler yapıldığını söyledin. Ce-
vabı verilir” ifadelerini kullandı. AK Parti
Grubu'nun Çakmaklı ve Karaagaç ma-
hallelerine yapılan hafriyat ve moloz dö-
kümünü gündeme getirmesini de
değerlendiren Akgün, “Kaçak döküm ya-
pıldı mı yapıldı. Müdahale ettik. Kaçak
dökümde herkesin yardımına ihtiyacımız
var” dedi. Her iki önerge de oy birliği ile
Başkanlık Makamı'na havale edildi. 

Ülke olarak 
mutluluğumuzu kaybettik

AK Parti Grubu adına Meclis'e yazılı bir
önerge veren AK Partili Hasan Bacıoğlu, il-
çede yapılan kentsel dönüşüme değindi.
Kentsel dönüşüm ile birlikte ortalama yüzde
25 imar artışı olduğunu belirten Bacıoğlu,
“Şu anda yapılan kentsel dönüşüm yerinde
dönüşüme dönüşmüştür. Yeterli derecede
kamu alanı ve otopark eksikliği vardır.
Sokak araları ve kaldırımlar araç park alanı
olarak kullanılıyor” dedi. Önerge hakkında
açıklama yapan Hasan Akgün, “Şehirler
canlı bir organizmadır. Şehirler sürekli geliş-
mek ister. Ama temel organizasyonu bozma-
yacaksınız. Burada ki temel organizasyon
yatay yapılaşmadır. Şehrimiz genellikle site-
lerden oluşmaktadır. Yerinde kentsel dönü-
şüme devam edeceğiz. Dönüşümde otopark
konusunda hassas davranıyoruz. Kayma-
kamlık binasının önünde hiç kullanılmayan
400 araçlık otopark var. Kuba Camii'nin al-
tında optopark var. Giden var mı yok. Cum-
huriyet Meydanı'nı yıkıyoruz. Altına yaklaşık
750 araçlık otopark yapıyoruz. Yat limanı
içerisinde şu anda inşaatı devam eden 2 bin
500 araçlık otopark var. Şehir hayatında so-
runlar bitez. Her gün yeni bir şey çıkar. Ne
Paris'te, ne New York'ta ne de Antep'te! İyi
projeler hazırlarsanız şehri iyi yönlendirirsi-
niz. 2050 vizyonunu hazırlamamızın da ne-
deni bu. 2050'yi uzak bir zaman olarak
görmeyin. Ben 28 yıllık belediye başkanı-
yım; bir yıl gibi geçti. Şehrin geleceğini
halkla beraber yapmaya çalışıyoruz. Halkın
ısrarı önemlidir” açıklamasında bulundu. 

EKREM HACIHASANOĞLU

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ilk oturumunda konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün, geçen
yıl bir dönüm araziden 750 kg buğday alındığını belirterek, “Bu sene de bu rakamın altına düşmeyeceğiz. Çok
verimli bir sezon olacak. Su kıtlığı da olmayacak. Tabiat değişiyor, çevre değişiyor, iklim değişiyor, hava değişi-
yor deniliyor ama bir başka şey daha söylenmesi lazım; Allah'ın işine kimse karışmasın” ifadelerini kullandı. 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

KALDIRIMLARA
PARK YAPILIYOR

YOK İKLİM
DEĞİŞİYOR
YOK ÇEVRE
DEĞİŞİYOR!

ALLAH’IN 
ISINE KIMSE 
KARISMASIN!

Çakmaklı'nın ziraat ve tarımıyla çok daha öne çıkmış bir mahalle
olduğunu belirten Akgün, “Her şeye rağmen İstanbul'un tarımla
uğraşan 3-4 ilçesinden biri Büyükçekmece'dir. 800 hektar tarım
arazimiz var. Bu arazilerin yüzde 90'ı korunacaktır” dedi.

Glütensiz
kek yaptılar
Bağcılar Belediyesi tarafından
çölyak hastalığına farkındalık
oluşturmak amacıyla etkinlik 
düzenlendi. Bu kapsamda hasta-
lık konusunda bilgilendirilen lise
öğrencileri glütensiz kek yaptı

9 MAYIS Dünya Çölyak Günü sebebiyle Bağ-
cılar Belediyesi farkındalık etkinliği düzenledi.
Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrenci-
lere çölyak hastalığını anlatan bir seminer verildi. Hasta-
lık hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından
öğrenciler, glütensiz kek pişirdi. Bağcılar Belediye Baş-
kanı Yardımcısı Mehmet Akif Görentaş ile İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencilere yardım etti.
Renkli geçen etkinliğin sonunda davetlilere pişirilen kek-
lerden ikram edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah
Özdemir de glüten içeren yiyeceklere karşı hassasiyeti
olan çölyak hastaları için şimdiye kadar yapılan gıda yar-
dımına yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi.
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ulu Motor çatısı altında Türkiye paza-
rına giriş yapan SKYWELL’in özel
showroomları, SKYHOUSE noktala-

rında DC hızlı şarj istasyonlarıyla yer alan ZES,
buna ek olarak SKYWELL müşterilerine özel lo-
golu kartı ile indirim de sunuyor. Ulubaşlar Grubu
şirketlerinden Ulu Motor distribütörlüğü ile Tür-
kiye pazarına çok hızlı bir giriş yapan SKYWELL,
müşterilerine yenilikler sunmayı sürdürüyor. Tasa-
rımı, performanslı batarya teknolojisi, 520 km’ye
çıkabilen menzili, ile dikkatleri üzerine toplayan
SKYWELL, müşterilerine özel fırsatlar sunuyor.
Şirket özel kart seçeneği ve indirim imkânı sunu-
yor. Markanın SKYHOUSE ismini verdiği show-
roomlarında DC hızlı şarj istasyonları kurarak
müşterilerin servisine açan ZES aynı zamanda
özel SKYWELL logolu kartları da kullanıma su-
nuyor. SKYWELL logolu ZES kartları ile şarj nok-
talarından araçlarına enerji yüklemesi yapan
müşteriler özel indirim imkânına da sahip oluyor.

Dünyanın köklü otomobil markaların-
dan olan Opel, 2022 yılında 160. yılını
kutluyor.  Şimşek logolu marka, 160 yıldır

sektörde gerçekleştirdiği yeniliklerle otomotiv endüs-
trisine katkı sunraken, aynı zamanda ürettiği otomo-
billeri uygun maliyetlerle geniş bir kitlenin
kullanımına sundu. Şirrket GT’den Manta’ya, Cor-
sa’dan Mokka’ya heyecan uyandıran modelleri ve
motorsporlarında kazandığı başarılarla dikkat çekti.

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Elektrikli
araç fırsatı

Opel, 160’ıncı
yaşını kutluyor

Eurorepar Car 
Service kampanyası

Elektrikli araç altyapısını geliştiren ZES
(Zorlu Energy Solutions), SKYWELL
müşterilerine özel fırsatlar sunuyor

D ataExpert katkıları ve Milliyet
Executive iş birliğiyle, BMI Bu-
siness School tarafından yürü-

tülen ‘En Etkin 50 CHRO (İnsan
Kaynakları Yöneticisi)’ araştırmasının
sonuçları açıklandı. 1.000’in üzerinde şir-
ketin insan kaynakları alanındaki etkinlik-
leri değerlendirilerek hazırlanan listede,
İK yöneticilerinin yüzde 58’ini kadınların
oluşturması dikkat çekti. Listede yer alan
isimlerin sorumlu oldukları çalışan sayısı
ise 1.000 ile 70.000+ arasında değişiklik
gösteriyor. Adayların performanslarının
danışma kurulu tarafından incelenme-
siyle belirlenen En Etkin 50 CHRO’ya
ödülleri, 24 Mayıs’ta gerçekleşecek
CHRO Summit 2022’de verilecek. Data-
Expert katkıları ve Milliyet Executive iş
birliğiyle, BMI Business School tarafın-
dan hazırlanan ‘En Etkin 50
CHRO(İnsan Kaynakları Yöneticisi)’
araştırmasının sonuçları açıklandı. Aday-
ların CHRO başarı kriterlerindeki perfor-
manslarının danışma kurulu tarafından
incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50
CHRO listesinde Koç Holding, Türk
Hava Yolları, Anadolu Efes, Garanti
BBVA, Eczacıbaşı Topluluğu, Sabancı
Holding, OYAK, Eti Şirketler Grubu,
Axa Sigorta, GittiGidiyor, Türkiye İş
Bankası, Yıldız Holding, L'Oréal Tür-
kiye, TAB Gıda gibi ulusal ve global şir-
ketlerin başarılı aktörleri yer aldı.

Boğaziçi ve İTÜ mezunları

En Etkin 50 CHRO listesinde yer bulan
İK yöneticilerinin ağırlıklı olarak Boğa-
ziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi ve
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden
(ODTÜ) mezun oldukları görülüyor.
Mezun olunan bölümler arasında ise en-
düstri mühendisliği, ekonomi/iktisat, iş-
letme, çalışma ekonomisi ve endüstri
ilişkileri dikkat çekiyor. Listede yüksek li-
sans yapanların oranıise yüzde 50’yi aşı-
yor. Araştırmada dikkat çeken bir başka
veri ise listedeki kadın oranı. Bu kap-

samda İK yöneticilerinin yüzde 58’ini ka-
dınlar oluşturuyor. Listede yer alan isim-
lerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10 ile
800+ arasında değişiklik gösterirken, so-
rumlu oldukları çalışan sayısı ise 1.000
ile 70.000+ arasında değişiyor. Listedeki
firmaların sektörel çeşitliliği sebebiyle
kadın/erkek ve mavi yaka/beyaz yaka
oranıda farklılık gösteriyor. Üst düzey İK
yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri
ise ortalama 10+ yı olarak ön plana çıkı-
yor.

Summit'te yer alacaklar

En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri, 24
Mayıs Salı günü Mandarin Oriental
Bosphorus’ta gerçekleşecek CHRO
Summit 2022’de takdim edilecek. İnsan
kaynakları ve yönetim alanından önemli
düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sa-
hipliği yapacak CHRO Summit 2022’de
20’nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer
alacak. Zirvede yer alacak isimlerden ba-
zıları şöyle: Türk Hava Yolları İnsan
Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ab-
dulkerim Çay, LinkedIn Güney ve Doğu
Avrupa Satış Yöneticisi Burak Kuralkan,
Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve
Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan
Timur, Kibar Holding CEO’su Haluk
Kayabaşı, Alarko Holding CEO’su Ümit
Yıldız, LC Waikiki İnsan Kaynaklarından
Sorumlu Genel Müdür Neslihan Yalçın,
Akkök Holding &amp; Akenerji
CHRO’su Duygu Erzurumlu Cengiz,
Kale Grubu İnsan Kaynakları Başkan
Yardımcısı Selda Seçkinler.

BMI Business School tarafından yürütülen ‘En Etkin 50 CHRO (İnsan Kaynakları Yöneticisi)’ araştırma-
sının sonuçları açıklandı. 1.000’in üzerinde şirketin insan kaynakları alanındaki etkinlikleri değerlen-
dirilerek hazırlanan listede, İK yöneticilerinin yüzde 58’ini kadınların oluşturması dikkat çekti

ISTE TURKIYE’NIN
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Global sorumluluk üstlendiler
En Etkin 50 CHRO araştırmasının
İK alanında önemli bir çalışma oldu-
ğuna değinen DataExpert Yönetici
Ortağı Yasin Altunkaya, şunları söy-
ledi: “Bu yıl beşincisi hazırlanan ‘En
Etkin 50 CHRO’ listesi, tüm iş dün-
yasını etkisi altına alan yeniden şekil-
lenme dönemine en hızlı ve verimli
adaptasyonu hedefleyen insan kay-

nakları fonksiyonunun fark yaratan
rolüne dikkat çekmek amacıyla hazır-
landı. C- Summit Series kapsamın-
daki araştırma serisinin insan
kaynakları ayağı olan ve hazırlık aşa-
masından itibaren titizlikle sürdürü-
len En Etkin 50 CHRO
araştırmasındaki İK liderleriyle ilgili
genel değerlendirmelere göre, liderle-

rin yüzde 23’ü terfi etti. Terfi edenle-
rin yüzde 40’ı çalıştıkları markalarda
global sorumluluklar üstlendi. Yüzde
65’i ise sorumluluk alanlarını geniş-
letti. Bu değerler hem açıklanan liste-
lerin tutarlılığının hem de İK
fonksiyonunun destekleyici rolünün
ötesinde artık lider pozisyonuna gel-
diğinin önemli bir göstergesi.”

Sabancı’dan iki dijital
satın alma

VEri odaklı dijital pazarlama
alanında faaliyet gösteren
SEM ile siber güvenlik (ope-

rasyonel teknolojiler) konusunda dünya-
nın önde gelen startuplardan birisi olan
Radiflow’u bünyesine katan Sabancı
Holding, bu satın almalarla birlikte diji-
tal alandaki küresel ayak izini de güçlen-
dirmiş oldu. Sabancı Holding’in, ‘yeni
ekonomi’ stratejisi kapsamında dijital iş-
lerini global ölçekte yönetmek üzere
Hollanda’da kurduğu Dx Technology
Services and Investment BV (DxBV)  ile
dünyanın farklı coğrafyalarına kendi tek-
noloji çözümlerini sunacak.

Hedef yüzde 13

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Sabancı Holding CEO’su Cenk
Alper, “Çatı şirketimiz DxBV aracılığıyla
gerçekleştirdiğimiz bu iki satın almayla
birlikte, dijital işlerimizde önemli bir atı-

lım dönemine giriyoruz. Daha önce de
kamuoyuna ve yatırımcılarımıza açıkla-
dığımız üzere, gelecek 5 yıldaki yatırım-
larımızın yüzde 75’i ‘yeni ekonomi’ adını
verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri,
malzeme teknolojileri ve dijital teknoloji-
ler alanlarında olacak. Dijital teknoloji-
ler kapsamında belirlediğimiz 4 öncelikli
sektör olan siber güvenlik, dijital pazar-
lama, ileri veri analitiği, nesnelerin inter-
neti alanlarında organik ve inorganik
büyümemizi hızlı bir şekilde sürdürüyo-
ruz. Bugün itibarıyla, yeni ekonominin
Sabancı Topluluğu’nun banka dışı gelir-
lerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış du-
rumda. Hedefimiz bu oranı 2025
sonunda yüzde 13 seviyesine ulaştır-
mak. Stratejik hedeflerimizin bir parçası
olan bu yatırımları gerçekleştirerek Sa-
bancı’yı dünya şirketi yapma yolunda
önemli bir pozisyona taşıyoruz” dedi.
DHA

Yeni ekonomiyi 5 yıllık küresel büyüme stratejisinin merkezine
alan Sabancı Topluluğu, dijital teknolojiler alanındaki yatırımla-
rını hızlandırdı. 2025 yılı sonuna kadar, yeni ekonomi alanında
banka dışı gelirlerini ikiye katlamayı hedefleyen Sabancı Holding,
bu kapsamda iki önemli global satın alma gerçekleştirdi

TürkiyE’nin önemli gay-
rimenkul geliştiricilerinden
birisi olan intAvrasya

Uluslararası İnşaat’ın Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Sesli, son dönemde
sektörde yaşanan fiyat artışına iliş-
kin açıklamalarda bulundu. Gayri-
menkulde fiyat artışlarının devam
edeceğini belirten Sesli, “İnşaat ma-
liyetlerinin öngörülemeyen biçimde
yükseliyor olması nedeniyle yeni ya-
tırımların azalması, piyasada arz so-
rununu da beraberinde getiriyor.

Arz çok azaldı. Artık satacak gayri-
menkul bulamamak en büyük
sorun. Ayrıca buna yurt dışı alıcıla-
rın yoğun ilgisi de eklenince mevcut
talebi karşılayamayan sektörde, fi-
yatların artması kaçınılmaz hale
geldi” dedi. Son dönemde konuşu-
lan KDV indiriminden ziyade konut
kredi faizlerinin aşağı çekilmesinin
yurt içi alıcıları hareketlendireceğini
ifade eden Sesli, yeni bir kentsel dö-
nüşüm atağının inşaat sektörüne
can suyu olacağını vurguladı.

