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İYİ Parti lideri Akşener, ikti-
darı sert sözlerle eleştirdi.

“Biz her hafta buradan, memleketi-
mizin yakıcı meseleleriyle ilgili, çö-
zümler anlatırken, önerilerde
bulunurken; bay kriz ne yapıyor
dersiniz?” diye soran Akşener,
“Âdeta kendi eseriyle gurur duyar

gibi, ülkemizi içine
düşürdüğü vahim
tabloyu, izlemeye
devam ediyor. Artık
alışkanlık haline getir-
diği, “Bol nasihat,
sıfır icraat” siyaseti,
kaldığı yerden, aynen
devam ediyor” diye
konuştu. I SAYFA 7

ç

ERDOĞAN'A SERT SÖZLER

Bol nasihat
sıfır icraat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Genişletilmiş İl Başkanları

Toplantısı'nda konuştu. CHP Lideri
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan,
15 Temmuz gecesini hatırlatarak,
“Biz havalimanına geldiğimizde on
binler oradaydı, ama bu Bay Kemal
tankların arasından FETÖ'cülerin

desteğiyle çıkıp gitti. Daha sonra da
utanmadan 'Haberim olsaydı ben
de beklerdim' diyor. Sende öyle bir
yürek yok. Yeri geldi vesayet odakları
ile biz kavga ettik. Biz ettik, sen ede-
mezsin. Göreve geldiğimizden bu
yana terörün kökünü kazıdık mı?
Kazıdık” dedi. I SAYFA 7

ç

www.gazetedamga.com.tr

Silivri Belediye Meclisi mayıs ayı meclis
toplantısına, kaçak barınaklar damga

vurdu. CHP Grup Başkanvekili Bora Balcı-
oğlu, Silivri Balıkçılar Çarşısı'nda bazı işletme-
lere tebligat yapıldığını ve 30 gün içerisinde iş
yerlerinin boşaltılmasının istendiğini söyledi.
Balcıoğlu, balıkçıların mağdur edilmemesini is-
tedi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise konu-

nun çok açık olduğunu belirterek, “Siyasi rant
devşirilmeyecek kadar önemli bir konu. Balıkçı
barınakları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetki
ve sorumluluğu altındadır. Silivri Belediyesi'nin
bu alanda hiçbir inisiyatif kullanma hakkı yok.
Burada yapılması gereken balıkçılık faaliyetidir.
Bu barınaklarda balık pişirilmesi ve restoran
yapılması kanuna aykırıdır” dedi. 

Silivri Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde
balıkçı barınağının olduğu alanda yap-

tığı yapıların tamamının kaçak olduğunu belir-
ten Volkan Yılmaz, “Belediye eliyle oralara
kaçak yapılar yapılmıştır. Kaçak yapıların yıkım
kararı, maalesef oradaki esnaf arkadaşlarımızın
her geçen gün durmak bilmeyen büyüme talep-
leri nedeniyle alınmıştır. Karar Bakanlığımız ve

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bele-
diyemize yollanmıştır. Silivri Belediyesi burada
bunları uygulamak için memur tayin edilmiştir.
Silivri Belediyesinin bir tasarrufu da yoktur”
diye konuştu. Belediyenin yapmayı düşündüğü
proje ile ilgili esnaflarla görüştüğünü belirten
Yılmaz, ilgili kurumlarla sorunun çözümü için
toplantı yaptıklarını sözlerine ekledi. I SAYFA 5
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BARINAKLARIN RESTORAN YAPILMASI KANUNA AYKIRI

ç
SİLİVRİ BELEDİYESİ MEMUR OLARAK TAYİN EDİLDİ

Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve Bakanlıkça yıkım kararı çıkan balıkçı barınakları ile ilgili
açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, barınaklardaki restoran gibi yapıların geçmiş
dönemde kaçak yapıldığını ifade ederek, “Silivri Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde balıkçı barınağının 
olduğu alanda yaptığı yapıların tamamı kaçaktır. Belediye eliyle oralara kaçak yapılar yapılmıştır” dedi

İstanbul'da 'Yayalar için beş
adımda güvenli trafik' etkinliği

düzenlendi. İstanbul İl Jandarma
Komutanlığı'nın düzenlediği etkinliğe
sanatçı Emel Sayın da katıldı. Etkin-
likte vatandaşlara, "Yaya yolunda
ilerle", "Görünür ol", "Trafik ışıklarını

takip et", "Yaya geçidi kullan" ve
"Yola odaklan" başlıkları altında ha-
zırlanan broşürler dağıtıldı. Sayın,
"Çok memnun oldum böyle bu me-
sajları verebilmekten dolayı. İçişleri
Bakanlığımıza çok teşekkür ediyo-
rum" açıklamalarında bulundu.

YAYA GEÇİDİ KULLAN
ç

İstanbul Zeytinburnu Kazlı-
çeşme’deki 30 yıllık imar so-

runu, İBB ve Zeytinburnu
Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla çö-
züldü. “Kazlıçeşme Tapu Dağıtım
Töreni”nde konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İBB’nin etkin bir
şehircilik grubu olduğuna dikkat çe-
kerek “Bu anlamda bütün yol arka-

daşlarıma, ekip
arkadaşlarıma İstan-
bullular adına hem
teşekkürlerimi ilan
ediyor hem de bu
başarılarını çok sev-
gili yol arkadaşım
Tayfun Kahraman'a
hediye ediyorum”
diye konuştu.

ç

İMAMOĞLU’NDAN GEZİ MESAJI

Kahraman’a 
hediye ediyorum

Hakkında, 'casusluk' suçla-
masıyla hazırlanan ve 20 yıla

kadar hapsi talep edilen DEVA Par-
tisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan
adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin
Gürcan, Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın ‘devletin gizli kalması

gereken bilgilerini si-
yasal veya casusluk
amacıyla temin
etme’ suçundan yü-
rüttüğü soruşturma
kapsamında, 26
Kasım 2021de İs-
tanbul’daki evinde
gözaltına alınmış ve
tutuklanmıştı. 

ç

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Metin Gürcan 
tahliye edildi

Göl yosun tuttu

TURİST AKINI 
BEKLENİYOR

Çiftlik Bank ana davasında
tutuklu bulunan ‘Tosun-

cuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve
ağabeyi Fatih Aydın’ın da arala-
rında bulunduğu 20 sanığın da-
vasında iki kardeşin tutukluluk
halinin devamına karar verildi.
Mehmet Aydın, "Medyanın kış-
kırtmasıyla müştekiler yaptıkları
şikayet yüzünden şirkete el konu-
lunca ana para iadelerini kolay-
lıkla alacakken paralarını da
alamamışlardır" diyerek mağdur-
ları suçladı. I SAYFA 3
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TOSUNCUK’TAN 
PİŞKİN SAVUNMA

SENDE OYLE
YUREK YOK!

FETÖ’CÜLERİN DESTEĞİYLE ÇEKİP GİTTİ

Turizm sezonunun açılması ile
birlikte turist akınına uğrayan İs-

tanbul'a, bu yıl 15 milyonun üzerinde
turist gelmesi bekleniyor. Turistlerin
ilgi gösterdiği kentte, Topkapı Sarayı,
Dikilitaş ve Ayasofya Camii civarın-
daki yoğunluk dikkat çekerken, İstan-
bul Otelciler Esnaf Odası Başkanı
Ahmet Yaşar, "Şu an 2 bin 100 otelden
yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

ç

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk
kez gerçekleştireceği Kırlangıç

Gençlik Festivali, düzenlenen lans-
manla kamuoyuna duyuruldu.
Yaşam Vadisi 2. etapta altı gün bo-
yunca sürecek festivalin detayları
paylaşıldı. Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Gelin, hep birlikte
umudumuzu ve enerjimizi tazeleye-

lim, kaygıları bir yana
bırakıp bir ve bera-
ber olmanın gü-
cünü hissedelim.
Beylikdüzü’nde
gençliğimiz var ve
hep var olacak”

diye konuştu. 
I SAYFA 4

ç

ENERJİMİZİ 
TAZELEYELİM

BELEDİYENİN
İNİSİYATİFİ YOK

BELEDIYE KACAK 
BARINAK YAPTI!

MUM DIBINE 
ISIK ETMEZ!
Kızılay’da yöneticilere yüzde 20, çalışanlara yüzde 1 zam yapılması tepkilere
neden oldu. Bir Kızılay çalışanı, “Buraya yıllarımı verdim. Ama sonuç; kendi-
lerine kepçeyle bizlere de kaşığın ucuyla zam yaptılar” ifadelerini kullandı

Sene başında yöneticilere
çalışanların iki katı oranında

zam yapılan Kızılay’da ek zamlar
da çalışanları değil yöneticileri
memnun etti. Birden çok maaş
alan bürokratlarla doldurulan Kı-
zılay’da yöneticilere yüzde 20, çalı-
şanlara yüzde 1 zam yapıldı.
Kızılay'da yöneticiler ve işçilere ya-
pılan zam oranı arasındaki uçu-

rum Meclis gündemine de taşındı.
Konuya ilişkin sosyal medya he-
saplarından açıklamalar yapılan
Kızılay çalışanları ise isimlerini
vermeyerek, kurumda yaşanan
haksızlıkları gündeme taşıdı. Uzun
yıllardır Kızılay'da şoför olarak
çalıştığını söyleyen bir vatandaş;
“Yıllarımı verdim ama sonuç 
sıfır” siteminde bulundu. I SAYFA 8

ç
YILLARIMI VERDİM AMA SONUÇ SIFIR

Başakşehir Yeşilkent Ma-
hallesi bağlantı yolunda İS-

Kİ'ye ait isale hattında patlama
sonucu yollar göle döndü. Metre-
lerce yükseğe fışkıran su drone ile
görüntülendi. Öte yandan isale
hattındaki patlama nedeniyle Ar-
navutköy, Başakşehir, Esenyurt,
Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı
mahallerinde su kesintisi yaşan-
dığı belirtildi. I SAYFA 5

Havasıcaklıklarının artması 
ve etkisini kaybetmeyen rüzgar

nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün
Marmara Denizi ile birleştiği bölgede
suyun yüzeyinin yosunla örtüldüğü
görüntüler dikkat çekti. Bölgede,
suyun altında da birçok yosun biri-
kintisinin olduğu görüldü. I SAYFA 9

ç

Su metrelerce 
yükseğe fışkırdı

ç

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Silivri sahilindeki kaçak ba-
lıkçı barınakları hakkında
yıkım kararı aldı. Bu karar,
CHP'li Bora Balcıoğlu tara-
fından belediye Meclisi'nde
gündeme getirildi. Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz,
“Balıkçı barınakları Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın
yetki ve sorumluluğu al-
tında olan alanlardır. Dola-
yısıyla Silivri Belediyesinin
bu alanda hiçbir inisiyatif
kullanma hakkı yok” dedi. 