Konut fiyatlarında artış sürecek

EurorEpar Car Service, yaz mevsimi-
nin yaklaşmasıyla birlikte uzun yol hazır-
lığı yapanlar için çok avantajlı periyodik

bakım kampanyasını devreye aldı. Türkiye’de 49 ilde
100’e yakın servisle hizmet veren Eurorepar Car Ser-
vice, her marka ve modelden araca 799 TL’den baş-
layan fiyatlarla periyodik bakım işlemi sunuyor.
Bununla birlikte araç sahipleri, yasal olarak zorunlu
olan muayene işlemini sıkıntısız şekilde gerçekleştir-
mek ve yola güvenle çıkmak için 20 nokta kontrol
hizmetini de Eurorepar Car Service noktalarında
ücretsiz alabiliyor.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, MÜSİAD 32. Kuruluş Yıl
Dönümü Programı ve Geleneksel

MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Tö-
reni'ne katıldı. Törende 9 farklı dalda veri-
len ödüle ek olarak 'ilk ve son' olarak
verilen "Türkiye'nin Gücü Ödülü" Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Tö-
rende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“MÜSİAD yönetimine şükranlarımı su-
nuyorum. Türkiye'nin Gücü Özel Ödü-
lü'nü köklü dayanışmamızın, dava
arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak
ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım.
Hakkı verilen her başarının hayatta daha
büyük başarıların önünü açtığını yakinen
biliyoruz. Ülkemizin üretimine, ihracatına
katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendi-
rilmesini anlamlı buluyorum. Bugün ödül
tevcih ettiğimiz isimler Türkiye’nin farklı
alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kah-
ramanlarından sadece küçük bir örneği-
dir. Vatanımızın dört bir yanında
aralarında kadınlarımızın gençlerimizin
olduğu on binlerce insanımız benzer ba-
şarılara imza atıyorlar” dedi. 

Laf salatası yapıyorlar

17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz
kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik
dönemde MÜSİAD daima milletin ve
milli iradenin yanında saf tuttuğunu belir-
ten Erdoğan, “MÜSİAD hep öncü bir rol
üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden

üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptı-
nız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de
paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz.
İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi,
600-650 briket evin orada inşa edilmesi
attığınız bu güzel adımlardan bir tanesi-
dir. Hedef en az 100 bin briket evi orada
inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum.
Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden
ama Suriye, ama Afganistan, fark etmi-
yor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabili-
yetinin ne olduğunu en iyi bilen bir
kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir,
ensar nedir bunu anlamayan, bunu bil-
meyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili
Peygamberimizin muhacirliğini de biliriz
ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için
biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyo-
ruz. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize
sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar
sahip çıkacağız Bay Kemal, siz ne derse-
niz deyin. Biz bu konutları da onun için
yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman
vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları
asla bu topraklardan kovmayız ve kovma-
yacağız bunu da bilesin” diye konuştu.
“Birileri çıkmış durmadan laf salatası ya-
pıyorlar. Biz asla kapımız açık onlara ev
sahipliği yapmaya devam edeceğiz” diyen
Erdoğan, “Onları katillerin eline kucağına
atmayacağız. Onun için de bu süreç içeri-
sinde yardımseverliği nasıl yapıyorsak
yapmaya devam edeceğiz. Zekattan bu
millet anlar, Sadaka-i cariyeden bu millet

anlar ama onlar anlamaz. Biz bu yolda
aynen yürümeye devam edeceğiz” ifade-
lerini kullandı. 

Dengeler alt üst oldu

Salgının özellikle ekonomide arz talep
dengesini alt üst ettiğini, küresel ticaretin
işleyişini bozduğu, emtiya ve enerji fiyat-
larında ciddi artışlara sebep olduğunu
dile getiren Erdoğan, “Bu olmuşuz küre-
sel ekonomik görünüm, Ukrayna ve
Rusya arasında sıcak çatışmaların başla-
masıyla daha da kötüleşti. Örneğin 2022
Mart ayı itibariyle Avrupa’da doğalgaz
fiyatları bir öncesi yıla göre yaklaşık
yüzde 600 arttı. Yani 6 katına çıktı. Ben-
zer fiyat yükselişleri gıdadan petrole
kadar her alanda görmem mümkün.

Katlanarak artan enerji gıda ve ham-
madde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada
enflasyonu körüklüyor. Aşırı yüksek en-
flasyon bugün Avrupa ve Amerika başta
olmak üzere herkesin ortak sorunu ha-
line gelmiştir. Enflasyon oranı ABD ve
Almanya’da son 40 yılın, Fransa’da son
36 yılın, İngiltere’den son 30 yılın zirve-
sine ulaşmıştır. Birçok ülkede üretim ya-
vaşlamakta, istihdam düşmekte, bütçe
açıkları ve kamu borçluluğu rekora koş-
maktadır. Elbette tüm bu olumsuz geliş-
melerden Türk ekonomisi de ister
istemez etkileniyor. Üstelik biz bir de kur
baskısı ve eskiden beri en önemli soru-
nuzum olan rasyonaliteden uzak fiyat-
landırma alışkanlığı ile mücadele
ediyoruz” açıklamasını yaptı. 

KATILLERIN 
KUCAĞINA
ATMAYACAĞIZ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür
Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve 
Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, "Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize 
sonuna kadar sahip çıkacağız. Kendileri isterlerse gidebilirler ama
biz onları asla kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası
yapıyor. Onları katillerin kucağına atmayacağız" dedi

aÇ GÖZlü PİYasa CamBaZlaRI!
erdoğan konuşmasının sonunda,
“Hükümet olarak vatandaşımızın ve işlet-
melerimizin kesintisiz enerjiye en uygun
fiyatlarla erişimi için tüm imkanları sefer-
ber etmiş durumdayız” di-
yerek, “Vatandaşımızın
özelikle belini büken fahiş
artışların bir kısmının eko-
nomik gerçeklerle bağlantı-
sının bulunmadığını da
elbette biliyoruz.  85 milyo-
nun her bir ferdinin fiyat ar-
tışlarından asgari düzeyde
etkilenmeleri için çalışıyo-
ruz. Bu süreçte temel önceli-
ğimiz çevremizdeki ateşi
sınırlarımız dışında tutmak-
tır. Serbest piyasa ekonomisi
sınırları içerisinde kazanmak

yerine gayri ahlaki yöntemlerle milletimiz
aşına kan doğrama peşinde koşan fırsat-
çıların olduğunu da görüyoruz. Bakanlık-
larımız ve diğer kurumlarımızla

tamahkarlık yapanlara karşı
mücadelemizi sürdürüyoruz.
Bugün Kabine toplantımız
var. Bu kabine toplantımızda
bu meseleleri tekrar konuşa-
cak, tartışacak hukuki ve
idari anlamda alınması gere-
ken ilave önlemler konu-
sunda adımları süratle
hayata geçireceğiz. Son 20
yılda nasıl insanımız enflas-
yonu ezdirmediysek, aç gözlü
piyasa cambazlarının fiyat
oyunlarına da vatandaşımızı
kurban etmeyeceğiz” dedi. 

Bakalım el mi 
yaman bey mi!

CuMhurBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜ-
SİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’nde yaptığı
konuşmasında son dönemde tartışma konusu olan

göç politikalarına dair de açıklama yaptı. Türkiye’nin kapıları-
nın mültecilere her zaman açık olduğunu ifade eden Erdoğan,
“Onları katillerin kucağına atmayacağız. Yardımseverliğimizi
her zaman nasıl yapıyorsak öyle devam edeceğiz” dedi. 
Erdoğan’ın bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya he-
sabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Kendi milletinden umudu
kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er
ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığın-
macı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin er-
tesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi
yaman bey mi!” diye konuştu. 

Babanın çiftliği değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medyadan
yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek

“Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği
değil. Vatanımızı paylaşmayacağız. Para-
mızı paylaşmayacağız. Ülkemizi daha
fazla soydurmayacağız. Gelecek seçimler
bir referandum olacak. Tek soru, Erdo-
ğan ve sığınmacılar gitsin mi? Zafer Par-
tisi hem sizi hem sığınmacıları
yollayacak” dedi. Memleket Partisi Genel
Başkanı Muharrem İnce ise “Kendi va-
tandaşlarının açlık sınırının altında yaşa-
dığını görmezden gelip; Suriyelilere
bakmaya devam edeceğiz diyor. Erdo-
ğan'ı seçimle, Suriyelileri de hızlandırıl-
mış diplomasiyle göndereceğiz”
değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilere yönelik "ev sahipliği 
yapmaya devam edeceğiz" açıklamasına cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, “Seçimin ertesi günü 2 yıllık “Dönüş Planı”
başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!” diye meydan okudu

30 maddelik 
müsilaj 
teklifi
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı
müsilajla mücadeleye ilişkin 
30 maddelik yasa teklifi, bu hafta
TBMM Başkanlığı'na sunulacak

TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş başkanlığında, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Meclis

uzmanlarının katıldığı toplantıda 30 maddelik
yasa teklifine son şekli verildi. Müsilaj ile müca-
dele ve çevre kirliliğinden korunmayı amaçlayan
düzenlemenin bu hafta TBMM Başkanlığı'na su-
nulması planlanıyor.

Arıtma tesisi zorunlu

Düzenlemeyle; Marmara Havzası'ndaki illerde
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorun-
luluğu getirilecek. Tesis kurma yetkisi belediyelere
verilecek. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içeri-
sinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik ola-
rak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek.
Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kay-
nağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza
uygulanacak. Denizi temizlemeyen belediyelere,
Türk Ceza Kanunu'nun 'görevi ihmal veya görevi
kötüye kullanma' maddelerinden suç duyurusu
yapılabilecek. Bunun yanı sıra başka yaptırımlar
da gündeme gelebilecek. Sanayi atıklarının denize
ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturu-
lacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik
oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve
uymayanlara yaptırım uygulanacak.
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İ stanbul Ticaret Odası (İTO) Baş-
kanı Şekib Avdagiç, kompozit mal-
zemeleri üreten sanayicileri Paris'te

bir araya getiren JEC World Fuarı kap-
samında basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Avdagiç, dünya çapında artan
enflasyonist baskılara yönelik görüşleri-
nin sorulması üzerine, "Türkiye'de fiyat-
ların bu kadar hızlı artmasını
gerektirecek bir durum olmadığını düşü-
nüyoruz. Burada enflasyondaki hızlı gi-
dişatı dikkate alarak ileriye yönelik
realist olmayan artışların yapılmaması
gerek. Bu noktada üreticiden tüketiciye
tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Her-
kesin üzerine düşeni yapması lazım.
Eğer süreci doğru yönetirsek, enflas-
yonu önce yataya döndürüp sonra dü-
şüşe geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, İstanbul'da en ölü sezon ola-
rak nitelendirilen mart ayında otellerin
doluluk oranının yüzde 92'yi buldu-
ğunu, bu oranın salgın öncesi dönemde
bile yakalanamadığını kaydetti.

Geri gideceği düşünülmüyor

Verilerin, Suudi Arabistan'dan 250 bin
turist geleceğini gösterdiğini aktaran Av-
dagiç, şöyle devam etti: "Şu andaki re-
zervasyonlara göre, mayıs ayında
İstanbul'da otellerde yer bulamayacaksı-
nız. Birçok otel şimdiden dolmuş du-
rumda ve toplam doluluk oranı yüzde
98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı
için de bu ilginin devam ettiğini görüyo-
ruz. Sanayi tarafına baktığımızda, orada
zaten bir problem yok. Diğer taraftan
son dönemde herkesin gündeminde iki
konu var; elektrik ve doğal gaz fatura-
ları... Birim fiyatlar kısa sürede birkaç
katına çıktı ama bu bütün dünyada bu
şekilde gerçekleşti. Önümüzdeki iki çey-
rek için petrolde 135 dolar seviyeleri ko-
nuşuluyor. Yapılan çalışmalara da
baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşının
da tetiklemesi ile emtiada ulaşılan fiyat-
ların kısa vadede geri gideceğine dair bir
emare yok."

Üretim gücüyle gurur duyabiliriz

Avdagiç, istihdam konusunda firmala-

rın iyi gittiğini belirterek, küresel çapta
yaşanan gelişmeler sonrası her ne kadar
iptal edilen siparişler olsa da bunların
yerine yenilerinin alındığına dikkati
çekti. Uzak Doğu'da yeniden canlanan
Covid-19 salgını sonrası Avrupalıların
siparişler konusunda garantiye gittiğini
anlatan Avdagiç, "Avrupalılar Uzak
Doğu'ya yüksek sipariş vermek yerine
riske atmayarak daha küçük miktar-
larda ürün alabileceği ülke olarak Tür-
kiye'yi seçiyor. Türkiye'nin fiyat, kalite
ve tedarik konusunda çok iyi bir perfor-
mansı var. Ülkemizin üretim gücüyle
gurur duyabiliriz" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, Avrupa ile Geçiş Belgesi prob-
lemleri olduğunu anımsatarak, Uzak
Doğu'daki sıkıntılardan sonra Avru-
pa'nın birçok ülkesinin uygulamayı kal-
dırdığını, Türkiye'nin tedarik anlamında
ihtiyaçları karşılamasıyla burada
fırsatlar doğduğunu kaydetti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde
yer bulunamadığını belirterek, ''Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı
yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz'' dedi

FATİH POLAT

oteller doldu Kayıtlı işsiz
sayısı arttı

Esnafın İSPARK
tepkisi

İŞKUR'da kayıtlı işsiz sayısı bir yılda
yüzde 23,1 artarak 3 milyon 583 bin
503 kişiye yükseldi. İŞKUR’un işveren-
lerden aldığı açık iş sayısı ise nisanda
yıllık bazda yüzde 72 artış kaydetti

Ümraniye'de, İBB tarafından trafiğe
kapatılarak yaya yolu yapılacağı söy-
lenen alana İSPARK kuruldu. Çevre
esnafıysa mağdur olduğunu belirterek
İSPARK girişini, forklift makinasıyla
taşıdığı saksılarla kapattı. İSPARK 
girişini kapatan esnaf eylem yaptı

iŞkUr’Un işve-
renlerden aldığı
açık iş sayısı

Nisan ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 72
artışla 201 bin 285 oldu.
İŞKUR'un aylık raporuna
göre, 2022 yılı Ocak-
Nisan döneminde yüzde
50,9 artışla 704 bin 623
açık iş alındı. İŞKUR'da
kayıtlı işsiz sayısı ise bir
yılda yüzde 23,1 artarak 3
milyon 583 bin 503 kişiye
yükseldi. Dünya'nın ha-
berine göre; açık işlerin
97,5’i özel sektörden alı-
nırken, sektörler itibarıyla
en fazla açık iş (303.711
açık iş) imalat sanayi sek-
töründe oldu. En çok açık
iş “Satış Danışmanı/Uz-
manı, Güvenlik Görevlisi
ve Konfeksiyon İşçisi”

mesleklerinde belirlendi.

Bir yılda yüzde 
23 arttı

Nisan ayında İŞKUR’a ka-
yıtlı işsiz sayısı bir önceki
aya göre yüzde 1,4 azalış
göstererek 3 milyon 583
bin 503 kişi oldu. Kayıtlı iş-
sizlerin yüzde 51,0’i erkek,
yüzde 49,0’u kadın, yüzde
34,0’ü 15-24 yaş grubunda
yer aldı. Kayıtlı işsiz sayısı
geçen yılın aynı ayına göre
ise yüzde 23,1 arttı. Nisan
ayında İŞKUR aracılığıyla
87 bin 230’u (yüzde 62,6)
erkek, 52 bin 213’ü (yüzde
37,4) kadın olmak üzere
139 bin 443 işe yerleşme
gerçekleşmiştir. 2022 yılı
Ocak-Nisan döneminde
ise 464 bin 338 işe yerleş-
tirmeye aracılık edildi. 

Ümraniye'de
trafik akışı olan
caddeyi kapata-

rak yaya yolu yapılacağını
belirten İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi, çalışma-
ların tamamlanmasıyla
birlikte alanı İSPARK'a
çevirdi. Yapılan düzen-
leme sonrası çevre esnafı
mağdur olduğunu belirte-
rek alanın yaya yoluna
çevrilmesini istedi. Bir
grup esnaf, getirdikleri
forklift aracıyla tonlarca
ağırlıktaki saksıları İS-
PARK önüne koydurarak
girişleri kapattı. Konuyla
ilgili gerekli şikayetlerde
bulunduklarını ancak geri
dönüş alamadıklarını be-

lirten çevre esnafı Abdur-
rahman Demir, “Biz ay-
lardır bu sorunla
uğraşıyoruz. İSPARK
yaya yolu dediği yeri
araçlarla işgal etti. Bura-
daki ağaç yoğunluğu
bizim işlerimizi etkiledi.
Bizde bu sebeple İSPARK
girişini kapattık. Biz bu
konu için gerekli yerlere
müracaat ettik. Kimse
bize yardımcı olmadı.
Bizde esnaf arkadaşlarla
bir karar alarak burayı
araç girişine kapattık. Biz
burada otopark istemiyo-
ruz. Yaya yolu olacağı
söylenen alana İSPARK
yapmak ne kadar doğru”
diye konuştu.

IstAnbul’dA

Avdagiç, “Şu andaki rezer-
vasyonlara göre, mayıs

ayında İstanbul'da otellerde
yer bulamayacaksınız. Birçok

otel şimdiden dolmuş du-
rumda ve toplam doluluk
oranı yüzde 98'lere vardı.

Haziran ve temmuz ayı için
de bu ilginin devam ettiğini
görüyoruz. Sanayi tarafına

baktığımızda, orada zaten bir
problem yok” dedi.

Elektronik ticaret gelişmeli
Şekib Avdagiç, gelen bir soru üze-
rine yetkililerle e-ticaret düzenlemesi
hakkında yaptıkları görüşmeden
bahsederek, şöyle devam etti: "Biz
görüşmede düşüncelerimizi aktar-
dık. Ümit ediyorum ki buradan çı-
kacak sonuçla hem e-ticaret
alanında yer alan firmaların sayısı
artacaktır hem de burada bir tekel-
leşme veya pazarı domine etme ko-
nusunu kontrol altına alacaklardır.
Pazar yerleri ile alakalı çok fazla
sektör var. Mesela kargo sektörünün
3'te 2'sini e-ticaret kapsıyor. Bu yüz-
den olay sadece e-ticaret alanındaki
firmaları değil, onların ilişkili ol-
duğu sektörlerin regülasyonunu da

içeriyor. Bakanlık bu noktada hem
doğrudan hem dolayı etkilenebile-
cek tüm sektör paydaşlarını içine
alan titiz bir süreç yürüyor.” Göreve
geldikleri ilk günden bu yana Türki-
ye'nin sınırı aşan elektronik ticareti
geliştirmesi gerektiğine vurgu yap-
tıklarını belirten Avdagiç, “Sınır
aşan e-ticaret birçok mikro işletmeyi
ayağa kaldırıyor ve gelir dağılımının
iyileşmesine katkı sağlıyor. Burası
çok kuvvetli bir pazar vadediyor,
bütün dünya bu konuda üzerinde
çalışıyor ve henüz oturmuş, kabul
edilmiş bir durum yok. Hep beraber
kafa yormamız ve geliştirmemiz
lazım” açıklamasında bulundu.

Pendik'te yaşayan 3 çocuk annesi Melek Çoban, 2008 yılında geçirdiği operasyonla bacaklarını kaybedince ken-
dini çocuklarına adadı. Çocuklarına gözü gibi bakan Çoban, “Engelli olmam anne olmama engel değil” dedi

Pendik'te Emirhan (11),
Muhammed (7) ve Tuğba
(4) adında 3 çocuğu bulu-

nan 35 yaşındaki Melek Çoban,
kemik erimesi nedeniyle 2008 yı-
lında geçirdiği operasyon sonucu
iki bacağını da kaybetti. Doktorla-
rın bacaklarını kesmek zorunda kal-
dığı Çoban, hayata sımsıkı
sarılarak kendini çocuklarına adadı.
Engelli anne çocuklarına gözü gibi
bakarak çocuklarının derslerinde,
oda düzeninde, giyim ve kuşamla-
rında bizzat yardımcı oluyor. Ken-
dini çocuklarına adayan Melek
Çoban, “Benim iki oğlum, bir kızım
var. Allah'a şükürler olsun engelli-
yim ama evlatlarıma gül gibi, çiçek
gibi bakmaya uğraşıyorum ve mü-
cadele ediyorum. Çocuklarım çi-
çektir. Evlat candır, kandır. Elimden
geldiği kadar ne kadar engelli olur-
sam olayım ömrüm boyunca mü-
cadele edeceğim. Annelik kutsaldır.

Allah korusun televizyonlarda neler
görüyoruz, çocuğunu doğurup
çöpe atanlar da var” dedi.

Evlatlarımı seviyorum

Anne Çoban, “Allah 3 çocuğumu
da düşmanlardan, kötülüklerden
korusun. Çok şükür çocuklarımı
okutuyorum, derslerini çalıştırıyo-
rum, yemek yapıyorum. Ömrüm
yettiğince bu böyle devam edecek.
Engelli olmam anne olmama kesin-
likle engel değildir. Ne kadar olursa
olsun ben bir anneyim. İki ayağım
yok ama dünyalar tatlısı 2 oğlum, 1
kızım var. 2008 yılında kemik eri-
mesi nedeniyle ayaklarımı kaybet-
tim. Ama hiçbir şekilde anne
olmama engel değil. Allah'a şükür-
ler olsun iyi ki çocuklarım olmuş.
Allah ömür verdikçe çocuklarımla
mücadele etmeye çalışıyorum, çalı-
şacağım da" ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ

Anne olmaya engel yok

Çekmeköy Belediyesi’nin
ilçeye kazandırdığı 4 kitap
kafe ve kütüphanenin yanı

sıra 30 bin kitaplık Piri Reis Kütüp-
hanesi ara tatilde 7’’den 70’e bin-
lerce vatandaşı ağırlıyor.  Yarıyıl
tatilinde sınavlarına ve derslerine

çalışan sakin bir ortamda kitap
okumak isteyen gençler, kitap kafe-
ler ve kütüphanelerde  keyifli vakit
geçiriyorlar. Ekşioğlu, Cumhuriyet,
Mehmet Akif ve Merkez Mahalele-
rinde bulunan ve her birinin içeri-
sinde birçok alanda yazılmış

toplam 6 bin 500 kitabın yer aldığı
kitap kafelerde; Felsefe, Psikoloji,
Doğa Bilimleri, Matematik, Tekno-
loji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi bir-
çok alanda yazılmış eser yer alıyor.
Bilgiye ve bilgi kaynaklarına daha
kolay erişim sağlanması amacıyla

kurulan kütüphaneler aynı anda 32
kişiyi misafir edebiliyor. Hamidiye
Kültür Merkezi içerisinde bulunan
30 bin kitaplık Piri Reis Kütüpha-
nesi’nde ise gençler birçok bilgiye
farklı kaynaklardan erişim 
sağlayabiliyorlar.

Kütüphanelere yoğun ilgi



B eylikdüzü Belediyesi mayıs
ayı meclis toplantısı 1. otu-
rumu öncesi AK Partili meclis

üyeleri grup toplantısında birbirine
girdi. Kavganın nedeninin Muham-
met Fatih Vanlıoğlu'nun Ticaret Ba-

kanı Mehmet Muş hakkında geçmişte yaptığı

paylaşımlar olduğu öğrenildi. 2021 yılının kasım
ayında Mehmet Muş için, 'camdan bakan' ifade-
lerini kullanan Vanlıoğlu, kesin ihraç talebiyle di-
sipline sevk edilmiş, Genel Merkez ihraç talebini
reddetmişti. İhraç sürecinin ardından dün Meclis
toplantısı öncesi AK Parti Grup odasına gelen
Vanlıoğlu Halim Yıldırım'ın tepkisiyle karşılaştı.
Yıldırım'ın, Vanlıoğlu'na, “Sayın Bakan hakkında
neden böyle açıklama yaptın?” sorusunu yönet-
tiği, Vanlıoğlu'nun ise “Yaparım” dediği öğrenildi.
Bunun üzerine Yıldırım, önündeki suyu Vanlıoğ-
lu'nun yüzüne fırlattı. Daha sonra iki meclis üyesi
biirbirine saldırdı. Fakat diğer meclis üyeleri araya
girerek Yıldırım ve Vanlıoğlu'nu ayırdı. 

Polis belediyeye geldi

Yaşanan kavganın ardından grup odasından
çıkan Muhammet Fatih Vanlıoğlu, güvenlik gö-
revlilerine seslenerek, polis çağrılmasını istedi. Be-
lediyeye gelen polis, Vanlıoğlu'nun şikayet etmesi
üzerine Halim Yıldırım'ı ifadesini almak üzere ka-
rakola götürdü. Darp ra-

poru alan Vanlıoğlu, Yıldırım hakkında suç duyu-
rusunda bulundu. Vanlıoğlu’nun, belediyenin gü-
venlik personelinin olaya müdahale etmemesi
nedeniyle belediye yönetimi hakkında da suç du-
yurusunda bulunduğu öğrenildi. Yıldırım'ın ise
Vanlıoğlu hakkında şikayette bulunmadığı belir-
tildi. Olaya tanık olan diğer AK Partili meclis üye-
leri herhangi bir darp olayının yaşanmadığını dile
getirdi. 

Elmas da şikayetçi oldu

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Gü-
naydın'ın kavga yaşandığı sırada grup odasında
bulunmadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde
her iki meclis üyesinin de savunmalarını isteyeceği
belirtildi. Bu arada geçmiş tarihte Mehmet Muş'a
sert eleştirilerde bulunan AK Parti Meclis Üyesi
Sevda Elmas'ın da meclis salonunda Halim Yıldı-
rım'la küçük bir tartışma yaşadığı ve Yıldırım'dan
şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. 
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çağırdı ve Yıldırım'dan
şikayetçi oldu

BuYuk kAVGA!
GRuP oDAsInDA 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılı kasım
ayında Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sıra-
sında birlik çağrısı yapmış, "Bazıları var partiye kü-
süyor. Partiye niye küsüyorsun? Küseceksen,
adama küs. Davaya küslük olmaz. Kararlı bir şe-
kilde yola devam etmeli, birlik olmayı sürdürmeli-
yiz" sözlerini sarf etmişti. Muş'un açıklamaları
gazetemizde yayımlandıktan sonra AK Partili Bey-
likdüzü Meclis üyeleri Muhammet Fatih Vanlıoğlu
ve Sevda Elmas'tan çok sert tepkiler göstermişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mu-
hammet Fatih Vanlıoğlu, "Haddini bilmeyen Rab-
bini bilmez" diyerek, "Bu dava gönüllülük esaslı bir
davadır, kimse kimseye böyle emir veremez asla-
nım. Sorunları bu şekilde çözemezsiniz, zaten siz-
lerden de ancak bu beklenirdi. Hadi hayırlısı,
görelim bakalım elinden ne gelecek! Camdan
bakan" ifadelerini kullanmıştı. Vanlıoğlu, daha
sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu
paylaşarak, "Bak aslanım, sayın Cumhurbaşkanı-
mız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ne söylüyor,

videoyu iyi dinle! Tövbe is-
tiğfar et! Seyyidül istiğfar
oku... Cenab-ı Allah’ın
merhametine teslim ol...
Ranttan yana değil Haktan
yana ol" mesajını paylaşmış, AK Parti İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclis Başkanvekili
Mehmet Tevfik Göksu'yu da etiketlemişti. 

Komik oluyorsunuz!

Bir diğer AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis
Üyesi Sevda Elmas da Mehmet Muş'a sert tepki
göstererek, "İllâ edep, illâ edep. Edep Yâ Hû. Ben
pazarda dolaşmam deyip milletvekili programla-
rını refüze eden sen mi dava diyorsun? Seçim sü-
recinde "Ben ekonomistim iş adamlarıyla yüksek
katılımlı program yapmazsanız gelmem" diyen
kimdi? Program sorumlusu bendim, istersen söy-
leyeyim... Teşkilât içinden gelmeyen vekiller kadar
bile davaya sahip çıkmadığınız, milletvekili prog-
ram katılım listesinde apaçık görülüyor, bizler 

çoluğumuza çocuğumuza zaman
ayırmayıp gecemizi gündüzümüze katmışken
hangi hakla çalışmadığımızı söyledin. Gören görü-
yor kim çalışıyor, kim kimle kolkola iş görüyor.
Sahte 2 fotoğrafta çalışıyor görüntüsü vermekle
çalışma olmaz. Takım tutar gibi tuttuğun kişilerin
sosyal medyalarına da bi bakıp gelseydin ya da
youtube da bazılarının bizzat kendi cümlelerinden
hangi davanın adamları olduğuna ait beyanlarını
da izleyip gelseydin. Şimdi 'adama küsmüş de da-
vaya sahip çıkmıyor' diyerek özel davetle isimleri-
mizi etiketleyerek sol yanlı gazetecilere haber
yaptırıyorsunuz. Medet umuduğunuz yere bakın,
komik oluyorsunuz artık. Biz sizi göreve çağıralı
aylar oldu. Hak'tan haklıdan yana olmak yerine
çıkar odaklarına hizmete mi geldiniz? Haksızlık
belki yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz"
ifadelerini kullanmıştı. 

‘CAMDAN BAKAN’
DEMİŞTİ
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Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi, iki yıl
aranın ardından yenilenen Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Toplumsal dayanışmayı büyütmek ve
yaygınlaştırmak için Beylikdüzü’nde büyük bir gayret sarf ediyoruz.
Hepinizi bu dayanışmaya destek olmaya çağırıyorum” dedi

Beylikdüzü Belediyesi
Mayıs Ayı Meclis Toplan-
tısı’nın 1. Birleşimi, iki yıl

aranın ardından yenilenen Meclis Sa-
lonu’nda yapıldı. Açılış konuşmasına
nisan ayında şehit düşen askerleri rah-
metle anarak başlayan Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık ayrıca,
nisan ayında 24 kadın cinayetinin iş-
lendiğini de belirterek “Kadın cinayet-
lerini Beylikdüzü meclisinden bir kez
daha lanetliyorum.”dedi. Giderek de-
rinleşen ekonomik yoksulluğun çok
ağır sonuçlar doğurduğuna değinen
Çalık, “Yerel yönetimler olarak bu du-
rumun sebebi bizler olmasak da, sonu-
cuyla elbette mücadele etmek
zorundayız. Beylikdüzü Belediyesi ola-
rak, göreve geldiğimiz günden bu yana
yeni sosyal belediyecilik uygulamalarını
hayata geçiriyoruz, giderek zorlaşan
yaşam şartlarıyla halkımızla birlikte
mücadele ediyoruz. Tüm bu şartlar al-
tında biz de sosyal politikalarımızı çe-
şitlendirmeye ve güçlendirmeye
odaklandık.” şeklinde konuştu.

30 bin haneye ulaştırdık

Konuşmasının devamında gıda yok-
sunluğunun çözümünde kent bostan-
larının önemli bir işleve sahip
olduğunu vurgulayan Başkan Çalık,
“Pandeminin başında Beylikdüzü’ne
Yaşam Bahçesi’ni kazandırmıştık. Bu-
güne kadar, burada yetiştirdiğimiz 130
ton mahsulü, yaklaşık 30 bin ihtiyaç
sahibi haneye ulaştırdık. Ancak bu-
nunla yetinmedik. Geçtiğimiz aylarda,
ekonomik krizin iyice şiddetlenmesiyle
çocukların yeterli beslenemediğini, aile-
lerin çocukların beslenme çantasına bir
sandviç koyacak gücü bile olamadığını,
hatta bu yüzden kimi çocukların eği-
timden koptuğunu gördük. Bunun için
ivedilikle hazırlıklara başladık ve Bes-
lenme Saati uygulamasını hayata ge-
çirdik. Şu anda Beylikdüzü Mutfak’ta
her gün 879 ihtiyaç sahibi çocuk için,
içinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve
süt gibi gıdaların olduğu beslenme

çantaları hazırlıyoruz. Bu uygulamayı
ve beraberinde toplumsal dayanışmayı
büyütmek ve yaygınlaştırmak için Bey-
likdüzü’nde büyük bir gayret sarf edi-
yoruz. Hepinizi bu dayanışmaya
destek olmaya çağırıyorum.” ifadelerini
kullandı. 

Sıcak yemek götürdük

Ramazan’ın dayanışma ve yardım-
laşma ruhunu Beylikdüzü’nde yaşat-
mak için tüm imkanlarla vatandaşların
yanında olduklarını da belirten Çalık,
“Ramazan ayı boyunca her gün, Bey-
likdüzü Mutfak’ta 2 bin 500 kişinin
sofrasına sıcak yemek götürdük. Ay-
rıca; iftar saatine yetişemeyen komşu-
larımıza Metrobüs Meydanı’nda çorba
ve sıcak yemek ikram ettik. Rama-
zan’da komşularımızın evlerine konuk
olduk. Her birine misafirperverlikleri
için teşekkür ederim. Düzenlediğimiz
Ramazan etkinliklerinde komşularımı-
zın dert ve tasalarından biraz olsun
uzaklaşmalarını istedik. Tüm faaliyet-
lerimizle hem toplumsal dayanışmayı
hem de birlik ve beraberliğimizi güçlen-
dirdik.” şeklinde konuştu. 