Mehmet
Murat Çalık



2 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansı-
yan Aslıhan Doğan Turan, muhabirle-
rin sorularını, "Daha sonra... Çok ama

çok acelem var" diyerek, yanıtsız bıraktı. Haber-
türk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Futbolcu
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki
gün Bebek'te görüntülendi. Aracından koştur koş-
tur inen Turan, bir pastaneye girdi.Çıkışta koşar
adımlarla otomobiline yönelen Aslıhan Doğan
Turan, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Sos-
yetik isim, basın mensuplarının sorularına, "Daha
sonra... Çok ama çok acelem var." demekle 
yetinerek, hızla oradan uzaklaştı.

Acelesi var!

İ ki yılı aşkın süredir devam eden
pandemide estetik operasyonlara
ilgi hayli arttı. Kişilerin vücudunda

beğenmediği bölgelerde yenilenme iste-
ğiyle en çok başvurdukları alanlardan
biri de meme estetiği oluyor. Acıbadem
Altunizade Hastanesi Plastik, Rekons-
trüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dok-
tor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ
Sarı “Pandemide kişilerin vücudunda
beğenmediği alanlarda değişiklik yapma
isteği meme estetiğine de ilgiyi oldukça
artırdı. Ancak başarılı bir estetik için,
operasyon öncesinde akıllardaki tüm
soruların Plastik, Rekonstrüktif ve Este-
tik Cerrahi uzmanına sorulması ve
hasta ve hekimin mutlaka pek çok detayı
birlikte konuşarak planlaması gerekmek-
tedir” diyor. Doktor, Öğretim Üyesi Çiğ-
dem Karadağ Sarı meme estetiği
hakkında en çok sorulan 6 soruyu an-
lattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.  

Silikonlar ömür boyu kalır mı?

Silikonlar çoğunlukla ömür boyu kal-
masına rağmen bazı durumlarda değiş-
tirilebilir. Örneğin; bazı hastalarda
zamanla silikon çevresinde vücudun
ürettiği ‘kapsül’ denilen ince bir zar olu-
şur. Bazen bu zar meme protezini sım-
sıkı şekilde sararsa hastada ağrıya ve
şekil bozukluğuna yol açar ki bu du-
rumda zara müdahele etmek gerekir.
Gerekli görülürse aynı seansta protez de
değiştirilebilir.

Arkadaşımınki gibi olur mu?

Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Kara-
dağ Sarı “Meme estetiği için başvuran
hastalarda ‘arkadaşımınkini çok beğen-
dim, bende de aynısı olur mu?’ gibi is-
teklerle sık karşılaşıyoruz. Ya da fotoğraf
getirerek ‘ben de bu şekilde olmasını is-
tiyorum’ deniliyor. Ama ne yazık her bir

bireyin vücut yapısı, dokusu, yara iyi-
leşme potansiyeli ve çevresel faktörler
nedeniyle ameliyata verdiği cevabı fark-
lıdır. Aynı işlemi iki kişiye uygulamanıza
rağmen aynı sonucu elde edemeyebilir-
siniz. Birey özgün olmalı, birilerine ben-
zemeye çalışmamalı, kendine en uygun
olanı hekimle birlikte planlamalıdır”
diyor. 

Göğüslerim sarkar mı?

Eskisi kadar olmasa da zamanla biraz
sarkma olur. Sarkmanın derecesini ise
kişinin cilt yapısındaki ve dokularındaki
esneklik ve tabi yapılan cerrahi operas-
yon belirler. Meme dikleştirme ameliyatı
sonrası hasta hamile kalıp bebek emzi-
rirse sarkma olması kaçınılmazdır. Bu
nedenle meme dikleştirme estetiğini
doğum planlamaları tamamıyle bittikten
sonra yaptırmak çok daha sağlıklı ola-
caktır.

Spora ne zaman başlayabilirim?

Eğer implant kas altına yerleştirilmişse

bu durumda göğüs kaslarını çalıştıran
spor aktivitelerine en az 2 ay sonra baş-
lamak gerekir ama kas üstü protez yer-
leştirilmişse o zaman 1 ay sonra çok
zorlamayacak şekilde spora başlanabilir.
Sporcularda bu nedenle meme implantı
kas altına yerleştirilmemelidir. Yürüyüş
tarzı, operasyon alanı olan bölgeyi zor-
lamayacak aktivitelere ise ameliyattan 1
hafta sonra rahatlıkla başlanabilir.

Emzirmeye ne zaman başlarım?

Meme büyütme ameliyatı doğru ellerde
yapılırsa annenin emzirmesini etkileye-
cek bir durum oluşmaz. Ama şu hususu
ayırt etmek önemli; memeye herhangi
bir ameliyat uygulaması olmayan kişi-
lerde dahi emzirememe, sütün gelme-
mesi ya da az gelmesi durumu
görülebiliyor. Dolayısı ile hasta ameliyat
öncesinde emzirme tecrübesi henüz ya-
şamamışsa ve ameliyat olduktan son-
raki dönemde bebek sahibi olup
emzirmede problem yaşıyorsa bunu
ameliyata bağlamak doğru olmaz.

SEMANUR POLAT

Ünlü
manken
anne

oluyor

Büyüyen karnıyla objektif karşı-
sına geçen 31 yaşındaki manken,
verdiği pozu da sosyal medya he-
sabından yayınladı.  Shanina

Shaik, doğacak bebeğine "Hayatı-
mın yeni aşkına, beni annen olarak

seçtiğin için teşekkür ederim. Sana
şunu söyleyebilirim ki senin rehberin,
koruyucun ve en iyi arkadaşın olmaya
hazırım." sözleriyle seslendi. Shaik,
daha sonra paylaşımının devamında şu
ifadelere yer verdi: “Gebeliğin bu değerli
yolculuğunda her ay geçtikçe, anne ol-
manın rolünü öğreniyorum. Daha önce
hiç yaşamadığım, kendimle ilgili bile ol-
mayan bir duygu. Senin için her şeyi ya-
parım, senin için her şey olurum ve senin
için her şeyi feda ederim.”

Harika bir kadın

Annesine de duygusal ve övgü dolu söz-
ler sarf eden ünlü manken, "Bana anne-
lik hakkında çok şey öğreten harika bir
kadın tarafından büyütüldüm. Onun
beni büyüttüğü gibi seni büyütmek isti-
yorum; nazik, sevecen ve düşünceli.
Büyük hayaller kurup çok çalışman,
hayatını tutkuyla yaşaman ve hedefle-
rin ne olursa olsun ulaşman için sana
rehberlik etmek istiyorum." dedi. Sha-
nina Shaik, bebeğine karşı duygula-
rını da şu sözlerle tamamladı:
“Hayat önüne ne çıkarırsa çıkar-
sın, senin için orada olacağımı ve
bana güvenebileceğini bilmeni is-
tiyorum. Tıpkı benim gibi, haya-
tınının her anında desteklenecek
ve sevileceksin. Seni bugün dün-
yayla paylaşmak, Anneler Gü-
nü'nde alabileceğim en değerli
hediye. Annen ve baban seninle
tanışmak için sabırsızlanıyor.”

Dünyaca ünlü Victoria's Secret 
modeli Shanina Shaik, ilk bebeğine
hamile olduğunu açıkladı. Büyüyen
karnıyla objektif karşısında poz
veren Shaik, doğacak bebeğine

"Senin rehberin, koruyucun ve 
en iyi arkadaşın olmaya

hazırım" sözleriyle seslendi

Pandemide meme estetiğine ilginin arttığını söy-
leyen Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ Sarı
meme estetiği hakkında en çok sorulan 6 soruyu
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

MEME ESTETIGINE
ILGI ARTTI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Uzmanı Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem
Karadağ Sarı “Meme küçültme ameli-
yatları estetik ameliyatların da ötesinde
kişinin sağlık problemlerini ciddi oranda
ortadan kaldıran ameliyatlardır. Meme
büyüklüğüne bağlı hastalarda kambur-
laşma (omurga yapısında bozulma),
omuzlarda, boyunda, sırtta ağrı, omuzda
derin sütyen izi, meme altlarında terle-
meye bağlı hijyen problemleri görülmek-
tedir. Meme küçültme ameliyatı ile
meme volümü olabildiğince küçültüle-
rek ve aynı zamanda sarkan meme dik-
leştirilerek hastaya
hem fizyolojik rahat-
lama hem de güzel
estetik bir gö-
rünüm
kazan-
dırılır”
diyor.

Şikayetlerim ne
zaman geçer?