İlk adım atıldı

3 Köy 3 Meydan projesiyle ilgili de
meclisi bilgilendiren Çalık, “3 Köy 3
Meydan projemizin son ayağı olan Ka-
vaklı mahallemizde kent meydanı için
yıkım çalışmaları nisan ayında başladı.
İlk olarak, belediyemize ait binanın yı-
kımını gerçekleştirdik. Projeyi tamam-
ladığımızda, dinlenme alanı, çocuk
oyun alanı, etkinlik alanı ve trafiğe ka-
palı yürüyüş yolu gibi halkımızın sosyal
ihtiyaçlarına cevap veren, insanları-
mıza nefes aldıran fonksiyonel alanları
bu bölgeye kazandırmış olacağız. Böy-
lelikle de 3 Köy 3 Meydan projemizi
gerçekleştirmiş olacağız. Komşularımız
için uygun alanlarımızı çok fonksi-
yonlu olarak planlamaya başladık ve
sürekli hizmet alabilecekleri noktalara
dönüştürüyoruz.” şeklinde konuştu.
BARIŞ KIŞ

iKi YIL ARADAN 
sonra umre ziyareti
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 2020 yılında itibaren umre
ziyaretlerine ara veren Suudi Arabistan tekrar kapılarını açtı. Pandemi
sonrası ilk umre grubu bugün İstanbul'dan Cidde'ye gitti

Özel bir Umre Organi-
zasyon şirketi tarafından
umre ziyareti için kutsal

topraklara gidecek 50 kişilik umre
grubu İstanbul Havalimanı'na geldi.
Bilet ve bagaj işlemlerini tamamla-
yan grup daha sonra Suudi Arabis-
tan Havayolları'na ait uçakla
Cidde'ye hareket etti. Yolculuk öncesi
duygularını dile getiren umreciler çok
mutlu olduklarını söyledi. Umre yol-
cularından Zikri Ilgar, "Daha önce
Umre ziyareti gerçekleştirdim ama
yine ilk gidişimin heyecanını yaşıyo-
rum. İlk grup olduğumuzu öğrendik.
Onun için de heyecanlıyız. Allah iste-
yen herkese nasip etsin. Ramazan
Umresi için niyetlendik ama havayol-
ları açık olmadığı için anca bugüne
nasip oldu" dedi. Günay Şahin ise,
"İlk kez gidiyorum. 2 3 senedir bekli-
yordum. Bu sene nasip oldu. Allah'ın
izniyle. Çok heyecanlıyım. Allah her-

kese nasip etsin" diye konuştu. Orga-
nizasyon şirketi yetkilisi Muhammed
Ali Çatak ise şunları söyledi: "Biliyor-
sunuz 2020 yılının Şubat ayı itiba-
riyle pandemi nedeniyle Suudi
Arabistan umre gidişlerini kapat-
mıştı. Yaklaşık iki yıl üç ay üzerinden
geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye
yolcu ediyoruz. Grubun başında biz
de olacağız. Her ne kadar şükretsek
azdır. Pandemi sonrası kapıların tek-
rar açılmasından sonra çok talep
oldu. Bu talepleri hac ibadeti nede-
niyle Eylül ayına ertelemek zorunda
kaldık." DHA

ZAYİ İLANI
Ingenico ECR yazarkasamızın
18144WE20140362 seri nolu

ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
İsmail Kökat. Has Döner.

Vatandaşların
daha sağlıklı bir or-
tamda yaşamlarını

sürdürmeleri amacıyla çalışma-
larına ara vermeden devam
eden Esenyurt Belediyesi, artan
yaz sıcaklıkları nedeniyle ilçe
genelinde sivrisinek, karasinek,
kene, hamam böceği, kemirgen-
ler gibi vektörlere karşı müca-
dele kapsamında ilaçlama

çalışmalarını sürdürüyor. Bu
kapsamda başta çöp kontey-
nerleri olmak üzere üremeye ve
yayılmaya neden olacak kay-
naklarda kurutma çalışmaları
yapılıyor. Vatandaşların, özel-
likle üremelerin yoğun olduğu
atık su birikintileri, çiçek saksı
dipleri, araç lastikleri ve küçük
su birikintilerine dikkat etmeleri
ifade edildi.

YuValar
kurutuluyor

Muhammet Fatih 
Vanlıoğlu

Halim yıldırım

Dayanışmaya

Destek 
olun!



H ANİ bir söz vardır ya; çektirdikle-
rini çekmeden ben görmeden öl-
meyesin diye.Tam da oradayız.

Ülkece hem de. Bir avuç candaş yandaş dı-
şında herkes aç yoksul, yoksulun da öte-
sinde. Ama bugünkü siyasi iktidar bize yine
"Şükretmeyi" öneriyor. Cumhurbaşkanı Er-
doğan yoksulluk, açlık feryatları arşa yük-
selmişken "Maalesef ülkemizde bazı
kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, ka-
ramsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki
önce elimizdekilere şükredeceğiz. Bunu en
iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir.Alım gücümüz
bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi
edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en
büyük miras büyük ve güçlü Türkiye’dir."
dedi.

Ancak, özellikle gençler ve genç işsizler
artık ne yapacaklarını şaşırdı. Her ne kadar
şükretme önerilsede gençler önlerini göre-
mez halde. Onlar,kendilerini daha iyi bir
noktada görmek istiyorlar. Ama ülkenin
ekonomik durumu buna izin vermiyor ve
onların acı ama gerçekki  “Hayalleri bile
hayal oldu”. AKP iktidarı enflasyonda artık
kendi iktidar dönemi rekorunu değil kendin-
den önceki döneminde rekorunu kırmaya
aday oldu. İktidar kanadından 1 Mayıs’ta
emeklilere ve çalışanlara bir müjde sunula-
caktı. Lakin ne emekliler ne çalışanlar müj-

denin ‘’m’sini’’ dahi duymadı. Resmi veri-
lerde dahi enflasyon üç hanelere doğru gi-
derken ne emeklini ne asgari ücretlinin ne
de memurun maaşından eser kalmadı.
Bakın dostlar! Sahiller, marketler, caddeler
mülteci dolmuş, enflasyon yüzde 156
olmuş, ülkenin emekçisi, emeklisi, EYT'lisi,
esnafı, çiftçisi geçim derdiyle boğulmuş,
Türk vatandaşı gülmeyi unutmuş. Siz niye

varsınız? Ne iş yaparsınız? Ve biz niye size
vergi ödüyoruz? Var mı bu soruların cevabı
acaba...

Ekonomi ayrı şükretmek apayrı

Şükretmesini bilmek Allah ile kul arasın-
daki bir meseledir. Siyasetin işi hiç değildir.
Siyaset kurumunun bizlere "Şükretmeyi"
önermesi de abesle iştigaldir. Çünkü siyase-
tin işi insanların huzur ve refahını, güvenli-
ğini sağlamaktır. Şimdi gelelim o noktaya.
Refah durmun hiçte parlak değil DOST-
LAR! Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, den-
geli ve yeterli beslenebilmesi için
yapması gereken aylık gıda harcaması
tutarı (açlık sınırı) 5.323,64
TL’ye,Gıda harcaması ile giyim,
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ula-
şım, eğitim, sağlık ve benzeri ihti-
yaçlar için yapılması zorunlu
diğer aylık harcamalarının top-
lam tutarı (yoksulluk sınırı)
17.340,47 TL’ye, Bekâr bir çalı-
şanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık
6.965,47 TL’ye yükseldi. Bunu
alabilen ne kadar o belli değil.

Açlık sınır asgari ücreti geçti

2022 yılı Asgari ücretinin
1070 lira üzerine çıkan açlık sınır
5323 lira ile rekor kırdı. Mutfakta
sendikalara göre bir yıllık artış
85.02 oldu. Geçen yıl Ocak ayından
2022 Nisan ayına 4 kişilik ailenin
aylık gıda harcaması tutarı tam 2 ka-
tına çıktı!

İçinde bulunduğumuz enflasyonist
dönem tüketici alışkanlıklarında önemli de-
ğişikliklere yol açıyor. Marketlerde ve semt
pazarlarında toplu alışveriş azalıyor, az ve
sık alışveriş artıyor. Daha küçük paketler,
daha ekonomik markalar tercih ediliyor. Tü-
keticinin özel markalı (private label) ucuz
ürünlere yönelmesi indirim marketi sayısını
ülke genelinde 34 bine yükseltti. Martın son
haftası Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sa-
nayicilere sattığı buğdaya yüzde 22 ora-
nında zam yaptı. Bu nedenle buğday içeren
gıda ürünlerine de, tüketiciye yansıyacak şe-
kilde ramazan bayramı sonrasında bir zam
yapılması durumu ortaya çıktı.

Kuşbaşı et 200 liraya dayanıyor

Dişi sığır sayısının azalması ve yüksek
maliyetlerin üzerine bir de turizm sezonun-

daki talep artışı eklendiğinde, çözümleri bu-
lunmazsa dana kuşbaşının yaz aylarında
175 TL’yi geçmesi öngörülüyor.

Perişanlık diz boyu

Elektrik fiyatlarına yapılan yüksek zam-
lardan dolayı daha az sulama yapılan yer-
lerde sınırlı gübre kullanımının da ilave
olumsuz etkisiyle verim kaybı olacak. Zam-
lar öncesindeki gibi gübreleme ve sulamaya
devam edilen yerlerde ise maliyetler artacak.
Bu çıkmazın doğal sonucu olarak, yaz ayla-
rında gıda fiyatlarında eğer olursa önceki
yıllara kıyasla çok sınırlı bir gerileme ola-
cağı şimdiden öne sürülebilir.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Nisan
ayı sonucuna göre; En büyük “halk düş-
manı” enflasyon bir yandan yurttaşların
alım gücünü düşürürken diğer
yandan,temel ihtiyaçlarını dahi alabilme-
leri için onları borçlandırmaya devam
ediyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
verilerine göre, bireysel kredi ve kart
borcundan takibe düşenlerin sayısı
Şubat 2021’de 68 bin kişi iken,
2022’nin şubat ayında yüzde 
154 artışla 173 bine yükseldi. 
Ayrıca, TBB Risk Merkezi verilerine
göre, 2022 Şubat ayı itibarıyla birey-
sel kredi kartlarını da içeren bireysel
kredilerde tasfiye olunacak alacaklar

bir önceki yıla göre yüzde 50 artış ile 31
milyar TL oldu.2022-23 kış aylarında elek-
trik kullanmak ve ısınmak şimdiden çetin-
leşmeye başladı. 1 Nisan itibariyle
konutlarda tüketilen doğal-
gaza yüzde 35, elek-
trik
üreti-

minde
kullanılan
doğalgaza yüzde
44,3 zam geldi. Sanayi ve
ticarethaneler gibi tüketicilerin kullandığı
doğalgaza ise yüzde 50 oranında yapılan
zam, önümüzdeki ayların fiyat artışlarına
zemin hazırladı.

İlk 20 hayal oldu
Uluslararası kuruluşların ölçütlerine

göre; son 6 yılda Türkiye’nin hem GSYH
hem kişi başı geliraçısından gerilemesi bizi
dünyanın en büyük 16. ekonomisi konu-
mundan 21. sıraya düşürdü. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında dar gelirli, as-
gari ücretli ve emeklilerin yaşam standartları
oldukça gerilemiş ve tüm halkımız fakir-
leşme sürecine girmiştir. Yılbaşında yapılan
asgari ücret zammı 2021 yılı TÜFE oranı
olan yüzde 36 enflasyon oranı baz alınarak
yapılmıştı ve enflasyonun üstünde olduğu
için toplum tarafından kabul görmüştü.
Ancak daha maaşlar alınmadan gelen yük-
sek enflasyon özellikle emeklilerin maaş ar-
tışlarını uçurup gitmiştir.

Asgar ücretli emekli ölüm döşeğinde ama

Hükümet yetkilileri tarafından zaman
zaman dile getirilen asgari ücretli ve
emeklilere ek zam yapılması konusu da
şimdilik rafa kaldırılmış gözüküyor ve
asgari ücret artışının yılbaşına kala-
cağı kesinleşiyor gibi duruyor. 4 bin
253 TL olan asgari ücret ile vatan-
daş nasıl geçinebilir. Artık tasarruf
edecek bir gider de kalmadı. Ay-
rıca enflasyonun yılsonunda
yüzde 70-80’lere dayanacağı
tahmin ediliyor. Çünkü ÜFE
oranı yüzde 114 olarak TÜİK
tarafından açıklandı. Yani
üretim maliyetleri yüzde 114
artarken tüketici fiyatları
yüzde 61 de kalmış, ancak
üretim maliyetleri tüketim
ürünlerine mutlaka yansı-
yacağından enflasyonun
yükselmesi kaçınılmaz-
dır. Dolayısıyla asgari
ücretliye ek zam yapıl-

ması zo-

runlu bir
durumdur.

2500 lirayla sen geçin!

Emeklilerin durumuna gelecek
olursak işsizlerden sonra en zor
durumda olan toplumsal kesim
emeklilerdir. En düşük emekli maaşı
2 bin 500 TL’dir ve yaşadığımız sü-
reçte son derece komik kalmıştır. Ülke-
mizde emekli maaşları ocak ve temmuz
aylarında belirlendiğinden 2022 yılı tem-
muz ayı sabırsızlıkla beklenmektedir. Başka

bir konu da emeklilere verilen bayram ikra-
miyeleri yukarıda yazdığım enflasyon oran-
larına rağmen zam yapılmamış ve 1100 TL
olarak ödenmektedir. Devlet bütçesini yö-
netmek kolay bir işlem değildir ve bütçenin
de sürekli açık verdiği bir gerçektir. Ancak
emeklilerin de normal bir insan gibi yaşa-
maya hakkı vardır ve bunu da hak etmekte-
dir. Emekli ikramiyelerine yapılacak zam
devlet gelirlerinin bazılarının arttırılmasını
gerekli kılabilir. Yazılı ve görsel basında oku-
duğumuz 3-5 maaşlı kişilerin normal ça-
lışma ortamına getirilmeleriyle oluşacak
tasarrufun emeklilere yeteceği 
kanaatindeyim.

Refah ve huzur kalmadı

Mllet aç yoksul birt yandan da "Sessiz
işgal" altında huzurunu da kaybetmeye baş-
ladı.Göçmen tartışması, İstanbul’da çekildiği
belirtilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler
ile yeniden alevlendi. Türkiye’ye kaçak girişle-
rini videoya çekerek “Yüzde 100 giriş garan-
tili” gibi ifadelerle paylaşmasına yönelik
tepkiler sürerken, bunlara kadınların gizlice çe-
kilmiş görüntüleri de eklendi. Pakistan veya
Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişilerin,
kendilerini de gizlemeden kadınları yolda yü-
rürken ya da otururken videoya alarak paylaş-
tığı görüldü. Söz konusu görüntülerin
yaygınlaşması, sosyal medyada tepkiye neden
oldu. Görüntüler “taciz” olarak nitelendirilir-
ken, asayiş sorunu ve güvenlik kaygısına işaret
edildi. Bazı görüntüleri çeken kişiler de gözal-
tına alındı.

Kadınların eşit bireyler olarak sosyal ha-
yatta varlığının pek de söz konusu olmadığı
bölgelerden gelen insanların, sahip oldukları
kültürel kodlar çerçevesinde Türk kadınına ba-
kışlarının önemli sorunlara yol açabildiği or-
taya çıktı.Tükiye, kendisine has kültürel yapısı
olan bir ulus-devlet. ‘Ümmet’, ‘din kardeşliği’
ve benzeri kavramların siyasi saiklerle vurgu-
lanması, düzensiz göçle gelenlerin ciddi bir
oranının ülkenin kültürel dokusuna uyumsuz-
luğunu örtmeye yetmez. Bu insanların dönüşü
sağlanacak mı? Kalanlar için kamuoyunda
tartışılabilecek bir entegrasyon planı var mı?
Bu insanlara Türk vatandaşlığı hangi koşul-
larla verildi ve veriliyor? Sınırlarımız ne zaman
bu akını durdurabilecek? Bu sorulara henüz
devlet tarafından verilen net bir yanıt olma-
ması, toplumdaki belirsizlik atmosferini besli-
yor ve huzursuzluğu büyütüyor. Bunu en kısa
zamanda da çözümlenmesi gerekiyor.
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CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un 39 ilçe-
sinde, ‘geçici koruma statüsünde, ikamet izinli veya

kaçak durumdaki’ 2 milyonu aşan yabancının yaşadığı
yerleri tek tek açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kamu görevlileri,
yerel yöneticiler ve muhtarlar ile saha araştırmaları sonu-

cunda İstanbul'un sığınmacı haritasını çıkardı. Haritaya göre
İstanbul'un her ilçesinde yabancı yoğunluğu var. Tekin'in ha-

rita üzerinde yaptığı değerlendirme şöyle:
n Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak 2

milyonu aşan insan, İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Suriye'nin
yanı sıra Afganistan, Pakistan, Irak, Uganda, Nijerya, Kongo,
Libya'ya kadar her yerden insan var. Bugün resmi nüfusu 1 mil-
yon olan Esenyurt'ta, 250 bin de yabancı var. Böyle bir nüfus artı-
şını hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil.

n Valilik tarafından açıklanan rakamlara göre İstanbul'da
1.3 milyon yabancı var ama Valilik kaçak göçmenleri

takip edemiyor. Bu rakama kaçak göçmenler dahil
değil. Halbuki İstanbul'un her ilçesinde binlerce dü-

zensiz göçmen var. Kamu görevlilerinin çok daha
sıkı bir şekilde denetim yapıp düzensiz göçmen-

leri tespit etmesi lazım.
n Yapılan çalışmalara göre yüzde 97'si

kaçak çalışıyor. Hiçbir özlük hakları yok, ör-
gütlü değiller, sigortaları yok, asgari ücre-
tin altında para alıyorlar. Uyuşturucu,
fuhuş çeteleri ile terör örgütleri bu insan-
ları kullanmaya çalışıyor. İleride yabancı
mafyalarla karşı karşıya kalabiliriz.

n Sığınmacıların İstanbul'un konut
piyasası üzerinde de çok ağır bir etkisi
var. Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi
ilçelerde kira fiyatları astronomik şe-
kilde artmış durumda.
nYabancıları suçlayarak hiçbir yere

varamayız. Sorun bu göçmen politikasını
tercih eden, uygulayan hükümet. Suri-

ye'de barışın sağlanması ve sınır güvenli-
ğimizin korunmasıyla bu sorunu çözebiliriz.