Demet Akalın'ın 2017 yılında ya-
yınlanan şarkısı 'Kulüp', Trab-
zonspor'un şampiyonluk

kutlamalarında yeniden gündeme geldi.
Akalın'ın şarkısı eşliğinde Trabzon ve İs-
tanbul'da yapılan kutlamalardaki eğlen-
celi anlar FIFA'nın Twitter hesabından da
paylaşıldı. Demet Akalın, şarkısının yıllar
sonra yeniden konuşulmasının ardından,
bir sosyal medya kullanıcısına verdiği ya-
nıtla meslektaşı Aleyna Tilki'ye göndermede
bulundu. Takipçisi, şarkının günlerdir sosyal
medyada paylaşılması üzerine Akalın'a
,"Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu vi-
deoyu, kral olursun." yorumunu yaptı.
Demet Akalın da bu yorum üzerine Tilki'nin
dünya starı olma isteğine gönderme yaptı.

Aman duymasın

Akalın, sosyal medya kullanıcısına "Adam-
lar beni dünya starı yapacak şaka mısın?
Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben

otur-
duğum
yerden FIFA'da-
yım. Neymiş önemli
olan don değil, şarkıymış!" yanı-
tını verdi. Öte yandan Aleyna Tilki, geçti-
ğimiz ay yayınladığı 'Take It Or Leave It'
adlı İngilizce şarkısının klibinde giymeyi
tercih ettiği kıyafetleri çok konuşulmuştu.
Tilki, bazı sahnelerde iç çamaşırıyla 
kamera karşısına geçmişti.

Demet Akalın, Trabzonspor'un şampiyonluk
kutlamalarında 'Kulüp' adlı şarkısının çalınması
ve FIFA tarafından da paylaşılmasının ardın-
dan Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu

Aleyna duymasın 
Demet!

Aşıkların telaşı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kaan Tan-
göze, kendisi gibi şarkıcı olan eşi Kıvılcım Ural ile birlikte
önceki akşam Arnavutköy'de, sıkışan trafikte araçlarının
içinde objektiflere yansıdı.Yüksek sesle Coşkun Sabah'ın
'Aşığım Sana' adlı şarkısını dinlediği duyulan çift, basın

mensuplarını fark edince panikledi. Üç çocuk babası
Kaan Tangöze, müziğin sesini kısıp, tebessüm etti.
Kıvılcım Ural ise görüntü vermemek için güneş
gözlüğünü taktı.  Öte yandan 6 yıllık evliliklerini 2016'da
bitiren Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan,
geçtiğimiz yıl eylül ayında 11. yaşına girmişti. Piriler,
oğlunun arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi
organize etmişti. Kaan Tangöze, konser maratonu nede-
niyle oğlunun yaş günü partisine katılamamıştı. Kaan
Tangöze, 2018 yılında o dönem 5 aylık hamile olan
şarkıcı Kıvılcum Ural ile nikah masasına oturmuştu. 
Çiftin, İlayda adında bir kızı bulunuyor.

Annesine de 
duygusal ve övgü dolu
sözler sarf eden ünlü

manken, "Bana annelik
hakkında çok şey öğ-
reten harika bir kadın
tarafından büyütül-

düm” dedi.
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Sarıyer'de Hakan Yıldız, tartış-
tığı kardeşini 7 yerinden bıçakladı.
Maden Mahallesi'nde dün saat

11.00 sıralarında yaşanan olayda, Hakan
Yıldız'ın uzun süredir işsiz olması olduğu,
özel bir havayolu firmasında tekniker olarak

çalışan kardeşi Eray Yıldız ile bu nedenle
tartıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre iki
kardeş arasındaki tartışma kısa sürede kav-
gaya dönüştü. Hakan Yıldız'ın mutfaktaki
ekmek bıçağını alarak, kardeşi Eray Yıldız'ı 7
yerinden bıçakladı.  Saldırgan ağabeyin evin

salonunda, elinde ekmek bıçağıyla polisi
beklediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hakan
Yıldız'ın, sorgulanmak üzere polis merkezine
götürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi
sonrası hastaneye kaldırılan Eray Yıldız'ın
durumunun ise ağır olduğu belirtildi.  DHA

Otomobil 
işçileri ezdi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Ma-
hallesi Kalyon sokakta meydana geldi. 34
EKK 862 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus

Emre Tümer sokağa giriş yaptığı sırada bilinmeyen bir
nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma
çıkan otomobil çay molasındaki konfeksiyon işçilerinin
arasına dalarak ezdi. Otomobilin çarptığı işçilerden
Meryem Kayhan, Elif Kılıç, Nadiye Yağtekin ve ismi öğ-
renilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredekiler itfaiye,
polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yara-
lanan bir çalışan kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı
döktü. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 işçi ambulanslarla
çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı. Görgü tanığı Enver Tekgün
"Arkadaşlar çay molasına çıkmıştı. Bu sırada sokağa
giren otomobil kaldırımdakilere çarptı. 1'i ağır 4 kişi ya-
ralandı" dedi. Başka bir görgü tanığı ise "Sokağa hızlı
girdi, kiralıkmış herhalde arabada. Yayalara, konfeksi-
yondaki işçilere moladayken çarptı" diye konuştu.  1'i
ağır 4 işçinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik ka-
merasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan oto-
mobilin sokağa girmesi ve yayalara çarpması yer alıyor. 

İ stanbul 45. Asliye Ceza
Mahkemesindeki duruş-
maya, Ferhat Güzel ve

Nurten Aksoy katıldı. Ferhat
Güzel "Biz tatile bodruma gittik.
29 Temmuz'da biletlerimizi
aldık. Orada tatil yaparken
benim kredi kartlarıma ve gayri-
menkullerime haciz konuldu-
ğunu öğrendim. Yemek ücretini
ödemek için kredi kartını kullan-
mak istediğimde, bloke olduğu
uyarısı geldi. Tatildeyken Nurten
Aksoy'a 5 bin TL vermiştim.
Kredi kartının bloke olduğunu
öğrenince rengi soldu. Kendisine
verdiğim parayı vermesini ve he-
sabı ödemek istediğimi belirttim.
Aksoy da parayı hesabına yatır-
dığını ve kartını kırıp attığını söy-
ledi. 'Para yok' dedi. Mekan
sahibine daha sonra ödeme ya-
pacağımı söyledim. Bir süre
sonra İstanbul'a döndük ve adli-
yeye gidip, araştırıp olayın esa-
sını öğrenmek istedim. Nurten
benimle gelmek istemedi. Şüp-
helenip icra müdürlüğüne gide-
rek olayı araştırdım" dedi.
Nurten Aksoy tarafından icra ta-
kibi yapıldığını bu nedenle tedbir
konulduğunu öğrendiğini söyle-
yen Güzel, "Nurten'i arayıp du-

rumu izah ettiğimde ve yaptığı-
nın ayıp olduğunu belirttiğimde
bana güldü. 'Bir şey yok' deyip
'Avukatıma söyleyeceğim icra ta-
kibini geri alacağım' dedi. Bir
hafta kadar oyaladı. Avukatıyla
birlikte benden para alma pe-
şinde olduklarını anladım. O
andan sonra Nurten'e 'Seninle
işim olmaz, işimiz bitti. Evime
bir daha giremezsin' dedim" şek-
linde konuştu.

Tekme tokat saldırdı

Telefon görüşmesinden sonra
Taksim'de bir mekanda buluş-
tuklarını söyleyen Ferhat Güzel,
"Nurten 'Para vereceksin 30 bin
TL ver icra takibini geri alayım'
dedi. Talebini kabul etmedim ve
oradan gitmek isterken arkam-
dan gelerek bana tekme tokat at-
maya başladı. Beni Feriköy'e
kadar bu şekilde takip etti. Bir
tezgah olduğunu anladım. Eve
kendisini almadım ve içerideki
eşyalarını camdan poşetle attım.
Eşofmanının kaldığını söyledi.
Ben de dairenin kapısını arala-
dım. Bu sırada Nurten birden
tekme atarak içeri girdi ve bana
ayağıyla vurdu. Sonra yere
düşen telefonumu alarak parça-

ladı, evdeki eşyalara zarar verdi.
Sakin olmasını istedim.  Kırık
parçalarla kendisine zarar ver-
meye başladı. Ben anladım ve
ona bir anda sarıldım. Elinde
bıçak vardı. Bir şekilde bunu dı-
şarı atarak kapıyı kapattım. Ken-
disine 'Seninle işim kalmadı'
dedim. Daha sonra manavın
oraya gittiğimde elindeki bir po-
şetle yüzüme doğru vurdu. Ben
bana bir erkek vurdu zannettim.
Bu arada bulunduğumuz yerden
polis aracı geçti. Burnumda hafif
şişlik oluştu. Hastaneye götürül-
dük oradan da polis merkezine
giderek ifade verdik. Gerek evde
gerek dışarıda bana çok fazla
hakaret ve tehditte bulundu. Ben
asla A'dan Z'ye kadar asla yara-
lama eyleminde bulunmadım"
diye konuştu.

Ferhat Güzel 
cevap vermedi

Duruşma sonunda Ferhat
Güzel, gazetecilerin sorularını
yanıtlamaktan ve görüntülen-
mekten kaçındı. Nurten Aksoy
ise "Adam kendine reklam yap-
mak için görüyorsunuz değil mi,
ne kadar çok yalan konuştu.
İçerdeydiniz siz de. Şimdi o yap-

tığım şeylerden de gene prim ya-
pacak, bir ekmek kapısı çıkacak
diye bir şeyler yapacak. O kadar
çok yalan konuştu ki kabul etmi-
yorum. Doğru bir haber yapın"
dedi.