AKP iktidarının tercihlerinin bedelini hem 83
milyon vatandaşımız hem de 8 milyon ya-

bancı çok ağır bir şekilde ödüyor. Halkın yüzde
91'i kalıcı, gerçekçi bir çözüm istiyor.

Kaçaklar resmi kayıtlarda yok!

Gürsel Tekin, mülteci statüsünün 1951 tarihli BM
Sözleşmesi ile düzenlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:
“Biz bu sözleşmeye coğrafi çekince koyduğumuz için sa-
dece Avrupa'dan gelenler ‘mülteci' statüsünde kabul edi-
liyor. O yüzden mülteci statüsünde yabancı şu an çok az.
Suriyeliler “geçici koruma statüsünde” yabancılar.
Resmi sayılara göre bu statüde 3.7 milyon insan var.
Göçmen ekonomik amaçlarla kaynak ülkeden bir
başka ülkeye yasal yollarla taşınan insan demek.
Düzenli göç kapsamında ikamet izni verilenler var.
1.4 milyon insan da bu statüde Türkiye'de bulunu-
yor. Bir de düzensiz, kaçak göç var. Kaçak olduk-
ları için kayıtları yok. Dolayısıyla bilim
insanlarının tahminine göre toplam 8 milyon
geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan
veya kaçak giriş yapmış sığınmacı Türki-

ye'de bulunuyor.”

İŞTE İSTANBUL’UN 

SIĞINMACI 
HARiTASI

Şu meşhur otobüs yolcularından Nage-
han Alçı'yı dolaylı da olsa savunma ve Ga-
zeteci sayma telaşı da var sanki ben
anımsatayım da burada dursun: Kimmiş
bu Nagehan!

Kabataş yalanı;
Alçı, 2014 yılında CNN Türk'te katıldığı

programda şu ifadeleri kullanmıştı: “25
yaşında gencecik bir hanım sırf başörtüsü
taktığı için sokakta yüzlerce kişiden oluşan
bir vandal grubun ortasında kaldı. 6 aylık
bebeğiyle sırf başörtülü diye bir kadın ina-
nılmaz hakaretlere uğradı. Bayılmış, üze-
rine çok affedersiniz burada söylemek
istemiyorum çok kötü şeyler yapılmış,
'idrar kokusuyla kendime geldim' diyor,
'bebeğimi aradım' diyor. Bebeği sütten ke-
sildi. Bunlar insanlık dışı şeyler.”

Asker eşi ve sevgilileri soyunsun!

O dönem Balyoz ve Ergenekon kumpas-
larını hararetle savunan Nagehan Alçı,
2010 yılında Twitter'da “Bizim askerlerin
eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki ga-
ziler için Saatli Maarif takvimine soyun-
sun!” diye yazmış, paylaşım büyük tepki
çekmişti. 

Bakın bu iki küçük örnek oradakiler için
söylenecek çook laf var. Dostlar! Ekrem
İmamoğlu değil biz bedel ödedik. Gezi'de
Balyoz'da Ergenekon'da. Şimdi benden
kimse "Gazetecilik, insanlık, helalleşelim"
diye bir şey istemesin.

Artık nokta koysak iyi olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trab-
zon gezisindeki fotoğrafları ile ilgili tepkiler
artık bir kıyıma döndü. Evet, İmamoğlu da
bu konuda son sözünü söylemiştir. Konu
şimdilik kaydıyla kapanmıştır. Çünkü verdi-
ğimiz tepkiler adresine ulaşmıştır. Başkan
İmamaoğlu'nu biz ilk günden beri benim-
sediği ilkelerle, hakkaniyetli birleştirici sa-
mimiyetiyle mücadele gücünüz ve gençlik
azminizle  sevdik. Bundan sonra da lütfen
yarınlarımızı dikkatli, sağlam temeller üze-
rine, doğru insanlarla inşa edelim. Halkı
haksız ithamlarla bedel ödemek zorunda
bırakanlarla değil...

KiMMiŞ BU
NAGEHAN!
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Z elenskiy, 9 Mayıs dolayısıyla yayın-
ladığı video mesajında, "Hitler kar-
şıtı koalisyonun bir parçası olarak

Nazizm'i yenen atalarımızla gurur duyuyo-
ruz." ifadesini kullandı. Rusya'nın, Ukray-
na'nın, 9 Mayıs'ı ve Nazizm'e karşı
kazanılan zaferi kutlamayı reddedeceğini
hayal ettiğini, oysa 2. Dünya Savaşı'nda
milyonlarca Ukraynalının Nazizm'e karşı
savaştığını, Nazileri Luhansk ve Do-
netsk'ten, Yalta, Simferopol, Kerç ve tüm
Kırım'dan kovduğunu, Herson, Melitopol,
Berdyansk ve Mariupol'u işgalcilerden kur-
tardığını belirten Zelenskiy, "(Atalarımız)
Nazileri, Ukrayna'nın dört bir yanından
kovdular ama bu şehirler bize ilham veri-

yor, işgalcileri kesinlikle kendi toprakları-
mızdan süreceğimize dair bize inanç veri-
yor." diye konuştu. Zelenskiy, "Bu iki
ordunun savaşı değil, bu iki dünya görüşü-
nün savaşıdır. Biz kendi yolumuza giden
özgür insanlarız. Kimseye toprağımızdan
bir parça vermeyiz. Bugün Nazizm'e karşı
Zafer Bayramı'nı kutluyoruz ve kimsenin
zaferimizi ilhak etmesine izin vermeyece-
ğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci bayramımız olacak

Zelenskiy, atalarının zaferi boşa gitmesin
diye her zaman kendileri, özgürlükleri ve
bağımsızlıkları için savaştıklarını vurgula-
yarak "Atalarımız bizim özgürlüğümüz için

savaştılar ve kazandılar. Biz de özgürlüğü-
müz ve çocuklarımızın özgürlüğü için sa-
vaşıyoruz ve bu nedenle kazanacağız."
dedi.Atalarının 2. Dünya Savaşı'nda yap-
tıklarını asla unutmayacaklarını kaydeden
Zelenskiy, "'Tekrar edebiliriz.' demiyoruz,
çünkü Hitler rejiminin korkunç suçlarını
zaten tekrarlayan, Nazi felsefesini miras
alan, yaptıkları her şeyi kopyalayan 2 bin
194 günlük savaşın tekrarlanmasını ancak
bir deli isteyebilir." dedi. Zelenskiy, çok ya-
kında Ukrayna'nın iki Zafer Günü'nün ola-
cağını söyleyerek "O zaman kazandık ve
şimdi de kazanacağız. Ve Hreşçatik (mey-
danı) zafer geçit törenini görecek. Ukray-
na'nın zaferini." diye konuştu.

Elon Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter
üzerinden paylaştığı "ülke nüfusunda
2021'de rekor düşüş" haberine, sosyal

medya hesabından cevap verdi. "Bariz olanı beyan et-
tiğini" kaydeden Musk, "Doğum oranının ölüm ora-

nını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı
sürece, Japonya er geç yok olacak." görüşünü dile ge-
tirdi. Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusu-
nun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona
gerilediği, bunun "11 yıldır art arda yaşandığı ve

1950'den beri en büyük düşüş" olduğu vurgulanmıştı.
Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 831 bin
doğum, 1,44 milyon ölüm kayda geçti. Son veriler ışı-
ğında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü,
yüzde 11,8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece "Japonya'nın er geç yok olacağı" uyarısında bulundu

Japonya er geç yok olabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin yaptırımlar
nedeniyle İran halkının uğradığı zararı karşılaması halinde Viyana'daki
nükleer müzakerelere dönerek anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi

ABD zararı tanzim etmeli
İran medyasına göre Hatib-
zade, başkent Tahran'daki Dışiş-
leri Bakanlığı binasında

düzenlediği haftalık basın toplantısında,
nükleer müzakerelere ve Avrupa Birliği
(AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter
Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique
Mora'nın bu kapsamda önümüzdeki
günlerde gerçekleştireceği Tahran ziyare-
tine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ha-
tibzade,"ABD, bugün kararını verir ve
İran halkının cebinden aldığını geri verir,
zayi olan haklarını tazmin etmeyi kabul
eder ve bu haklara saygı gösterirse, Mo-
ra'nın Tahran ziyaretinden sonraki gün
Viyana'ya döner, anlaşmayı imzalarız."
dedi. Yine bu hafta içerisinde Tahran'ı zi-
yaret etmesi beklenen Katar Emiri Şeyh
Temim bin Hamed Al Sani'nin "İran ile
ABD arasında ara buluculuk" yapacağı
iddiasının sorulması üzerine Hatibzade,
"4+1 ülkeleri ve İran bir tarafta, ABD
diğer tarafta duruyor. İran'ın 4+1 ülkele-
riyle görüşmek için aracıya ihtiyacı yok.
Katar her zaman İran'ın haklarının ya-
nında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Viyana'daki nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusun-
daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı

(KOEP) olarak adlandırılan anlaşma-
nın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi
(İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya)
ve Almanya ile İran arasında imzalan-
mıştı. Eski ABD Başkanı Donald
Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı
olarak anlaşmadan çekmesinin ardın-
dan İran'a yönelik ekonomik yaptırım-
lar tekrar uygulamaya konulmuştu.

Bunun üzerine Tahran yönetimi nük-
leer faaliyetlerine aşamalı olarak geri
dönmüştü. KOEP'in yürürlüğe konul-
masına yönelik görüşmeler, geçen yıl
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni-
den başlamıştı. AB Dış İlişkiler ve Gü-
venlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler"
nedeniyle Viyana'daki müzakerelerin
durdurulduğunu açıklamıştı.

Orta Amerika ülkesi Kosta
Rika'da, 4 Nisan'da yapılan
devlet başkanlığı ikinci tur seçi-

mini kazanan Rodrigo Chaves, yemin
ederek görevine başladı. Ülkenin 49. dev-
let başkanı olarak seçilen 60 yaşındaki
Chaves, başkanlık kuşağının kendisine
takdim edilmesiyle Yasama Meclisi'nde
düzenlenen törende yemin etti. Chaves,
konuşmasında, ülkede eşitsizliği azalta-
caklarını ve ekonomiyi yeniden canlandı-
racaklarını vurgulayarak
"Modernleşmesi gereken bir ülkenin,
dönüştürülmesi için zorluklar bizi bekli-
yor. Tarihi bir değişiklik yapmaya çağrıl-
dık." ifadesini kullandı. Yemin törenine,
İspanya Kralı 6. Felipe, Kolombiya Dev-
let Başkanı Ivan Duque, Dominik Cum-
huriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader,
Panama Devlet Başkanı Laurentino
Cortizo, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa
Osmani-Sadriu, Curaçao Başbakanı

Gilmar Pisas, Haiti Devlet Başkanı Ariel
Henry, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve çok
sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi ka-
tıldı. Sosyal Demokratik İlerleme Partisi
(SDPP) adayı olarak yarışan Chaves,
oyların yüzde 52.9'unu alarak ülkeyi 4 yıl
boyunca yönetmeye hak kazanmıştı.

Rodrigo Chaves kimdir?

Dünya Bankası'ndaki 27 yıllık görevin-
den, hakkında çıkan "cinsel istismar" id-
diaları sonrası 2019'da istifa eden
Chaves, kendisine yöneltilen suçlamaları
reddetmişti. Chaves, 2019-2020 yılla-
rında altı ay boyunca ülkesinde maliye
bakanı olarak görev yapmıştı. Yeni Dev-
let Başkanı Chaves'in, 5,1 milyonluk nü-
fusa sahip ülkenin yaklaşık yüzde
23'ünün yaşadığı yoksulluğa karşı müca-
dele ve Kovid-19 salgını nedeniyle zayıf-
lamış bir ekonomiyi canlandırma gibi
konulara öncelik vermesi bekleniyor.

Kostarika'ya yeni başkan

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan
zaferin kutlandığı 9 Mayıs ile ilgili, "Bugün Nazizm'e karşı Zafer Bayramı'nı
kutluyoruz ve kimsenin zaferimizi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz." dedi

Putin faşizmin aynası!
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresi ve Rus generalleri,
"geçen yüzyılın totaliter rejimlerinin hatalarını tekrarlayarak
70 yıl önceki faşizm ve zorbalığın aynası olmakla" suçladı

Wallace, Sovyet-
ler Birliği'nin 2.
Dünya Savaşı'nda

Nazi Almanyası'nı mağlup
etmesi nedeniyle kutlanan 9
Mayıs Zafer Bayramı gü-
nünde, başkent Londra'daki
Ulusal Ordu Müzesi'nde
Rusya-Ukrayna Savaşı'na
ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Rus generallere atıfta
bulunan Wallace, "Onlar ve
Putin için zafer günü olamaz,
Ukrayna'da sadece onursuz-
luk ve kesinlikle yenilgi olabi-
lir." değerlendirmesinde
bulundu. Putin'in, Nazileri
yenmek için savaşan Rus as-
kerlerinin onurunu lekeledi-
ğini söyleyen Wallace, "Putin,
yakın çevresi ve generalleri,
geçen yüzyılın totaliter rejim-
lerinin hatalarını tekrarlaya-
rak 70 yıl önceki faşizm ve
zorbalığın aynası oluyor." ifa-
desini kullandı.

Başarısız oluyorlar

Bakan Wallace, Putin'i "Rus-
ya'nın geçmişini ve geleceğini

parçalamakla" suçlayarak,
şunları kaydetti: "Gerçekten
Putin'in istediği şey, Rus halkı-
nın ve dünyanın, devam eden
militarizm anıtına hayran kal-
ması ve gözünü korkutması.
Rusya'nın genelkurmayı başa-
rısız oluyor ve bunu biliyor-
lar."Ukrayna'da, sivillere
yönelik saldırılara, kadın ve
çocukların hedef alınmasına
ve cinsel şiddet vakalarına dik-

kati çeken Wallace, Batılı ül-
kelerin Ukrayna'daki potan-
siyel savaş suçları hakkında
da bilgi topladığını ve bu
suçlardan sorumlu olan her-
kesten hesap sorulması için
bilgilerin kullanılacağını dile
getirdi. Wallace, Rus general-
lerin de Putin kadar suçlu 
olduğunun ve askeri mahke-
mede yargılanmaları 
gerektiğinin altını çizdi.

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni
yaptırım paketi kapsamında Rus-
ya'dan petrol ihracatını kademeli

olarak bitireceklerini ya da tamamen kese-
ceklerini duyurdu. Beyaz Saray, G7 liderleri-
nin bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet
Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla
düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açık-
lama yaparak, Rusya'ya Ukrayna savaşı ne-
deniyle uygulanacak yeni yaptırımları
duyurdu. Liderlerin, Ukrayna'yı müzakere
masasında ve sahada desteklemeye devam
edeceklerini dile getirdik-
leri belirtilen açıklamada,
Rusya'ya bugüne kadar
uygulanan yaptırımların

ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları
yok ettiği aktarıldı. Rusya'ya yönelik ABD,
Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin bugün
yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştığına
işaret edilen açıklamada, ABD'nin Rusya
devletinin tamamen ya da kısmen kontrolü
altındaki 3 televizyonuna yaptırım getireceği
kaydedildi. Söz konusu televizyonların ise
Channel One Russia, Russia-1 ve NTV
Yayın Şirketi olduğu aktarıldı. Öte yandan
ABD yönetiminin Rusya ile ilgili kişilere
ABD'lilerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi

ya da yönetim danışmanlığı
vermesini de yasaklayacağı,
böylece Rus elitlerin zarara
uğratılacağı bildirildi.

Rusya'ya yaptırım kararı

Kimse zaferimizi
ilhaK edemez
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Sunucu ve spiker Hande Sarıoğlu ile Youtuber Boğaç Soydemir’in konuk olduğu Dayı Şov, bu hafta da izleyiciyi
eğlenceye doyurdu. Enerjik ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Sarıoğlu, kendi videolarını izlerken kendi bile
şaşırdı; “Yaparken çok acayip gibi gelmiyor ama izlerken manyak manyak işler yapmışım dedim” dedi

D ayı Şov, Hande Sarıoğlu
ve Boğaç Soydemir ara-
sında kıyasıya geçen,

“Magazin Genel Kültür Yarış-
ması” ile başladı. Sarıoğlu’nun he-
yecanı sayesinde, Dayı’nın
tabiriyle “yarışma kıymete bindi”.
“Oyunları ciddiye alırım” diyen
Boğaç Soydemir, magazine olan

hakimiyetiyle göz doldurarak yarışmayı ka-
zandı. Hande Sarıoğlu, Dayı’nın kendi içerikle-
rine yönelik reaksiyon videolarını izledikten
sonra şaşırarak, “Yaparken çok acayip gibi gel-
miyor ama izlerken manyak manyak işler yap-
mışım dedim” dedi. 

Yeteneğin varsa, oluyorsun zaten

Sunuculuk ve spikerlik yapabilmek için İstan-
bul’a gelmesi gerektiğini, bu nedenle üniversi-
tede edebiyat bölümünü seçtiğini ve bir süre
öğretmenlik yaptığını anlatan Sarıoğlu, “Sunu-
culuk spikerlik okuyabileceğin bir okul yok.

Sende o doğaçlama, sunum yeteneği varsa sen
oluyorsun zaten. Bak olmuşu var burada” ifa-
delerini kullandı. 

Aşk-ı Memnu ile yolu açıldı

Çarkıfelek’te Anadolu bağlantıları sunucusu
olduğu dönemde bir kısa filmde oynadığını,
bunun üzerine Aşk-ı Memnu’dan çağırdığını
anlatan Sarıoğlu, “Gittiğim gibi aldım rolü.
Orada oynadıktan sonra ardı arkası kesilmedi”
dedi. 

Ben yapınca dikkat çekiyor

Ünlü sunucu Youtube programındaki mizan-
senlerle ilgili, “Yaptığım şeyler sosyal medyada
daha önce de yapılmış şeyler. Ben yapınca
daha çok dikkat çekiyor” diyerek sözlerini şöyle
sürdürdü: “Piyasada bahis ya da maç önü,
maç sonu programı yapan bir sürü insan var.
Ben daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum.
Futbol bir eğlencedir. O yüzden de eğlencesini
çıkarabileceği formatlarla içeriğini ben geliştiri-

yorum, ben yazıyorum, ben oynuyorum.”
Boğaç Soydemir, Dayı’nın Tiktokçuları gö-
rünce kendini yaşlı hissedip hissetmediğiyle il-
gili sorusuna, “Kendimi fakir hissediyorum”
yanıtını verdi ve sözlerini, “Buna sinirleniyo-
rum. 2008’de başladığımızda, içerik üreticiliği
diye bir şey yoktu. Youtube’da “Abone ol” diye
şey bile yoktu” şeklinde tamamladı.

Soğuk Savaş yayında

Soydemir, Soğuk Savaş’ta en çok yalandan
güldükleriyle ilgili eleştiri aldıklarını ifade ede-
rek üçüncü sezonda bunun için buton değişik-
liği yaptıklarını anlattı. Ünlü Youtuber, “Ama
bir süre ara verdiğimiz için Youtube algoritma-
sından çıktık. O algoritmadan çıkınca girmek
kolay olmuyor. O yüzden henüz çok fazla insa-
nın haberi olmadı” dedi. 

Kurguda para yok

Çok sevilen video kurgularını neden artık yap-
madığıyla ilgili soruya, “Para yok” cevabını

veren Soydemir açık sözlülüğüyle stüdyoyu
güldürdü. Teliften dolayı sıkıntı yaşandığını be-
lirten Youtuber, “Youtube’un o dönemler böyle
bir telif sistemi yoktu. Eskiden para kazanma
da yoktu, bu amaçla yüklemiyorduk videoları.
Sonra internet Z jenerasyonuyla birlikte değişti
ve daha çok algoritma odaklı, daha kısa video-
lar dönemi başladı” açıklamasını yaptı. 

Tembel değilim sıkıntım var

Üşengeç ve tembel olduğuyla ilgili ifadelere ise,
“Aslında öyle gözüksem de bence değilim. Sa-
dece odaklanma sıkıntım var. Biraz onu, biraz
onu yapayım derken bir bakıyoruz hiçbir şeyi
yapamamışız” şeklinde yanıt verdi. 

Tek bölümlük talk show: Boğaçlama

Her haftaki “Geç Bakalım Yanıma” bölümü
bu hafta Boğaç Soydemir’e özel olarak “Geç
Bakalım Yerime” adını aldı. Sevilen Youtuber,
Dayı’nın yerine geçerek, “Boğaçlama” ismiyle
kendi talk show’unu yapma şansı yakaladı. 

Dayı Şov’un klasikleşen bö-
lümü Hızlı Sorular’a ise bu
hafta Hande Sarıoğlu yanıt
verdi. Güzel sunucu, “Bir
daha hiç kupon tutturama-
mak mı yoksa sadece Gala-
tasaray’ın yenildiği kuponları
tutturabilmek mi” şeklindeki
soruyu, “Bir daha kupon tut-
turamamak” şeklinde ce-
vaplamasıyla stüdyodan
alkış aldı.  
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Yeltan yeni kitabıyla
KARSINIZDA

Görkem Yeltan’ın kaleme aldığı “Karabiber, Nilü ve 
Çiçi”; Okuryazar Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı

yer aldığı bir çok dizi, film ve tiyatro oyununun yanı sıra
2001 yılından beri yazarlığa başlayarak çocuk edebiyatına
yönelik eserler üreten Görkem Yeltan’ın yeni kitabı ‘‘Kara-
biber, Nilü ve Çiçi” Okuryazar Yayınevi etiketiyle yayım-
landı.  Kendini bulma hikayesine tanık olduğumuz
‘‘Karabiber, Nilü ve Çiçi” kitabı, sorunlarının evden kaça-
rak çözülebileceğini inanan arkadaşların yoldaki macera-
sını anlatıyor. Görkem Yeltan, “Kaplumbağa ve
kertenkeleler, baykuşlarla arkadaş olamaz!” diyenlere inat
bu kitapta okurları hayal gücünün sınırlarında keyifli bir
yolculuğa çıkarıyor. Karabiber gürültücü kardeşlerinden
şikayetçi, Nilü kuyruğunu çok seviyor, Çiçi ise Çiçek is-
minden mutsuz, aklına geldikçe sinirleniyor. Bu üç kafa-
darın kendilerine göre önemli bazı sorunları var. Yeltan,
kitapta sorunların evden kaçarak çözebileceğini düşünen

üç arkadaşın başlarına neler geleceğinin ma-
cerasını anlatıyor. ‘‘Karabiber, Nilü ve

Çiçi”, sadece bir kaplumbağa, kertenkele
ve baykuşun başından geçen macerayı
anlatmıyor; dostluğun, arkadaşlığın
ne demek olduğunu da öğretiyor. 

Karabiber, Nilü ve Çiçi

Kaplumbağa Karabiber, kertenkele
Nilü ve baykuş Çiçi çok yakın arka-
daşlar. Hem de “Kaplumbağa ve
kertenkeleler, baykuşlarla arkadaş

olamaz!” diyenlere inat! Bu üç kafa-
darın kendilerine göre önemli bazı so-

runları var. Karabiber gürültücü
kardeşlerinden şikâyetçi, Nilü kuyruğunu

çok seviyor, Çiçi ise Çiçek isminden mutsuz, aklına gel-
dikçe sinirleniyor. Üç arkadaş yaşadıkları sorunların evden
kaçarak çözülebileceğini düşünür… Ve tabii ki kaçtıkla-
rında başlarına nelerin geleceğinden habersizdirler. Ken-
dini bulma hikâyesine tanık olduğumuz kitap, sadece bir
kaplumbağa, kertenkele ve baykuşun başından geçen ma-
cerayı anlatmıyor; dostluğun, arkadaşlığın ne demek ol-
duğunu da öğretiyor. 

Görkem Yeltan kimdir?

1977 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. İstanbul
Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 1993 yılında oyun-
culuğa Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde okurken başladı. Görkem Yeltan
çeşitli diziler, filmler ve oyunlarda rol aldı. Oynadığı film-
lerden Uzak İhtimal ve Eylül filmleriyle “En İyi Kadın
Oyuncu ödülü”ne layık görüldü. İki gazetede çocuk edebi-
yatına ilişkin makaleleri yayımlanan yazarın basılmış on
dokuz çocuk kitabı vardır. Yirmincikitabı Sarmaşık ve
Kaktüs büyüklere yazılmış bir masaldır. Şarkı sözü yazar-
lığı yaptı. Senaryo ekibinde yer aldığı Uzak İhtimal fil-
miyle “En İyi Senaryo” ve Rotterdam Film Festivali’nde
“En İyi Film ödülü”nü aldı. Yurt dışında ve ülkemizdeki
uluslararası film festivallerinde jüri üyeliği yaptı.Yeltan’ın
ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Yemekteydik ve
Karar Verdim filmi dünyadaki pek çok festivalde ülkemizi
temsil etti. İkinci uzun metraj filmi Bağcık da festival yol-
culuğundan sonra vizyona girdi. Mehmet Güreli’nin Dört
Köşeli Üçgen filminin senaristi ve yapımcılarından biridir.
2020 yılında İKSV Uluslararası Tiyatro Festivali’nde prö-
miyerini yapan Ben Anadolu oyununu sahneye koydu.

annelik
büyüyen
bir aşk
Sanatçı ve söz yazarı Cemre Kemer,
anneliğin verdiği duyguları, doğumdan
sonra hayatındaki değişiklikleri ve bebeği
Karla’yla geçirdiği anları anlattı. Kemer, 
“Annelik büyüyen bir aşk” dedi 

Anneliği bir cümleyle anlatır
mısınız sorusu ile röportajına
başlayan ve “Gitgide büyüyen

ve derinleşen bir aşk diyebiliriz” yanıtını
veren Cemre Kemer, anne olmakla birlikte
hayatının nasıl bir değişime uğradığını,
beklentileri doğrultusunda bir değişim
olup olmadığını “Hayatımı çok uzun sü-
redir kendi düzenim ve disiplinim içinde
yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, dü-
zeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sos-
yalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime,
uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun
doğrultusunda karar vermeye başladım.
Evet, bir bakıma beklentim de bu şekil-
deydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi
uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazır-
lamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan
az çok bir farkındalığım vardı duruma”
dedi. Çocuklarınızın ismine karar veriş hi-
kayesini “Bir hikâyesi var tabii ki; ama an-
lamı yüzünden tercih ettim diyebiliriz.
“Karla”, özgür ve güçlü kadın demek.
Bence bir kadın için en önemli başlıklar-
dan biri bu olmalı, burası öyle bir dünya”
ifadeleriyle anlatan Kemer, çocuklarınızın
kariyer planlamasına dahil olma konu-
sunda ise “Kariyer planlamasına dahil ol-
mamayı isterim aslında; ama çok kontrol
manyağı bir karakter olduğumdan bur-
numu sokmadan duramam gibi geliyor.
Onun yerine karar vermem ama çaktırma-
dan, alttan alttan yönlendirme yapacağım
kesin!” cevabını verdi.

Çok heyecanlı

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız
aktivitenin banyo yapmak olduğunu söy-
leyen Cemre Kemer “Akşamları banyo-
sunu beraber yapıyoruz ve bu ikimizin de
en sevdiği şeylerden biri diyebilirim. Şu an
henüz çok küçük olduğundan çok fazla
bir aktivitemiz olamıyor. Tabii, oyun oyna-
mak gibi klasik şeyleri saymamaya çalış-
tım. Biraz büyüsün, o zaman
durmayacağız” dedi.Anneler Günü mesa-
jınızı paylaşan Kemer “Ben bu konuda
henüz yeniyim ama her bebek ya da çocuk
kendine özgü; doğru yapmaya, gelişerek
yetiştirmeye çalıştıktan sonra hepimiz iyi
anneleriz. Bu iş, sonsuz bir okul gibiymiş.
Çok heyecanlı ve eğlenceli. Her günü ayrı

macera olan bir okul. Anne-
ler Günü’müz kutlu

olsun...” açıkla-
masında
bulundu.

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sana-
tın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Ak-
bank Sanat bu yıl Tersane İstanbul’da, 10-11 Mayıs Ön

İzleme, 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek CI Bloom’da sa-
natçı Jannis Kounellis’in Topkapı İsimli eserini sanatseverlerle buluştu-
ruyor. Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman sanatçı ve eser ile ilgili
değerlendirmesinde şöyle diyor: “Jannis Kounellis 20. Yüzyıl’ın en
önemli sanatçılarından biri. Günümüzün sanatını doğuran ana akımlar-
dan biri olan Arte Povera’nın kurucularından. Fakat Kounellis’i o akım
içinde de devrimci, yenilikçi, öncü bir sanatçı olarak görmek gerekir.
1969’da 12 canlı atı bir galeri mekanına yerleştirerek gerçekleştirdiği işle

çığırlar açmıştı. Ondan sonra da
Kounellis daima politik, insanlık
durumlarını ele alan, en üst düzey-
deki soyutlamalarında bile gerçek-
liğe çok yüksek bir duyarlılıkla
yaklaşan ve daima lirik, şiirsel işle-
riyle 20. Yüzyıl sanatının önde
gelen adı oldu. 

Malzeme dokuları önemli

Kounellis, İstanbul’a her zaman
ilgi duydu. Bu kentin tarihleri, coğ-
rafyaları ve kültürleri birleştiren do-
kusu onu daima heyecanlandırdı.
Daima malzemeleri, dokuları, nes-

neleri kendilerine ait gerçekliklerle ve dönüştürerek, soyutlayarak elde et-
tiği ötedeki anlamlarıyla kavrayan Kounellis bu kenti de nesneleri,
malzemeleri, dokuları kullanarak duymaya çalıştı. Topkapı İstanbul’un
tarihine, onun ve toplumsal ve siyasal geçmişine bir gönderme ve anış-
tırma. Daima mekanın kendi politik ve bellek gerçekliğini gözeten birisi
olarak Kounellis’in iç mekanı dışlaştıran ve dış mekanı içe alan kafesler-
den hareket ediyordu Topkapı’yı yaparken. Fakat bu olguları hiç bilme-
sek, hiç tanımasak da bu yapıtın bir yandan kunt ve kapalı, bir yandan
önce kendi içine sonra dışına doğru açılan katmanlı yapısı bize iç içe
geçmiş uzamları, ikili söylemleri, dinamik geçişleri düşündürüyor. Ayrıca
unutmamak gerekir ki, mekan varsa zaman da varsa. 

Topkapı’da
serGi var

Cevabı 
“Galatasaray”

oldu
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Basketbola
Ege damgası
Futbolda aylardır korkulan senaryonun 
gerçek olup İzmir temsilcileri Göztepe ve 
Altay'ın üçüncü kez el ele küme düşmesiyle
yeni sezonda 65 senelik Spor Toto Süper Lig
tarihinde ilk kez hiçbir takımla temsil edil-
meyecek Ege, ING Basketbol Süper Ligi'nde
ise 4 ekiple birden mücadele edecek
Manisa Büyükşehir 
Belediyespor; Karşıyaka,
Petkimspor ve Merkezefen-
di'den sonra yeni sezonda
Süper Lig'de yer alacak
dördüncü takım oldu. Tür-
kiye Basketbol Ligi'nde
geçen hafta evinde Balıkesir
BŞB'yi yenerek şampiyon-
luk olarak, Manisa'nın bas-
ketbolda Süper Ligi'de yer
alacak ilk takımı olmayı ga-
rantileyen yeşil-beyazlı ekip,
kupasına dün kavuştu. Ma-
nisa BŞB, deplasmanda
Beysu Konyaspor Basket-
bol'a 106-97 mağlup ol-
duğu formalite niteliğindeki
son hafta maçının biti-
minde kupasını TBF As-
başkanı Hüseyin Beşok ve
TBF Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Arıkoğlu'ndan aldı.
Manisalı basketbolcular,
kupa sevincini aileleriyle
kutladı. Henüz 5 yıl önce
kurulup sezon başında Fe-
derasyon Kupası'nı da ka-
zanan Manisa BŞB,
Türkiye Basketbol Ligi'nde
duble yapan ilk takım oldu.

Bornova da sırada

Türkiye Basketbol Ligi'nde
bu sezon Pınar Karşıya-
ka'yla güçlerini birleştiren
Bornova Belediyesi Karşı-
yaka da Play-Off'a kalarak
ING Basketbol Süper Ligi
iddiasını sürdürdü. Ligi 30
maçta 15 galibiyet, 15 mağ-
lubiyetle 7'nci sırada ta-
mamlayan İzmir temsilcisi,
Play-Off çeyrek finalinde
Sigortam.net'le eşleşti. 3
maç üzerinden oynanacak
seride ilk maç ve gerekirse
son maç İstanbul'da yapıla-
cak. Bornova, rakibini
elerse yarı finalde Beysu
Konyaspor-TED Kolejliler
eşleşmesinin galibiyle final
mücadelesi verecek.

Karşıyaka programı
netleşti

ING Basketbol Süper Li-
gi'nde sezonu 7'nci sırada
tamamlayıp Play-Off'a
adını yazdıran Pınar Karşı-

yaka'nın rakibi 2'nci basa-
mağı elde eden son şampi-
yon Anadolu Efes oldu. İki
takım karşı karşıya geleceği
çeyrek final maçlarının
programı da belli oldu. Ra-
kibine 11 Mayıs Çarşamba
akşamı konuk olacak Kaf-
Kaf, Anadolu Efes'i 13
Mayıs Cuma akşamı rö-
vanşta ağırlayacak. Toplam
2 galibiyete ulaşan tarafın
yarı finale çıkacağı seride
gerek olması durumunda
üçüncü maç da İstanbul'da
olacak.