Olayın geçmişi

Ferhat Güzel, 27 Ağustos
2021'de sevgilisi Nurten Aksoy'la
Taksim'deki bir mekanda bu-
luştu. Tartışmaya başlayan çift,
mekandan ayrılarak Güzel'in
Şişli'deki evine gitti. Burada tar-
tışma arbedeye döndü. İddiaya
göre Nurten Aksoy, mutfaktan
aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.
Aksoy, Güzel'in eline geçirdiği te-
lefonunu duvara fırlattı. Kafa-
sına aldığı darbe sonrası
sevgilisini evden çıkartmaya çalı-
şan Ferhat Güzel, başarılı ola-
mayınca evden çıktı. Yoldaki
polisleri gören Güzel, durumu
polise anlatarak şikayetçi oldu.
Savcılık tarafından hazırlanan
iddianamede, Ferhat Güzel hak-
kında "Basit yaralama" ve "Ha-
karet" suçlarından, Nurten
Aksoy hakkında ise "Basit ya-
ralama", "Tehdit" ve "Mala
zarar verme" suçlarından
dava açıldı. DHA

Kartal'da sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil,
kaldırımda çay molasına çıkan tekstil
işçilerine çarptı. Kazada 1'i ağır 4 işçi
yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Asansör
yere çakıldı!

Hürriyet Mahallesi, Seyfi Sokak üzerinde
bulunan 11 katlı binada meydana gelen
olayda, binanın sekizinci katında tadilat

yapan Afganistan uyruklu işçiler Muhammed Muradi
ve Hüdayda Hayri, daireden çıkardıkları molozları asan-
söre yükledi. Asansör molozların ağırlığı nedeniyle eksi

2'inci kata düştü. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri yaralı haldeki Muradi ve Hayri'yi

asansörden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesi sonrası yaralılar ambulans-
larla hastaneye kaldırıldı. Afgan uyruklu
işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı
öğrenildi. Aynı dairede çalışan başka ya-
bancı uyruklu bir kişi ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü. Polis,
olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Pendik'te tadilat yaptıkları daireden
çıkardıklarını asansörle aşağı indirmeye 
çalışan Afganistan uyruklu iki işçi, sekizinci
kattan düştü. Binanın eksi 2'nci katına düşen
asansörden itfaiyenin çalışmasıyla çıkartılan
yaralılar, hastanede tedavi altına alındı

Parayı vermedim
diye saldırdı!

Şarkıcı Ferhat Güzel ile
eski sevgilisi Nurten
Aksoy arasında
karşılıklı yaralama
davasında hakim
karşısına çıktı. Ferhat
Güzel saldırıya
uğradığını ileri sürerek
"Nurten bana, 'Para
vereceksin 30 bin TL
ver, icra takibini geri
alayım' dedi. Talebini
kabul etmedim ve
oradan gitmek isterken
arkamdan gelerek
bana tekme tokat 
atmaya saldırmaya
başladı" dedi

Kardeşini 7 yerinden bıçakladı

Nurten Aksoy ise "Onun anlattığı her şey
yalan. Size burada 'Ben yaptım' demez. Biz
kendisiyle 4 yıldır aynı evi paylaştık. Kendi-
sine 'Artık bu ilişki nereye gidiyor, ya aile
kuralım ya da ayrılalım' dedim. İkisine de
karşı çıktı. Daha önce kendisini iki kez ic-
raya vermiştim. Sonrasında anlaş-
mıştık. Bana 'Neden icraya
veriyorsun istesen ben verirdim
parayı' dedi. Bana sürekli yanlış
yaptığını görünce icra evrakla-
rını geri çekmedim" dedi.
Aksoy, "Mekandan birlikte yü-
rüyerek çıktık. Taksiye binmek
istedim. Taksiyle daha evvel
yaşadığımız eve gittik ve eşya-
larımı verirken, bana 'İcraları
geri çek ilişkimize devam edelim'

dedi. Ben kabul etmeyince yüksek sesle ko-
nuşmaya, tartışmaya başladı. Kolumu kapı
arasına soktu, ısırdı. Bacağıma da yerdeki
çıtayla vurdu. Aşağı indim ve arkamdan ge-
lerek kollarımdan tutarak tekrar eve çıkardı.
Tartışma sırasında telefonu yere düştü ve

kendisi telefonu kırılmış bir biçimde
koltuğun altından çıkardı. Ben te-

lefona zarar vermedim, bıçak
da yoktu, evdeki hiçbir şeye
zarar vermedim. Bıçak hak-
kında halüsinasyon görü-
yordu. Tehdit etmedim, mala
zarar verme suçunu da işle-
medim. Şikayetçiyim" diye
konuştu. Mahkeme, tarafların

tanıklarını bildirmesi için du-
ruşmayı erteledi.

Anlattığı her şey yalan

Tosuncuk için beraat yok
Çiftlik Bank ana davasında tutuklu bulunan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da
aralarında bulunduğu 20 sanığın davasında iki kardeşin tutukluluk halinin devamına karar verildi

anadOlu 6. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki görülen 3 ayrı duruşmaya
tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve

ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim
Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sa-
nıklar Niyazi Karakoç ve Cafer Çolak’ın da ka-
tıldığı duruşmada, sanık avukatları hazır
bulundu.Tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Müşte-
kilerin tamamı hissedarı olduğum hayvancılık
anonim şirketiyle ticari bir sözleşme yapmıştır.
Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır.
Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde
müştekilere parası iade edilecekken şirkete el ko-
nulduğu için ödeme yapılamamıştır. Medyanın
kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yü-
zünden şirkete el konulunca ana para iadelerini
kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlar-
dır" ifadelerini kullandı.

İnsanları kandırmak istemedim

Fatih Aydın, "Şirketin içini boşalttığım iddiası
tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal
varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla
insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi
bir düşüncem olmadı. Suçsuzum, tahliyemi
talep ediyorum" şeklinde konuştu. Fatih Aydın
firari sanık Osman Naim Karakaya’nın Urugu-
ay’da bu suçlardan yargılandığını ve ceza aldı-

ğını iddia ederek "Ben ise ceza almadım. Bu hu-
susun göz önünde bulundurulmasını talep edi-
yorum" dedi.

Suçsuz olduğum ortaya çıkacak

Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske, söz
alarak müvekkilinin eyleminin dolandırıcılık
faaliyeti içerisinde olmadığını, ticari bir faaliyet
içinde olduğunu öne sürdü. Avukat Keske,
"Mahkemenin detaylı bir araştırma yapması ge-
rekiyor. Bu neticede müvekkilimizin suçsuz ol-
duğu ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu. Firari
sanık Cengiz Samur’un avukatı Behlül Kıroğlu
ise müvekkilinin Amerika’da yaşadığını kayde-
derek sanık Samur’un istinabe yoluyla savun-
masının alınmasını talep etti.

Tutukluluk hali devam etti

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Meh-
met Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halleri-
nin devamına karar verdi. Firari sanık Cengiz
Samur’un beyanının istinabe yoluyla dinlenil-
mesi talebinin kabulüne karar veren heyet, bilir-
kişi raporunun hazırlanmasının beklenmesine
karar verdi. Duruşma ertelendi.

Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırla-

nan 3 farklı iddianamede, toplam 1’i firari 48
sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt
üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konu-
munda olduğu belirtiliyor. İddianamede top-
lamda 4 bin 449 kişi de "müşteki" olarak yer
alıyor. Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulun-
duğu 18 örgüt yöneticisinin bulunduğu "Suç iş-
lemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin
672’kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullan-
mak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin
672’kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında
nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından top-
lamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. 23
sanığın “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte
üye olma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığını
değerlerini aklama” suçlarından 4’er yıldan
10’ar yıla kadar, 7 sanığın ise “Suç işlemek
amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “Suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”
suçlarından 4’er yıldan 10’ar yıla kadar hapsi
talep ediliyor. Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır
Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart’ta görülen
celsesinde 48 sanıktan 28’inin dosyasının dava-
nın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrıl-
masına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın
ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. DHA

Aracı bulana
10 bin sözü
Esenyurt'ta Savaş Bekçi'nin 
terziden kıyafetlerini aldığı sırada
kontak anahtarını üzerinde
bıraktığı otomobili, 2 kişi
tarafından çalındı. Büyük bir
mağduriyet yaşadığını anlatan
Bekçi, “Aracımızın değeri 300 bin
kadardı. Aracımızı bulup getirene
10 bin lira vereceğiz” dedi

Olay, 6 Nisan Çar-
şamba günü öğle saat-
lerinde Bağlarçeşme

Mahallesi'nde bulunan terzinin
önünde yaşandı. Savaş Bekçi, kı-
yafetlerini almak için geldiği terzi-
nin önünde kontak anahtarını
üzerinde bırakıp otomobilinden
indi. Bekçi'nin araçtan indiğini
gören 2 şüpheli, otomobili çaldı.
Dükkandan çıktığında aracının so-
kağın sonundan döndüğünü
gören Bekçi, durumu polis ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine gelen po-
lisler, yaptıkları incelemenin
ardından şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı. Şüphelilerin
sokağa gelmesi ve araç ile ayrıl-
ması başka bir iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı.

15 saniye sürdü

Otomobili çalınan Savaş Bekçi,
"Ben, buradaki terziye pantolonla-
rımı bırakmıştım. 10 saniyelik olay.
İnip, hemen alayım dedim. Ara-
cımla terzinin önüne yanaştım. 15
saniye sürdü. Maalesef kontak
anahtarı üzerindeydi. Geri döndü-
ğümde arabanın olmadığını fark
ettim. Koştuk peşinden ama göre-
medik. Güvenlik kamerası kayıtla-
rını inceledik. Gördük ki, 2 kişi
beni takip ediyor. Daha sonra da
aracı alıp, gidiyor" dedi. Otomobi-
linin bulunmasına yardım edecek
kişileri 10 bin lirayla ödüllendirece-
ğini söyleyen Bekçi, "Aracımızın
200 - 300 bin lira değeri vardı. Bir
yerde gören olursa, bulmamıza

yardımcı olur-
larsa 10 bin lira
ile ödüllendire-
ceğiz. İnşallah
iyi niyetli çıkar-
lar. Aracımızı
teslim ederler.
Biz de şikayeti-
mizden vazge-
çeriz"
ifadelerini kul-
landı. DHA
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Cennet gibi bir
yere geldik!

Evde bakım 

Sevgiden emeğe
engelsiz üretim

EsEnyurt Belediyesi, hayvan sevgisini ka-
zandırmak için ilçedeki ilkokullarda eğitim
gören çocukları Geçici Modern Hayvan Ba-

kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırladı. Servis-
lerle okullarından alınan minik ziyaretçiler; kedi,
köpek, keçi, tavuk, kuş ve tavşan gibi barınakta bulu-
nan birçok hayvanı elleriyle besledi. Çocuklar, çalınan
müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.
Geziden çok memnun kaldığını belirten Buğlem,
“Bugün arkadaşlarımla birlikte cennet gibi bir yere
geldik. Hayatımda ilk defa bu kadar kedinin ve köpe-
ğin olduğu bir yer gördüm. Arkadaşlarımla beraber
parkta oynadık, halay çektik, köpekleri kucağımıza
aldık, kedileri sevdik. Çok eğlendik” dedi. Hayvanları
bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen
Muhammed Taha ise “Köpekleri severken kendimi
çok iyi hissettim” diye konuştu.

EsEnyurt Belediyesi kendi ihtiyacını karşıla-
yamayan engelli vatandaşlara ücretsiz ‘Evde
Kuaför ve Kişisel Bakım Hizmeti’ ile destek ol-

maya devam ediyor. Yardıma muhtaç engelli vatandaşla-
rın evlerine giderek özel bakımlarını gerçekleştiren
Esenyurt Belediyesi, ücretsiz ‘Evde Kuaför ve Kişisel
Bakım Hizmeti’ ile vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler,
hizmet kapsamında bakıma ihtiyacı olan Esenyurtluların
evlerine giderek kişisel bakımlarını sağlıyor. Vatandaşın
yaşam kalitesini artırıp ailelerine destek sağlayarak sağlıklı
bir toplum oluşmasını hedefleyen belediye, ücretsiz kişisel
bakım ve kuaförlük hizmeti ile saç kesimi, banyo yap-
tırma, saç yıkama, saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hiz-
metlerini profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriyor.
‘Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük’ hizmetlerinden fayda-
lanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Engelliler
Koordinasyon Merkezi’ne başvurabilir veya 444 0 411 nu-
maralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilir.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz
Üretim Atölyesi’nin 10-16 Mayıs Engelliler

Haftası nedeniyle hazırladığı “Sevgiden Emeğe Engel-
siz Üretim Atölyeleri Seramik ve El Sanatları Sergisi”
Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı. Serginin açılı-
şına Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut,
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Hüseyin Tozko-
paran, Mustafa Oktay Aksu ve İmam Aydın’ın yanı sıra
Kartal Belediyesi personeli, vatandaşlar, Engelsiz Üre-
tim Atölyesi’nde eğitim gören gençler ve aileleri katıldı.

Semira Oray’a teşekkür

Sergininin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birim Şefi Özgür
Uğur, serginin büyük bir emek ve sevginin sonucu oluş-
tuğunu ve dolayısıyla serginin adının da bu yüzden
“Sevgiden Emeğe Engelsiz Üretim” olduğunu söyledi.
Uğur konuşmasında sergide büyük emeği geçen el sa-
natları öğretmeni Gülseren Çolak’a ve seramik atölyesi
öğretmeni Semira Oray’a teşekkür etti. 

A lmanya, Ukrayna'ya istediği tüm
silahları vermeli mi… Yoksa bu
sadece daha fazla acıya neden ola-

cak bir savaşı uzatır mı… Bu ve benzer 
sorular şimdi Almanya’da alevlenen tartış-
manın argümanları… Alman halkı kelime-
nin tam anlamıyla ikiye bölündü… Bir
tarafta Ukrayna’ya ‘ağır silahların‘ veril-
mesine karşı çıkanlar, diğer tarafta ağır 
silahların bir an önce sevk edilmesini iste-
yenler… Ekranlardaki tartışma program-
ları, gazetelerin yorumları bu bölünmeyi
enine boyuna ele alıyor…

* * * *
Tartışma, 29 Nisan’da 28 entelektüelin

şansölyeye gönderdiği bir açık mektupla
alevlendi…  Açık mektupta  şansölye Uk-
rayna'ya ağır silahlar göndermemeye, nük-

leer tırmanışı, yeni bir dünya savaşı tehlike-
sini önlemek için her şeyi yapmaya 
çağrılıyor…

* * * *
İkinci mektup ise başka bir grup tarafın-

dan 4 Mayıs’ta yayınlandı. İkinci açık 
mektupta Rusya‘nın zaferini önlemek için
Federal Meclis'in kararlaştırdığı Ukray-
na'ya ağır silah teslimatını bir an önce ger-
çekleştirmesi isteniyor. Şansölyeye
gönderilen açık mektupta nükleer bir 
tırmanış tehlikesine ancak güvenilir bir 
caydırıcılık ile karşı konulabileceği 
vurgulanıyor…

* * * *
Birbirine zıt iki görüş… Hangi tarafın

haklı veya haksız olduğunu söylemek kolay
değil… Toplumlar karşılaştığı salgın, savaş,

iktisadi çöküş gibi büyük olayların gidişatı,
kısa, orta veya uzun vadeli sonuçlarını kes-
tirmeye çalışırlar… Tahminlerde bulun-
maya çalışırlar… Ancak kötü zamanlarda
yapılan tahminlerin yanılma olasılığının
yüksek olduğunu söylüyor bilim insanları…

* * * *
8 Mayıs, dünya savaşının bitişinin 77. yıl-

dönümüydü.  Ukrayna’daki savaş 73 gündür
devam ediyordu. Şansölye Olaf Scholz da
üçüncü kez ulusa seslendi… Silah teslimatı
ve yaptırımlar için dört kriterini işaret etti.
/Herşeyi müttefiklerimizle yakın işbirliğiyle
yapıyoruz / kendi savunma kabiliyetimizi
korumaya özen gösteriyoruz / Kendimize

Rusya'dan daha fazla zarar veren hiçbir şey
yapmıyoruz / NATO'nun savaşa dahil olma-
sını sağlayacak hiçbir karar almayacağız/

* * * *
‘İlk kez bir savaş bölgesine geniş ölçekte

silah gönderdik‘ diyen şansölye hemen ekli-
yor. ‘Ağır teçhizatı da dikkatli bir şekilde
göz önünde bulundurarak devam edeceğiz'
Şansölye, böylece devam eden tartışma-
larda bir taraftan yana tavır almak yerine
bir orta yol izlediği izlenimi yaratıyor.
Bunu da ‘Bu konuları yoğun bir şekilde
tartışıyor olmamız güzel' diyerek bu izle-
nimi veriyor zaten.

* * * *

Alman politikacılara retorik dersleri
veren siyaset bilimci Moritz Kirchner,

'Şansölye Scholz'un gerçekten yanıtla-
madığı durumlar var… Bazen de o kadar
çok konuşur ki cevabını bile

duymayız. Buna yeniden tanımlama denir.
Dolambaçlı cevaplar verdiği durumlar var,
bu yüzden cevap aslında tam ortada, ama
gerçekten fark etmiyorsunuz‘ diyor…

* * * *
Şansölye ‘ağır silah‘ tartışmalarına 

‘Birinin veya diğerinin talep ettiği şeyi yap-
mıyoruz. Çünkü göreve başlarken Alman
halkının zarar görmesini önlemek için
yemin ettim‘ diyor… 

Sanırım bu cevap herkese yeter… 
Şansölye göreve başlarken Anayasa’nın
56. Maddesi‘ne göre yemin eder… Yemin
şöyle… ‘ Enerjimi Alman halkının refahına
adayacağıma, onların yararını artıraca-
ğıma, onları zararlardan koruyacağıma,
anayasayı ve federal yasaları koruyaca-
ğıma ve savunacağıma, görevlerimi vicda-
nen yerine getireceğime ve herkese adaleti
yerine getireceğime yemin ederim. . 
Allahım bana yardım et.‘

Almanya’da ‘ağır silah’ tartışması…

B eylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ilk
kez düzenleyeceği Kırlangıç
Gençlik Festivali, gençleri sporun

bin bir rengiyle buluşturmaya hazırlanı-
yor. Yaşam Vadisi 2.etapta, 14 Mayıs ta-
rihinde başlayıp 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda
sona erecek kapsamlı festival, Beylik-
düzü Atatürk Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde yapılan tanıtım toplantısıyla
kamuoyuna duyuruldu. Moderatörlü-
ğünü spor spikeri Can Karadeniz’in yap-
tığı tanıtım toplantısına, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Ça-
lık’ın yanı sıra; eski Beşiktaş Kulübü ve
Milli Takım futbolcusu Ahmet Dursun,
PTT Spor ve Milli Takım voleybol oyun-
cusu Melisa Memiş ve Kayseri Kadın
Basketbol takımının koçu Tolga Esenci
katıldı. 