Finalde karşılaştılar

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
şampiyonluk hedeflediği se-
zonda Avrupa'ya bu yıl
erken veda eden Pınar Kar-
şıyaka'nın rakipleri finalde
karşı karşıya geldi. Bu
sezon Kaf-Kaf'ın yer aldığı
B Grubu'ndan lider çıkan
İspanyol ekibi Baxi Man-
resa ile temsilcimizi Play-
In'de eleyen aynı ülkeden
Lenovo Tenerife finalde
rakip oldu. İspanya'nın ev
sahipliğindeki Final Fo-
ur'un finalinde Tenerife ra-
kibini 98-87 yendi.

Armand zirveye çıktı

ING Basketbol Süper Li-
gi'nde normal sezon ta-
mamlanırken
performansıyla takımının
ligde kalmasına büyük katkı
yapan Aliağa Petkimsporlu
Sean Armand, ortalama
sayı krallığında zirvede yer
aldı. Sezon ortasında geldiği
takımda özellikle iç saha-
daki Fenerbahçe Beko,
Frutti Extra Bursaspor ve
Semt77 Yalovaspor galibi-
yetlerinde son saniye üçlük-
leriyle takımını ipten alan 30
yaşındaki ABD'li guard, 15
maçta 20.53 sayı ortalaması
yakaladı. Türkiye'de daha
önce İstanbul BŞB, Gazian-
tep Basketbol ve Bahçeşehir
Koleji'nde görev yapan Ar-
mand, son hafta Beşiktaş
Icrypex potasına da 40 sayı
göndermişti. DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de alt
sıraları çok yakından ilgilen-
diren maçta evinde Nasa-
doge Menemenspor'u da
2-1 yenen Altaş Denizlispor,
sezon başından beri savaş-
tığı kümede kalma mücade-
lesinde büyük avantaj
yakaladı. Puanını 45 yapıp
bitime 2 maç kala ateş hat-
tındaki Bursaspor'un 4
puan önünde yer alan yeşil-
siyahlılar rahat nefes aldı.
Kalan 2 maçta Süper Lig'e
yükselmeyi garantileyen Be-
reket Sigorta Ümraniyes-
por'la deplasmanda,
Play-Off oynamaya hak ka-
zanan Büyükşehir Belediye
Erzurumspor'la ise evinde
karşı karşıya gelecek Deniz-
lispor'un Teknik Direktörü
Mesut Bakkal camiaya
düşme acısı yaşatmayacak-
larını söyledi. Geldiği gün-
den bu yana 8 galibiyet
aldıklarını vurgulayan tecrü-
beli teknik adam, "Çok ente-
resan bir lig yaşanıyor.
Puanımızı 45 yaptık ancak

işi garantileyemedik. Çok
zorlu maçlar oynuyoruz.
Oyuncularımı kutluyorum,
son dakikaya kadar hiçbir
maçı bırakmayan bir takım
var. Bundan sonra 1 puan
mı, 3 puan mı yeter bilemi-
yorum. Biz iki maçımıza da
talibiz. Ligin sonu geldikçe
doğal olarak gerilim de artı-
yor. O yüzden hatalı goller
de yiyeceğiz veya kırmızı
kartlar da göreceğiz. Mene-
menspor iyi bir mücadele
etti. Oyuna baktığımız
zaman üstün olan bizdik ve
kazanmasını bildik" diye ko-
nuştu. Denizli'de takımın
yıldızları Ömer Şişmanoğlu
ve Lopes, golleriyle Mene-
men'i de yıkan isimler oldu.
DHA

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat son-
rasında spor dünyasında da savaş oldukça
gündeme gelmişti. Bazı Rus ve Ukraynalı spor-
cular savaşa karşı olduklarını dile getiren payla-
şımlar yaparken, bazı sporcular da konu
hakkında paylaşım yapmaktan kaçınmıştı. An-
talya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Gran
Fondo Antalya 2022'de örnek bir görüntü or-
taya çıktı. 98 kilometrelik uzun parkurda Rus
bisikletçi Kirill Krasavin, 3 saat 03 dakika 15
saniyeyle şampiyon oldu. Rus sporcuyu Türki-

ye'den Muhammed Erkan ve Ukrayna'dan
Artem Shcherbyna takip etti.Turun ardından
düzenlenen ödül töreninde Peace No War
(Savaş değil Barış) takımından Rus Kirill Kra-
savin ve Leader Citron Team'den Ukraynalı
Artem Shcherbyna birlikte poz verdi. Madalya-
ların verilmesinin ardından fotoğraf çekiminde
Rus Krasavin, Ukraynalı sporcu Shcherbyna ile
birlikte omuz omuza fotoğraf çektirdi. İki spor-
cunun bu hareketi, ödül törenini takip eden
sporcular tarafından alkışlarla karşılandı.

N orveç basınında yer
alan bilgilere göre
geride kalan sezo-

nun başında UEFA Avrupa
Konferans Ligi'nde Trab-
zonspor ile karşılaşan Mol-
de'nin forması giyen Ola
Brynhildsen attığı 2 golle Ka-

radeniz temsilcisine adeta kabus olmuştu.
Genç oyuncu gollerin yanı sıra hareketleri,
çalım yeteneği ve arkadaşlarına yaptığı
servislerle de adından söz ettirip dikkatleri
çekmişti. Taraftarlar da uzun süre kendi-
sini takımda görebilmek adına sosyal
medyada mesaj yağdırmıştı.

Feyenoord önemli referans

Trabzonspor'un rakiplerinden biri olarak
gösterilen Feyenoord'da ise Luis Sinisterra
sıra dışı bir olay yaşanmazsa ayrılacak.
Kolombiyalı yıldızın yerine gelmesi hiç de
sürpriz olmaz. Ayrıca sezon başında aynı
takımdan Pedersen ve Aursnes de geldi.
İki isim de takımın önemli hamlelerinden
biri olmayı başardı. Aynı ligde yine kuzey-
den transfer edilen Jesper Karlsson da
istatistikleriyle Avrupa'nın diğer ülkelerine
transfer yapabilir. Sportif müdür Frank
Arnesen'in Danimarkalı olması da bir
başka avantaj. İki takımın aksine Ander-

lecht ise beklemede. Mor beyazlılar genç
oyuncuyu bir süre daha takip edecek. Yeni
başlayan Norveç ligini mercek altına alan
başkent ekibi temsilcileri, gelecek ay başla-
yacak transfer sezonu için acele etmiyor.

İlgi şaşırtmadı

Molde geçtiğimiz günlerde Bodø / Glimt'i
1-0 yenerek kupa şampiyonu olduğunda
Brynhildsen sahanın en iyi oyuncusu se-
çildi. Molde yöneticisi Ole Erik Stavrum,
ilginin olması gerektiğine şaşırmadı ve "Şu
ana kadar somut bir şey yok, ancak kulüp-
lerin radarlarında bazı oyuncularımızın
olması doğal. Bunu da geçmişten biliyo-
ruz. Ola ve diğer oyuncular, olabilecekleri-
nin en iyisi olmaya konsantre olurlar. O
zaman bir şey ortaya çıktığında ciddiye al-
malıyız," dedi.

Avrupa işi kolaylaştırır

Molde direktörü, Avrupa'da olmayan bir
kulüpten satılmanın çok daha zor oldu-
ğunu söyleyerek; "Evet, Avrupa'da başarılı
olan oyuncuların satılması çok daha
kolay. Bu, Bodø / Glimt'te de görülebilir.
Gösteriş yapacaksınız ve Avrupa'daki ku-
lüpler oyuncuların büyük arenalarda ba-
şarılı olabileceklerini görecekler."
ifadelerini kullandı.

Spor dünyası barış mesajı verdi

Transfer rotasını bu sezon da Abdullah Avcı'ya teslim
eden Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 
Fırtına'da pek çok isim gündeme gelirken kuzey ülkeleri
de bu harekatta önemli bir rol oynuyor. Sörloth ve Cor-
nelius'tan alınan verim sornasında yine öncelik bu bölge
olabilir. Norveç'ten ise Ola Brynhildsen iddiası geldi

HABER
BURAK ZİHNİ

Ola Brynhildsen kimdir?
27 Nisan 1999 tarihinde Norveç'in
Bærum kentinde doğmuştur. 23 yaşın-
daki futbolcu 1.75 cm boyundadır.
Futbola Stabaek IF alt yapısında baş-
layan ve burada profesyonelliğe geçiş
yapan Brynhildsen, Çıktığı 65 maçta
attığı 13 gol ve yaptığı 8 asistle dikkat-
leri üzerine çekti. 2020 yılının haziran
ayında ise Molde tarafından transfer
edildi. Asıl patlamayı ise mavi beyazlı
ekipte yaptı. 76 karşılaşmaya çıktı ve
13 kez rakip fileleri sarsıp 18 de asist
yaptı. Molde'nin Trabzonspor ile Av-
rupa Konferans Ligi eşleşmesinde de
boy gösterdi ve performansıyla herkesi

hayran bıraktı. Trabzon'da oynanan
maçı 2 gol ve 1 asist ile tamamladı.
Norveç'te de turu uzatmalara götüren
gollerin birinin asisitni gerçekleştirdi.
Norveç Milli Takımı formasını henüz
giymese de adını duyurmayı başardı.
Geçen sezon Norveç liginde 29 karşı-
laşmada 4 gol atıp 12 de arkadaşlarına
tabelayı değiştirmeleri için serviste bu-
lundu. İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken
Ola Brynhildsen'in güncel piyasa de-
ğeri 1.2 milyon euro bin euro. Sözleş-
mesini 4 Aralık'ta 2004 tarihine kadar
uzattı. Sol kanat mevkisinde 
oynamaktadır.

Karakterimizle şampiyon olduk
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yenikapı Meydanı'nda taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, “Şampiyonluk
bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyi-
nizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu” dedi
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa
ulaşan Trabzonspor’da şampiyonluk
kutlamaları İstanbul’da devam etti. Ye-
nikapı Meydanı'nda toplanan binlerce
Trabzonspor taraftarı, meşale, havai
fişek ve tezahüratlarla şampiyonlukla-
rını kutladı. Kutlamalara katılan Trab-
zonspor Kulübü Başkanı Ahmet
Ağaoğlu, mikrofonu eline aldı ve taraf-
tarlara seslendi. Ağaoğlu, “4 sene önce
yönetime geldiğimiz zaman sizler için
çok zor olduğunu bildiğimiz bir şey is-
tedik. 3 sene sabredin, 4’üncü sene bu
takımı ayakta alkışlayacaksınız dedim.
Ve bugün biz burada, Trabzon’da,
Bursa’da, Urfa’da, Diyarbakır’da, Al-
manya’da, Belçika’da, Fransa’da, İn-
giltere’de, Amerika’da bu takımı
ayakta alkışlıyoruz. Sabrınız için teşek-
kür ediyorum. Farklılığımızı ortaya
koyduk. Trabzonspor küllerinden
doğdu dediler, ben de şunu söyledim;
o ateş hiç sönmemişti. O ateş sönseydi
eğer, bugün milyonlarca taraftar yıl-
larca sabırla bekleyen taraftarın sev-
dası sönmüş olsaydı, bugün bu
insanlar meydanlarda, sokaklarda ol-
mazdı. O içimizde sönmeyen ateş ve
bizlere vermiş olduğunuz destekle, bi-
zimle birlikte yan yana mücadele etti-
ğimiz için bugün bu noktadayız.
Bugün takımımızın şampiyonluğunu
kutluyoruz. Bu şampiyonlukta en

büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevinci-
mizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim,
horon edelim, kolbastı oynayalım. Her
türlü müzikle coşalım ama lütfen bana
söz verin, hepinizden rica ediyorum;
aşırıya kaçmayalım. Hiçbir şekilde
kimseye sosyal medya da dahil olmak
üzere farklı bir tutum sergilemeyelim.
Bugün bizim sevincimiz dünyanın dört
bir yanında gıptayla izleniyor. Lütfen
hiç kimsenin buna en ufak bir şekilde
gölge düşürmesine müsaade etmeye-
lim. Diğer takımların, rakiplerin taciz-
leri asla size yanlış bir şey yaptırmasın.
Sadece kendi sevincimizi yaşayalım.
Sadece kendi mutluluğumuzu yaşaya-
lım. Kime sorarsanız herkes şunu söy-
lüyor; en büyük biziz. Biz de şunu
söylüyoruz; olabilirsiniz ama biz fark-
lıyız, biz Trabzonspor’uz. Başından
beri söylüyorum; maç kaybedebilirsi-
niz, puan kaybedebilirsiniz, bunun te-
lafisi var. Şampiyonluk bile
kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllar-
daki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama
eğer karakterinizi kaybederseniz, her
şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu
karakterli ve dik duruşunuz hiçbir
zaman bozulmasın. Sizden tek istedi-
ğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu
oluyor; farklıyız ve karakterimizle şam-
piyon olduk” diye konuştu.

Yenikapı Meydanı'nda toplanan binlerce Trabzonspor taraftarı,
meşale, havai fişek ve tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı.
Kutlamalara katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, mikrofonu eline aldı ve taraftarlara seslendi.

Gran Fondo Antalya 2022'de uzun parkurda dereceye giren Rus ve Ukraynalı
sporcular, madalya töreninde birlikte verdikleri pozla alkış topladı

Horozlar umutlandı

Brynhildsen
iddiasi!
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B eşiktaş'ın son 2 maç öncesinde ligi
4'üncü sırada bitirme şansı kal-
madı. 4'üncü sıradaki Medipol

Başakşehir'e karşı 1 mağlubiyet, 1 bera-
berlik alan siyah-beyazlılar, puanları eşit-
lese dahi ikili averajda rakibinin gerisinde
kalıyor. Beşiktaş'ın 2 maçı kazanıp, Medi-
pol Başakşehir'in iki maçı kaybetmesi,
bunun yanında Aytemiz Alanyaspor'un 2
maçta 3 puan alması halinde ise 3'lü ave-
raj durumu ortaya çıkabilir. Ancak siyah-
beyazlılar, bu durumda da rakiplerinin
arkasında kalıyor. Rakipleri Medipol Ba-
şakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile oyna-
dığı 4 maçta toplamda 4 puan alabilen
Beşiktaş, 7 puan toplayan Alanyaspor ve
5 puan alan Başakşehir'in gerisinde kala-
cak. Bu kaybetme ihtimalleri gerçekleşir-
ken Fatih Karagümrük'ün ligde
oynayacağı iki maçını da kazanması ha-
linde ise ilk 5 bile Beşiktaş için imkansız
hale geliyor. Kara Kartalların, Avrupa Ku-
palarına katılması için tek ihtimal bulunu-
yor. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye
Kupası'nı kazanıp, Alanyaspor'un 1 maç
yenilmesi, Fatih Karagümrük'ün de 2
maçın en az bir tanesinde puan kaybet-
mesi, ayrıca Beşiktaş'ın da 2 maçını ka-
zanması gerekiyor. Bu ihtimaller,

siyah-beyazlıların 5'inci olmasını içeren
bir denklemi barındırıyor.

Fizik üstünlüğü yansımadı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinin 65'inci
dakikasına kadar oynadığı futbol, kondis-
yon ve mücadele açısından çok büyük bir
üstünlük barındırsa da oyunun skora yan-
sımaması siyah beyazlıları üzen bir durum
ortaya çıkardı. Sezonun en çok eleştirilen
futbolcusu olan Batshuayi, Trabzonspor
maçından sonra Fenerbahçe'ye karşı da
penaltı kaçırınca 2 maçta kaybedilen 4
puanın baş sorumlusu ilan edildi. Bats-
huayi'nin yanı sıra Larin'in de girdiği po-
zisyonları değerlendirememesi ve geçen
sezonki performansından hiçbir eser gös-
termemesi teknik direktör Valerien Ismael'i
bile kızdıran bir durum oldu. Fransız tek-
nik adam maç sonu yaptığı basın toplantı-
sında iki oyuncuyu doğrudan suçlamasa
da 'Önümüzdeki sezon gol atan santrfor-
lara ihtiyacımız olacak' diyerek en azından
Batshuayi'nin kalmayacağını ilan etmiş
oldu. Öte yandan Beşiktaş, kaçan penaltı
ve Larin'in ikinci yarıdaki kafa pozisyo-
nuyla bu sezon 24'üncü kez direğe takıla-
rak, bu alanda rekor sayılabilecek bir
istatistiğe sahip oldu. DHA
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Sezonun son derbisinde Fenerbahçe
ile sahasında 1-1 berabere kalan
Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma
hedefini mucizelere bıraktı

Fenerbahçe 
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son derbisinde Beşiktaş’a
konuk olan Fenerbahçe 1 puanla yetindi. Spor Toto Süper Lig'in 36’ncı
haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’a konuk oldu. Sahadan 1-1’lik skorla
ayrılan Sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı

teknik direktör İsmail Kar-
tal yönetiminde önemli bir
çıkış yakalayan Sarı-lacivert-

liler, ligi 2’nci sırada tamamlamak için
elinden geleni yapıyor. Derbiden 1 pu-
anla dönen Fenerbahçe, puanını 69’a
çıkardı. Ligde geride kalan 2 maçtan da
galip gelmeyi hedefleyen Sarı lacivertli-
ler, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşa-
cak. Fenerbahçe’de sakat oyuncuların
son haftalarda olmaması olumsuz bir
hava yaratırken, kart cezaları da bir
hayli can sıktı. Beşiktaş maçında 6
oyuncusundan yoksun çıkan Fenerbah-
çe’de Mert Hakan gelecek hafta oyna-
nacak maçta cezalı duruma düştü.
Derbi maçta Serdar Aziz kart cezası se-
bebiyle görev alamazken, ligin 37’nci
haftasındaki Fatih Karagümrük ma-
çında ise Mert Hakan Yandaş görev
alamayacak.