Markalaştıracağız

Festival ile gençlerin hem umudunu hem
de enerjisini artırmayı hedeflediklerini
belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde
gençlerimiz için birçok faaliyet gerçekleş-
tirdik. Çalışmalarımız sadece eğitim ve
istihdamla kısıtlı da değil. Gençlerin ru-
hunu ve bedenini besleyen sanatsal ve
sportif faaliyetler de gerçekleştiriyoruz.
Bunun en güzel örneklerinden birinin
duyurusunu yapmak için bugün burada-
yız. Kırlangıç Gençlik Festivali’nde spor
müsabakalarından konserlere dopdolu
bir program hazırladık. Biz bu festivali
markalaştıracağız ve gençliğe dair mesaj-
larımızı bu festivalle herkese duyuraca-
ğız. Tüm gayemiz gençlerin, gençliğini
yaşamasına destek olmak. Gelin, hep
birlikte umudumuzu ve enerjimizi tazele-
yelim, kaygıları bir yana bırakıp bir ve be-

raber olmanın gücünü hissedelim. Bey-
likdüzü’nde gençliğimiz var ve hep var
olacak.” ifadeleriyle tüm gençleri festi-
vale davet etti. 

Bu etkinlikler önemli

Ulusal ve yerel basın temsilcilerinin de
hazır bulunduğu toplantıda katılımcılar,
etkinlik için Beylikdüzü Belediyesi’ne ve
Başkan Çalık’a teşekkür ederken gençler
için bu tür etkinliklerin ne kadar önemli
olduğuna vurgu yaptı. Spor camiasının
tanınan ismi Ahmet Dursun, “Sporun
olduğu her yerde varım. Bu gibi festival-
lerin daha fazla olmasını istiyoruz. Ço-
cuklarımız ve gençlerimiz için bu

etkinlikler çok önemli” dedi. Spor haya-
tına Beylikdüzü’nde başlayan ve ilçenin
gururu olan Melisa Memiş, “Beylikdüzü
benim için çok değerli. Burada büyüdüm
ve profesyonel hayatıma burada geçiş
yaptım. Benim voleybola ilk adım
atmam böyle festivaller ile oldu. Bu tarz
organizasyonların değerini bilmeliyiz.”
ifadelerini kullandı. Basketbolun önemli
isimlerinden biri olan Tolga Esenci ise
“Amatör sporların gençliğe yayılması için
bu tip festivaller çok önemli. Beylikdüzü
ilçesi genç nüfusun çok yoğun olduğu
bir ilçe. Umarım bu festival, birçok gen-
cin spora başlamasına vesile olur.”
ifadelerini kullandı.

ENERJIMIZI
TAZELEYELIM

BARIŞ KIŞ

Eğitim kurumlarının iş birli-
ğini, öğrenci ve akademis-
yenlerin kısa süreli olarak bu

iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve eği-
tim kurumunda deneyim kazanmasını
teşvik eden bir Avrupa Birliği projesi
olan Erasmus Programı farklı kültür-
deki öğrenci ve akademisyenlerin bir
araya gelerek kültür ve bilgi alış veri-
şinde bulunmalarına önemli katkı sağ-
lıyor. Belirli bir zaman aralığında
gerçekleştirilen bu değişim programı
sayesinde öğrenci ve akademisyenler

gittikleri ülkelerin sosyal ve kültürel de-
ğerlerini yerinde görerek, tecrübe etme-
lerine imkân tanıyor. 

Büyük katkı sağlıyor

İstiklal Mahallesi’nde bulunan Şehit
Lokman Oktay Ortaokulu da Eras-
mus+ KA229 Kısa Dönemli Değişim
Programı kapsamında İspanya, Porte-
kiz ve Macaristan’dan gelen 13 öğrenci
ve beraberindeki öğretmenleri Tür-
kiye’de misafir ediyor. Düzenlenen gezi
ve programlarla Türkiye’yi yakından

tanıyan öğrenciler, Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım’a da ziyarette
bulundu. Öğrencilerle yakından ilgile-
nen Başkan Yıldırım, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.
Ümraniye ve Türkiye hakkında bilgi
paylaşımında bulunan Yıldırım, öğ-
renci ve öğretmenlere Geleneksel Sa-
natlar Atölyesi’nde hazırlanan el
yapımı porselen tabaklardan hediye
etti. Avrupalı öğrencilerde Yıldırım’a
ülkelerine ait ürün ve kitaplar hediye
etti.  Proje Koordinatörü Zeynep İlge

Uzun yaptığı açıklamada, “Şehit Lok-
man Oktay Ortaokulu olarak 6 günlük
bir programla Avrupa’dan gelen öğ-
renci ve öğretmenleri ağırlıyoruz. Eras-
mus Programı öğrencilerin kültürel ve
kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlı-
yor. Ümraniye Belediyesi’ni de ziyaret
ederek, misafirlerimizin bir yerel yöne-
tim kurumunu yerinde görmelerini is-
tedik. Değerli başkanımıza
misafirperverliği için teşekkür ediyo-
ruz. Çalışmalarımız önümüzdeki sü-
reçte de devam edecek” dedi.   

Erasmus+ KA229 Kısa
Dönemli Değişim Prog-
ramı kapsamında Ümra-
niye’de bulunan Avrupalı
öğrenciler Başkan İsmet
Yıldırım’ı Ümraniye Bele-
diyesi’nde ziyaret etti.
Başkan Yıldırım, öğrenci-
lerle yakından ilgilendi

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

AÇILIŞI MANUŞ 
BABA YAPACAK
Altı gün boyunca çeşitli etkin-
liklerin gerçekleşeceği festi-
valin açılışı Manuş Baba
konseriyle yapılacak. Festi-
valde; hado, basketbol, vo-
leybol, ayak tenisi ve plaj
voleybolu gibi çeşitli spor
branşlarında turnuvalar dü-
zenlenecek. Gençler için
ayak bilardosu, tırmanma
duvarı ve rodeonun bulun-
duğu etkinlik alanlarının da
kurulacağı festivalde, ünlü
isimlerle söyleşiler de gerçek-
leşecek. Öte yandan dj per-
formansıyla eğlence üst
noktalara taşınırken; 17
Mayıs günü Moğollar grubu
sevilen şarkılarını gençler için
seslendirecek. Festivalin ka-
panış günü olan 19 Mayıs’ta
ise Grup Çığ ile Beylikdüzü
Gençlik Senfoni Orkestrası
sahnede yerini alacak.  

Öğrencilerden
Yıldırım’a 
ziyaret



İ ktidarlar, koltuklarının tehlikeye girdiğini
anladıkları an hemen Seçim Yasası’nda
kendi lehlerine olacak değişikliklere gider-

ler. Bu süreç Mustafa Kemal’in Meclis’e girme-
sini engellemek için üç muhalif milletvekilinin
seçim yasasında değişiklik önergesi vermesi ile
başlamıştır. Olayı kısaca hatırlayalım:

1 Kasım 1922’de iki başlılığa son verilmiş,
önce saltanat (siyaset) makamı halifelik (hilafet)
makamından ayrılmış, 3 Kasım 1922’de de sal-
tanat tamamen kaldırılmıştır. Padişah’ın, tüm
Müslüman milletlere önderlik etme görevine de
son verilmiştir. Cumhuriyet ilan edileceği açıkça
anlaşılmaktadır. Osmanlı’ya yakınlık duyanlar
büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Onlara göre
kurtuluştan sonra hanedanlık devam etmeli, Ha-
life yine tüm İslam âlemine hükmetmelidir. Ne
yapıp edip bu Mustafa Kemal’den kurtulmaları
gerekmektedir. Şeytanın bile aklına gelmeyecek
bir plan yaparlar.

2 Aralık 1922’de Meclis’te Anayasa değişik-
likleri görüşülmektedir. Üç muhalif milletvekili;
Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey,
Mersin Milletvekili Salahattin Bey ve Samsun
Milletvekili Emin Bey, seçim kanununun değişti-
rilmesi yolunda bir önerge verirler. Önergede
Meclis üyeliği için, “o zamanki sınırlar içerisin-
deki yerlerde doğmak ya da en az beş yıl ikamet
etmek” şartı aranacaktır. Bunun anlamı şudur:
Mustafa Kemal Paşa’nın milletvekili seçilmesini
olanaksız kılmak.

Mustafa Kemal Paşa, Selanik doğumludur.
Aynı zamanda da askerdir ve çeşitli cephelerde
bulunması nedeniyle beş yıl süreyle aynı yerde
ikamet etmesi mümkün değildir. Söz konusu
önergenin kendisini hedef aldığını gören Mustafa
Kemal söz alır ve bir konuşma yapar. Konuşma-
nın bazı bölümlerini kısaca verelim:

“Ne yazık ki doğduğum yer, bugünkü sınırlar
dışında kalmış bulunuyor. Herhangi bir seçim
bölgesinde beş yıl olsun oturup kalmış da deği-
lim. Doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kal-
mıştır ama bunda benim ne eksiğim, ne suçum
var!.. Eğer düşmanlar amaçlarına tam ulaşmış
olsalardı, Tanrı korusun, bu tasarıya imzasını
koyan bayların memleketleri de sınır dışında 
kalabilirdi.”

Ve devam eder Mustafa Kemal; “ …Ben sa-
nıyordum ki, bu yararlılıklarımdan dolayı ulusu-
mun sevgisini, saygısını kazandım ve belki bütün
İslâm dünyasının da gözüne girmiş bulunuyo-
rum. Bütün bu sevgilere karşılık, yurttaşlık hak-
larımın elimden alınmak isteneceğini hiç
düşünemezdim. Tasarlıyordum ki yabancı düş-
manlar canıma kıymak yoluyla bu yönden yararlı
olmaktan beni alıkoymaya çabalayacaklardır.
Ama hiçbir zaman aklımın köşesinden geçmezdi
ki yüce Meclis’te bunlarla bir düşünen iki üç kişi
olsun çıkabilecek!”

Dünyada; kurtarıcısına, devletinin kurucusuna
bu kadar nankörlük içinde olan insanların barın-
dığı başka bir ülke var mıdır acaba?

Günümüze gelelim…

20 yıldır iktidar koltuğundan inmeyen AKP,
ülkeyi soktuğu ekonomik çıkmaz nedeniyle halk
nezdinde kan kaybetmeye başladı. Ülke insanı,
tarihinde hiç görülmeyen dipsiz bir yoksulluğa
doğru savruldu. Açlık sınırında yaşayan insanla-
rın tepkisi anketlere yansıdı ve AKP’nin oyları
muhalefet karşısında düşmeye başladı. İktidarın
minik ortağı MHP’nin ise oyları yerlerde gezdi-
ğinden, yüzde 10 barajının altında kalma ve
TBMM’ ye girememe tehlikesi belirdi.

Öte yandan Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti,
DP, SP, DEVA ve GP)’nın oyları her geçen gün
biraz daha yükselerek AKP-MHP oylarının 
üzerine çıktı.

Tehlike çanlarının çalmaya başladığını gören
iktidar hem seçim barajını indirmek hem de 
Millet İttifakı’nı parçalamak (!) için Seçim Ya-
sası’nı değiştirdi. Seçim barajı %7’ye indirilerek
MHP şimdilik güvence altına alındı; tabi oyları
%7’nin altına düşmezse…

Diğer ve en önemli değişiklik ise 34. madde-

nin 3. fıkrasından “ittifak” keli-
mesi tamamıyla çıkarılarak milletvekili dağılım
hesabında sadece siyasi partiler ve bağımsız
adayların oylarının dikkate alınması sağlandı.
Bunun anlamı; oy oranı düşük partilerin ittifak
içerisinde yer alması halinde milletvekili çıkara-
bilmesinin imkânsız hale getirilmesidir. Kısaca,
ortak oylarla milletvekili çıkarma durumu tarihe
karıştı. Küçük partiler, büyük partilerin sırtından
Meclis’e milletvekili sokamayacak; yani herkes
kendi başının çaresine bakacak. 

Hal böyle olunca Millet İttifakı’nın ortağı
DEVA Partisi, seçimlere kendi listesi ile girece-
ğini ancak Millet İttifakı’ndan kopmayacağını
açıkladı.

Tarih tekerrür edermiş. Şimdi filmi biraz 
geriye saralım ve Demokrat Parti (DP) Adnan
Menderes iktidarında neler olmuş bir
hatırlayalım:

1957 seçimleri yaklaşmaktadır. Ülkede eko-
nomik gidişat hiç de iyi değildir. Kaynamayan
tencereler, halkın DP’ye bakışını değiştirmiştir.
Menderes’in koltuğu tehlikededir. Aldığı tüm ön-
lemler ve özellikle de İstiklâl Savaşı’nın komu-
tanı İsmet İnönü’ye yapılan sözlü ve fizikî
saldırılar, ters tepmektedir. Demokrat Parti’de
gerginlik hâkimdir. Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP), Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) ve
diğer muhaliflerin ittifakı söz konusudur. Eğer
böyle bir durum gerçekleşirse DP’nin seçimde
ağır bir yenilgiye uğraması işten bile değildir.

Tehlike çok büyüktür ve ittifakı parçalamak
için derhal bir şeyler yapılması gerekmektedir.
Çözüm bulunur; Milletvekili Seçim Kanunu’nda
değişikliğe gidilecektir. Buradaki amaç, muhale-
fetin seçimlere, iktidara karşı ortak bir liste ile
girmesini, hatta birleşerek yeni bir siyasal parti
kurmasını önlemektir.

Seçim Kanunu değiştirilir ve Resmi Gazete’de
yayınlanır. Yeni Kanun’a göre; muhalefetin itti-
fak halinde seçime girmesi engellenmektedir.
Çünkü seçime katılacak olan siyasi partilerin il
ya da ilçe teşkilatları tüm seçim çevreleri için
aday göstermek zorundadır. Bu durumda muha-
lefet partileri ya tüm ülkede CHP çatısı altında
seçime girecektir ya da bölünerek büyük bir he-
zimet yaşayacaktır.

Çoğunluğu DP’den ayrılan isimlerin yer aldığı
muhalefet partilerinin seçmenlerinin CHP’ye oy
vermeyeceği belliydi; muhalifler CHP çatısında
seçime girmeyi reddetti. CMP yaptığı resmi bir
açıklama ile “CHP çatısı altında seçime girme-
yeceğini ama seçimde yardımlaşacağını” du-
yurdu. Tıpkı bugün DEVA Partisi Başkanı Ali
Babacan’ın ki -kendisi AKP’den ayrılmadır- de-
diği gibi. Ne demişti DEVA Lideri:

“Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşıl-
maya sebep olmamasını arzu ederim, altılı ma-
sada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız.”

Göreceğiz…

CMP’nin yaptığı açıklama tam da Mende-
res’in beklediği açıklamaydı; karşısındaki muha-
lefet bloğunu dağıtmış oldu ve 1957 seçimlerini
kazanarak 3. iktidarını kurdu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü ettiği o
“iki üç kişi” nin uzantıları Atatürk’ten sonra ve
günümüzde de “görev” lerini yapmaya devam
etmektedir. AKP-MHP koalisyonu, Millet İttifa-
kı’nı parçalayıp, etkisiz hale getirmek ve ülkede
kargaşa ve karışıklık yaratmak için her yolu de-
neyecektir; çünkü “kaybetme lüksleri” yoktur…
Nitekim İçişleri Bakanı’nın sarf ettiği sözler bu
düşüncemizin işaretlerini taşımaktadır. Ne de-
mişti Bakan; “… 15 Temmuz’da tamamlayama-
dığımız işi tamamlayacağız.”

Umarız, seçimlere kadar can yakıcı olaylar
yaşamayız.

Herkese, her yöne adalet diyecek, herkesi sev-
giyle kucaklayacak, hiç kimseyi ötekileştirmeye-
cek, insanların arasına kin ve nefret tohumları
ekip birbirine düşman etmeyecek; dürüst, şeffaf
ve güvenilir bir iktidarın yönetiminde buluşmak
dileğiyle…

S ilivri Belediye Meclisi 2022 yılı mayıs
ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin
1. oturumu meclis üyelerinin katılı-

mıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış ko-
nuşmasında Sivas'ta düzenlenen Minik-Yıl-
dız Türkiye Karate Şampiyonası’nda kendi
kategorilerinde birinci olan Silivri Karate
Spor Kulübü sporcuları Alara Akbaş ve
Elvin Ceren Bali’yi, Down Futsal Dünya
Şampiyonası'nda 3. olan Down Sendrom-
lular Futsal Milli Takımını, Silivrspor’un
3.lig yolundaki mücadelesini, Spor Toto
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu
Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik ederek
Mayıs ayının önemli gün ve haftalarına de-
ğindi, bu ay içerisinde hayatını kaybeden
önemli şahsiyetleri andı. Gündeme geçilme-
den önce grupları adına söz alan MHP
Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti
Grup Başkanvekili Filiz Güler ve CHP Grup
Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi
ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temenni-
lerini aktardı. Toplantıda 13 gündem mad-
desi oy birliği ile kabul edilerek ilgili
komisyonlara havale edildi.

150 bin kişi iftar yaptı

Gündem öncesi konuşma yapan Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ramazan
ayının Silivri Belediyesi öncülüğünde bu yıl
coşkuyla geçtiğini ifade ederek, “İki yıl bo-
yunca pandemi sebebiyle buruk bir şekilde
geçirdiğimiz Ramazan ayını bu yıl coşkuyla
gerçekleştirdik. Silivri Belediyesinin aşevin-
den her gün binin üzerinde vatandaşımızın
evine iftar yemeği ulaştırdık. Sahilde kurdu-
ğumuz daimi iftar çadırımızda her gün bini
üzerinde vatandaşımıza iftar yemeği verildi.
En uzak köylerimiz dahil tüm mahalleleri-

mizde gönül sofralarımız kuruldu. Rama-
zan ayı boyunca yaklaşık 150 bine yakın va-
tandaşımızla iftar sofralarında buluştuk.
Yeni çocuklarımızın yüzü gülsün diye 5
binin üzerinde çocuğumuza bayramlık kıya-
fetlerini hediye ettik. Bu süreçte büyük emek
harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum” dedi.

Kanuna aykırı

Meclis toplantısında gündem öncesi söz
alan CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğ-
lu’nun, sahilde bulunan balıkçı barınakların-
daki kaçak yapıların yıkım kararına ilişkin
sözlerine cevap veren Başkan Yılmaz,
“CHP şuan muhalefet partisi. Elbette mu-
halefet olmanın gerektirdiğini yapacak ama
konu o kadar açık ki. Barınaklardaki muha-
tapların tamamının belediyeye davet edile-
rek yapılan toplantıyla özetlenen bir konu.
Siyasi rant devşirilmeyecek kadar önemli bir
konu. Balıkçı barınakları Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğu altında
olan alanlardır. Dolayısıyla Silivri Belediye-
sinin bu alanda hiçbir inisiyatif kullanma
hakkı yok. Burası balıkçı barınağı olarak ba-
lıkçı kooperatifine tahsis edilmiştir. Koope-
ratifin de burada yapması gereken balıkçılık
faaliyetidir. Yani mezat alanıdır. Balık pi-
şirme ve restoran yapılması hiçbir balıkçı
barınağının içerisinde mümkün değildir, ya-
pılmamalıdır, kanuna da aykırıdır” dedi. 