Novak 2 penaltı yaptırdı

Sarı-lacivertli ekipte 3 maç sonra 11’de
yer alan Filip Novak, 6’ncı dakikada ta-
kımını öne geçiren gole imza attı. 31
yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ilk
11'de 13’üncü maçına çıkarken,

3’üncü golü hanesine yazdırdı. Ta-
kımı için açılışı güzel yapan
Novak, mücadelenin geri kalan
bölümünde ise 2 penaltıya
sebebiyet verdi. Karşılaşma-
nın 7’nci dakikasında
Batshuayi ile girdiği ikili
mücadelede topa elle
müdahale etmesi,
27’nci dakikada ise
ceza sahası içinde
Kenan Kara-
man’a yaptığı
faulle rakibi-
nin 2 penaltı
kazanma-
sını 
sağladı.
DHA

Muslera
oynayacak!
Başakşehir karşısında 10 kurtarış yapan
Uruguaylı file bekçisi, 2024 sonrasında da
kariyerine devam etmek istiyor. Nando, en
az 40'ına kadar oynamayı hedefliyor
GAlAtASArAy , Süper Lig
'de son olarak Başakşehir'le
0-0 berabere kalırken, 35 ya-
şındaki tecrübeli kalecisi Fer-
nando Muslera, tam 10
kurtarışa imza atmıştı. Özel-
likle son dönemde yaşadığı
sakatlıklar ve zaman zaman
performansında görülen dü-
şüşler sonrasında eleştirilen
Nando, kendisine geldi. Sarı-
Kırmızılı kulüple 2024'e
kadar mukavelesi bulunan
Fernando Muslera'nın bu ta-
rihten sonra da aktif kariye-
rine devam etmek istediği
öğrenildi. Aslan'la sözleşme-

sinin sonunda 37 yaşına gi-
recek olan Fernando Musle-
ra'nın hedefi en az 40 yaşına
kadar futbol oynamak.
Nando, Galatasaray'da kal-
mak istiyor. Ancak 2024'teki
mevcut şartların ne olacağı
belirsiz. O günkü yönetim,
Uruguaylı kaleciyle yolları
ayırmaya karar verirse Fer-
nando Muslera büyük ihti-
malle ülkesine dönüp,
kariyerini orada noktalaya-
cak. Nando, jübilesinin ar-
dından ise Galatasaray
Teknik Heyeti'nde görev yap-
mayı planlıyor. 

Galatasaray'dan kiralık olarak eski
takımı Aytemiz Alanyaspor'a giden 
Emre Akbaba sezona damga vuran 
bir performans ortaya koyuyor
Aytemiz Alanyaspor 'da
Emre Akbaba fırtınası...
Galatasaray 'dan kiralık
olarak eski takımı Aytemiz
Alanyaspor'a giden Emre
Akbaba sezona damga
vuran bir performans or-
taya koyuyor. Süper Lig 'de
Alanyaspor formasıyla 30
maça çıkan 29 yaşındaki
futbolcu 10 gol, 4 asistlik
performans ortaya koydu.
Akbaba ayrıca Türkiye Ku-
pası'nda yarı finalde yer
alan Alanyaspor'la çıktığı 5
maçta 3 gol, 2 asistlir per-
formans sergiledi. Emre
Akbaba Akteniz ekibi ile
toplamda 35 maçta 13 gol,
6 asistlik performansa

imza attı. Sezon sonuna
kadar kiralık olan Emre
Akbaba Galatasaray'la
UEFA Avrupa Ligi dahil 3
maça çıkmış 88 dakika süre
almıştı.

Araplar peşinde!

Galatasaray'a dönmeye
sıcak bakmayan Emre Ak-
baba ile Arap takımları ya-
kından ilgileniyor.
Sarı-Kırmızılı takımda
uzun süren sakatlıklar geçi-
ren ve bu nedenle perfor-
mansını yansıtamayan
Emre'nin de yurt dışına
sıcak baktığı ve Galatasa-
ray'a dönmek istemediği
gelen haberler arasında.
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Süper Lig 'de 0-0 biten Başakşe-
hir maçının ardından "Bir sene daha

buradayım" diyen Galatasaray Teknik
Direktörü Domenec Torrent'in açıkla-

maları şaşkınlık yarattı. Çünkü İspanyol
hocanın hafta içinde idmanda oyuncula-

rına yaptığı konuşmada gözleri dolmuş ve
"Yeni sezonda ben yokum" ifadelerini kullan-

mıştı. Başkan Burak Elmas'ın ise geçen hafta al-
dığı ayrılık kararında geri adım atmayacağı

öğrenildi. Başkan Elmas, 11 Haziran'daki seçime
kadar sözleşme feshini resmiyete dökecek. Torrent ve

4 yardımcısının önümüzdeki sezon için geçerli garanti
ücreti 2 milyon 160 bin Euro. Bu rakamın yarısı verile-

rek yollar ayrılmaya çalışılıyor.

Mohamed tepkili

Torrent de tazminatını aklına getirerek maç sonu açıklamala-
rını profesyonelce yapıyor ancak takım içindeki hakimiyetini tamamen kaybetti. Mostafa Mohamed,

Başakşehir maçında oyundan alındığı için sinirden soyunma odası koridorlarında duvarı yumrukladı.
Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Morutan ve Barış Alper gibi isimler İspanyol hocayla çalışmaktan memnun

değiller. Torrent'in gönderileceğini öğrenen Morutan'ın uzun zaman sonra Başakşehir maçında ısınma hare-
ketleri sırasında yüzünün gülmesi dikkat çekti.

İstenmeyen
ADAM!

Medipol Başakşehir, Fran-
cis Nzaba'yı 3 yıllığına kad-
rosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıkla-
mada, "Kulübümüz, bon-
servisi Racing Club
Olympic kulübünde olan

futbolcu Francis Nzaba’yı
üç yıllığına kadrosuna kattı.
Kongolu Milli futbolcu
Francis Nzaba’ya ailemize
hoş geldin diyor, turuncu-
lacivertli formamızla başa-
rılar diliyoruz" denildi.

nzaba imzayı attı

yenilmiyoryenilmiyoryenilmiyoryenilmiyoryenilmiyoryenilmiyoryenilmiyoryenilmiyoryenilmiyor



AlAn Ayckbo-
urn’un yazdığı,

Mert Dilek’in çevir-
diği, Ali Gökmen

Altuğ’un yönettiği Yatak
Odası Komedisi, 10
Mayıs 2022 Salı günü
20.30’da Beylikdüzü Ata-
türk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde. Beylik-
düzü’nde sahnelenecek
oyunun biletleri; İBB
Şehir Tiyatroları gişele-
rinden, https://sehirtiyat-
rolari.ibb.istanbul/
adresinden ve mobil uy-
gulamamızdan temin
edilebilir. İBB Şehir Ti-

yatroları oyunları Mayıs ayında İs-
tanbul içinde ve şehir dışında sah-
nelenmeye devam edecek. Yatak

Odası Komedisi Oyun, evliliklerinin
farklı aşamalarında olan dört çiftin
iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı

ama komik bir bakışla or-
taya koyuyor. Evlilik kav-
ramı, çiftlerin tuhaf
nedenlerle sarsılan ve yeni-
den kurulan ilişkileri üze-
rinden, geleneksel,
alışılagelmiş kalıpların ve
kuralların dışına çıkılarak
irdeleniyor.Oyunda Aslı-
han Kandemir, Ayşen Se-
zerel, Buket Kubilay,
Engin Gürmen, Gökçer
Genç, Mert Aykul, Nur-
dan Kalınağa, Özgür
Atkın rol alıyor.

G üçlü sözleri ve vurucu soundu
ile dikkat çeken Bana Bi Yolunu
Bul şarkısında buluşan ikili, şarkının

hissettirdiği yoğun duyguları izleyiciye yansıtan
görsellerden oluşan klibi ile de merak uyandırı-
yor.   Söz ve müziği Egemen Akkol'a ait olan
Bana Bi Yol Bul şarkısının düzenlemesi Kaan
Arslan imzası taşıyor.  Klibin hikayesini ve ba-
rındırdığı fikirleri Egemen Akkol ve Rana Türk-
yılmaz birlikte oluştururken, klip
yönetmenliğini özellikle ayna sahnesi ile etkile-
yici bir görsel sunan Berke Kapotoğlu üstleni-
yor. Görüntü yönetmenliğini Celal Emre
Demir'in yaptığı klipte sanatçıların stil danış-
manlığını Sıla Pale üstlendi. Emrah Hoca-
oğlu prodüktörlüğünde gerçekleşen klip, bir
günde Art Yapım Stüdyoları'nda 
tamamlandı. 

'Bu şarkı bir haykırma aracı!

Şarkının söz bestesinin sahibi Egemen
Akkol proje ile ilgili duygularını ise şu şe-
kilde dile getirdi:  “Bana Bi Yolunu Bul'u
yaşadığım ve çevremde de oldukça tanık
olduğum tükenmişlik hissi ve buna karşı
sesimi yükseltme, bunu bastırma isteği ile
yola çıkarak yazdım. Bu şarkı; kötü niyet-
lerin, yaşadığımız veya yaşattığımız acı-
ların, hayata karşı cevapsız kalmışlığın,
en başta kendimizle olmak üzere var
olan bütün savaşların ve bunların hep-
sine maruz kalmak zorunda bırakılmış
masum insanların bir haykırma aracı
benim için. Ancak şarkı bittikten sonra
kafamda tamamlanmayan, eksik bir
his ve ses vardı, belki de sadece benim
gücüm ve isyanım bu şarkıyı bitir-
meye yetmedi. İşte o noktada, zaten
uzun zamandır tanıdığım ve yetene-
ğine hayran olduğum Rana’yla bir
araya geldik ve Bana Bi Yolunu
Bul'u son haline kavuşturduk. Aynı
motivasyonla bu hisleri taşımamı-
zın ve bunları haykırmamızın şar-
kının değerini çok arttırdığını
düşünüyorum. En son ortaya
çıkan haliyle ikimizin de çok içine
sinen bir parça oldu, umarım
benzer duyguları taşıyan insan-
lara dokunabiliriz.”

3 hale tek bir şarkı

Rana Türkyılmaz ise duygula-
rını ifade ederken şu sözleri
söyledi: “Egemen, bana şarkı
ile ilk geldiğinde vermek iste-
diği tükenmişlik duygusunu
fazlasıyla hissetmiştim ve bu
projede yer almayı çok iste-
dim. Benim için de aslında
şarkının verdiği duygu, Ege-
men’in duygularından
farksız değil. Tükenmişlik,
yorgunluk ve o hayata
karşı cevapsız kalmışlığı en
uç noktasına kadar anla-
tan bir parça oldu. Bu
ortak hissiyatın şarkının
gidişatında da bize
büyük bir kolaylık sağla-
dığını düşünüyorum.
Umarım insanlar bu
parçada kendilerinden
bir parça bulur ve seve-
rek dinlerler.’’Egemen
Akkol ft. Rana Türk-
yılmaz ''Bana Bi Yo-
lunu Bul'' şarkısı ve
klibi, tüm dijital plat-
formlarda yerini aldı.

DİLEK BOZKURT
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GONCA
evleniyor!

Yeni filmi “Allah Yazdıysa Bozsun”un heyecanını ya-
şayan Gonca Vuslateri, Show Tv’de Ömür Sabuncu-

oğlu’nun konuğu oldu. Boğaza nazır başlayan
sohbete kısa süren evliliğini hatırlayarak

başlayan Gonca Vuslateri, “İkinci evlilik
olur mu?” sorusuna, “Evlilik güzel

bir şey. Neden olmasın...” yanıtını
verdi. Evliliğin en sevmediği ta-
rafının “boşanmak” olduğunu
söyleyen Vuslateri, “Güzel bir
evliliğim vardı. Dünyevi farklı-

lıklardan dolayı evliliğimiz bitti.
Yeniden evlendiğini duydum. Önü-

müzdeki ay ben de evleneceğim.” diyerek, espri yaptı.

Mutluluğun peşindeyim

Özel hayatına dair itiraflarda bulunan Gonca Vusla-
teri, “Mutluluğun peşinde bir kadınım. Çok eski sevgi-
limin nişanına gittim. Eski defterleri tutmak gibi bir
huyum yok.” şeklinde konuştu. Filminin adında ol-
duğu gibi “Allah yazdıysa bozsun' dediğin biri var mı?"
sorusunu da yanıtlayan Vuslateri, “Allah yazdıysa boz-
sun dediğim' biri olmuştur. 'Bir daha Allah korusun'
dediğim de oldu...” ifadelerini kullandı.

Edip Burak Ertoğan ile yollarını 
2018'de ayırma kararı alan Gonca 

Vuslateri, evliliğin en sevmediği tarafının
'boşanmak' olduğunu dile getirdi. 

Ünlü oyuncu, “Güzel bir evliliğim vardı.
Dünyevi farklılıklardan dolayı bitti. 

Yeniden evlendiğini duydum. Önümüzdeki
ay ben de evleneceğim” diyerek, güldü

Panayıra
davet var
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü

tarafından Kariyer Panayırı etkinliği düzenlenecek.
3 gün sürecek etkinliğe herkes davetli

Yıldız İşletme Kulübü’nün 10-11-12 Mayıs tarihlerinde düzenleye-
ceği Kariyer Panayırı etkinliğinde öğrencilerin, firmalarla birebir gö-
rüşme sağlayıp staj imkânı yakalayabileceği, eğlenceli söyleşilere
katılabileceği ve daha birçok sürprizin olacağı belirtildi. 
Kariyer Panayırı; bu yıl Davutpaşa Kampüsü yemekhane binası önü
Kariyer Panayırı çadırında gerçekleşecek olup Kaan Kural, Berkay Al-
tunyay, Mine Özgül, Burak Güngör ve sürpriz söyleşileriyle de katılım-
cılara keyifli dakikalar yaşatacak.

Hangi firmalar katılacak?

Panayıra katılacak firmalar ise şöyle; Sertel Vida, Baymak, Karsan,
Dowaksa, Dassault System, SNI Teknoloji, Xiaomi, Ode Yalıtım,
Aksa Akrilik, Neta Teknoloji, Güriş, TK Asansör, Kuveyt Türk, İnnova
Bilişim, Özler Plastik, PKF istanbul, İş Bankası, Anadolu Efes, Kafein
Yazılım, Turkish Technic, Defia Soft, Acacia Maden İşletmeciliği, Ko-
rozo, Enuygun, Kat Mekatronik, Aydem Enerji, EnerjiSa, Esri, Alba-
raka Tech, Mitsubishi, Entes, Sefine Tershane, Sertplas, Eczacıbaşı,
Oyak Yatırım, Kofana Yazılım, Sasa Polyester, Sunexpress, Rest Yazılım,
Utarit, Bayer. BURAK ZİHNİ

İBB Tiyatrosu Beylikdüzü’nde
İstanbul’un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları,
Yatak Odası Komedisi oyunuyla Beylikdüzü seyircisine konuk oluyor
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Başarılı solo projeleri ile son
dönemde adından söz ettiren 
Türk rock müzik sanatçıları 
Egemen Akkol ve Rana Türkyılmaz,
bu defa ikili bir çalışmaya imza
atmak için bir araya geldi

Avcılar engel tanımaz
AvcılAr Belediyesi'nin Mayıs ayı
Meclis toplantısında engelliler ile il-
gili konular gündeme geldi. 10-16
Mayıs Engelli Haftası nedeniyle söz
alan Meclis üyeleri Avcılar Belediye-
si'nin engellilere yönelik çalışmalarını
sordu. Ko-
nuya ilişkin
açıklama
yapan Belediye
Başkanı Av.
Turan Han-
çerli, “Türki-

ye'nin her noktasında olduğu gibi Avcı-
lar'da da elbette engelli bireylerimiz var.
Biz onların hayatlarını kolaylaştırmak,
onlara daha yaşanır ilçe sunmak adına
yoğun bir şekilde çalıştık, çalışıyoruz.
Avcılar'ın engel tanımayan bir kent olma

yolunda iler-
lediğini söyle-
yebilirim”
şeklinde 
konuştu.
YAKUP
TEZCAN