Yıkım kararı yollandı

“Silivri Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde
balıkçı barınağının olduğu alanda yaptığı
yapıların tamamı kaçaktır” diyen Yılmaz,
“Belediye eliyle oralara kaçak yapılar yapıl-
mıştır. Kaçak yapıların yıkım kararı, maale-
sef oradaki esnaf arkadaşlarımızın her geçen
gün durmak bilmeyen büyüme talepleri ve
sürekli bir inşaat faaliyeti yapmalarından
doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl
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ZEYNEP VURAL

Seçim yasası 
değişiklikleri

Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve Bakanlıkça yıkım kararı çıkan balıkçı barınakları ile ilgili
açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, barınaklardaki restoran gibi yapıların geçmiş
dönemde kaçak yapıldığını ifade ederek, “Silivri Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde balıkçı barınağının olduğu
alanda yaptığı yapıların tamamı kaçaktır. Belediye eliyle oralara kaçak yapılar yapılmıştır” dedi

BELEDİYE KAÇAK 
BARINAK YAPTI!

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Etkin ve kaliteli hizmet
verebilmek adına be-
lediyenin araç filosunu
genişletmeye devam
ettiklerini ifade eden
Başkan Yılmaz, “Bele-
diyemizin hizmet kali-
tesini artırabilmek
adına belediyemizin
araç filosunu güçlen-
dirmeye, öz malı araç sayımızı artırmaya
devam ediyoruz. Bu amaçla 2 adet kazı-
yıcı ve yükleyici kepçeyi kredi kullanma-
dan, faiz ödemeden belediyemizin öz
kaynakları ile Devlet Malzeme Ofisinden
nakit olarak satın aldık. Önümüzdeki gün-
lerde Silivri’mize ve köylerimize hizmet
edebilmek amacıyla iş makinesi alımına
devam edeceğiz. Yine hasta nakil hizmet-
lerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlı-
ğımızdan 1 adet hibe ambulans aldık.
Böylelikle Sağlık Bakanlığından aldığımız
ambulans sayısı 2’ye çıkmış oldu. Bakan-
lığımıza teşekkür ediyorum. Silivri’mize
hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 

ARAÇ FİLOMUZU 
GÜÇLENDİRİYORUZ

BELEDİYENİN İNİSİYATİFİ YOK
Tarım ve Orman Bakanlığı, Silivri sahilindeki kaçak balıkçı barınakları hakkında yıkım kararı aldı. Bu karar, CHP'li Bora 
Balcıoğlu tarafından belediye Meclisi'nde gündeme getirildi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Balıkçı barınakları Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğu altında olan alanlardır. Dolayısıyla Silivri Belediyesinin bu alanda hiçbir inisiyatif
kullanma hakkı yok” dedi. Yılmaz Silivri Belediyesi'nin gereğini yapması için memur tayin edildiğini belirtti. 

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından be-
lediyemize yollanan bir yazıdır. Silivri Beledi-
yesi burada bunları uygulamak için memur
tayin edilmiştir. Silivri Belediyesinin bir ta-
sarrufu da yoktur. Biz yapmayı düşündüğü-
müz proje ile ilgili oradaki esnaflarımızla,
Kaymakamımızla, İl Tarım ve Orman Mü-
dürümüzle, İl Şehircilik ve Çevre Daire Baş-
kanımızla bu problemin çözümü için bir
toplantı yaptık problemleri nasıl çözeceğiz
diye. Biz hiç kimsenin mağdur olmadığı ve
Silivri’ye yakışan görüntülerin olduğu alan-
lar ve tesisler istiyoruz” dedi.

Su metrelerce 
yükseğe fışkırdı
Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye
ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. 
Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi

yeşilkenT ile Bahçeşe-
hir Bağlantı yolunun
kenarındaki İSKİ'ye ait

Şahintepe isale hattında vantuz
patlaması sonucu yollar göle
döndü. Basınçlı su metrelerce
yükseğe fışkırdı. Göle dönen yol-
larda araçlar ilerlemekte güçlük
çekti. İSKİ ekipleri patlayan bo-
ruyu onarmak için çalışmalara
başladı. Öte yandan isale hattın-
daki patlama nedeniyle Arnavut-
köy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar
ve Beylikdüzü’nün bazı mahalle-
rinde su kesintisi yaşandığı belir-
tildi. Yolda ilerlemekte güçlük
çeken motosikletli "Geceden beri
su patlamış, yollar su içinde" dedi.
Sürücü Fevzi Yavuz ise "İki saattir
yoldayız, daha 2 kilometre gelme-
dik. Bu suyun vanasını kapatamı-
yorlar. 07.30'da Haramidere'den
yola çıktım, Bahçeşehir'e bir
buçuk iki saattir gelemedik. Bu-
rada suyu kapatamıyorlar, yazık-
lar olsun" diye konuştu. DHA

Yüzen tarih İstanbul’da
Romanya Deniz Kuvvetleri'ne
ait askeri eğitim gemisi 'Nava
Scoala Mircea' dün saat

11.00  sıralarında Marmara Denizi'nden
İstanbul Boğazı'na girdi. Dünyada sadece
aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yel-
kenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala
Mircea', 3 Kıyı Emniyeti Kurtarma römor-

körü eşliğinde Sarayburnu Limanı'na de-
mirledi. 1938 yılında Hamburg'ta yapımı
tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 di-
rekli eğitim gemisinin güvertesinde çok sa-
yıda askeri öğrencinin olduğu görüldü.
Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler
geminin fotoğrafını çekip geminin Saray-
burnu Limanı'na yanaşmasını izledi.

İmza günü
heyecanı

Tuzla Deniz Harp Okulu, Barbaros
Ortaokulu’nda üçüncü ve dördüncüsü
sınıfta okuyan 60 öğrenci, kendi kitap-

ları için imza heyecanı yaşadı. Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı ve Deniz Harp Okulu
Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, imza gününe
katılarak çocuk yazarlara kitaplarını imzalattılar.
Çocukların mutluluğunu paylaşan Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Daha özgür düşünebi-
len, geleceğe doğru uzaklara bakabilen, ona göre
de kendisi ile beraber çevresini de geliştiren, kendi
yaşadığı ortamla ülkesini daha iyi noktalara getir-
mek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya
çalışan bir nesil arzu ediyoruz” dedi.



6 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE www.gazetedamga.com.tr

MeMur Dünyanın en
büyük kripto para birimi
Bitcoin, son 24 saatte

yüzde 10'un üzerinde değer kaybede-
rek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar
düştü. Bitcoin'in fiyatı, Temmuz
2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar
seviyesinin altına geriledi. Öne çıkan
diğer kripto para birimlerinden Ethe-
reum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde
11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin
225 dolara indi. Küresel hisse senedi
piyasalarındaki negatif seyre paralel
olarak kripto para piyasalarındaki ka-

yıplar da yoğunlaştı.

İşte o nedenler:

Kripto borsasındaki düşüş trendi, bu
alanda yatırım yapan insanları yakın-
dan ilgilendirirken; birçok insan Bitco-
in'deki bu durumun nedenlerini
merak ediyor. Uzmanlar, düşüşün ne-
denini ise 5 maddede açıklıyor.
Kripto para birimi Bitcoin, yüksek en-
flasyona karşı parasal sıkılaşma bek-
lentilerinin artmasından negatif
etkilendi.
Dünyada riskli varlıklardan kaçış Bit-

coin'den uzaklaştırdı.
Doların diğer para birimleri karşı-
sında değer kazanması ve dolar en-
deksinin 20 yılın en yüksek seviyesine
ulaşması kripto paraların değeri
azaldı.
Küresel hisse senedi piyasalarındaki
negatif seyre paralel olarak kripto
para piyasalarındaki kayıplar 
yoğunlaştı.
Merkez Bankalarının özellikle de
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para
politikasında sıkılaşma beklentilerinin
artması kripto paraları geriletti.
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Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,
ATO Congresium Kongre ve Sergi Merke-
zi'nde '36'ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'

kapsamında düzenlenen 'Sosyo-Ekonomik Boyutu ile
İş Sağlığı ve Güvenliği' açılış programına katıldı.
Bakan Bilgin, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin, "İşçi
sağlığı, iş sağlığını çok önemsiyorum. İşçinin sağlığı
için iş süreçlerinin sağlıklı olması lazım. İş yerinin so-
rumlularına yük düşmektedir. Düzenlenen yasal çer-
çeveler ile doğrudan doğruya iş yeri sahibinin,
yöneticilerin bu sorumlulukları yerine getirmesi, ka-
munun da denetiminin her aşamasında olması lazım.
Emeği korumak bizim birinci görevimiz. İş yeri ihmal-
lerine sıfır tolerans. Bu konuda emeği koruyacak, çalı-
şanları koruyacak bütün tedbirleri almak bizim
sorumluluğumuzda, uygulatmak da denetimler de
bizim sorumluluğumuzdur. Can kaybına da imkan
aralayacak bir kapı bırakmayacağız, bu konuda tavrı-
mız kesin. Denetimlerde de her aşamada sorumlu-
luğu üstleneceğiz, burada taviz yok. Herhangi bir
inşaatta, bir tersanede can kaybının olması demek, bu
süreçlerde görev alan başta ben olmak üzere bir ih-
malin olması demek. Bu konuda ihmal bırakmıyoruz,
can kaybına asla göz yummayacağız, sorumluların
da hesap vermesi için takipçisi olacağız" dedi.

Koruyucu tedbirler alıyoruz

Bilgin, yüksek enflasyona ilişkin, "'Maskelerimizi çı-
kardık, pandeminin sonuna geldik' diye seviniyoruz;
ama sevince hazırlanırken bütün dünyada bir ekono-
mik kriz ortaya çıktı. Pandeminin meydana getirdiği
ekonomik sorunların yansımaları Türkiye’nin üze-
rinde de kendisini hissettirmeye başladı. Enflasyonun
bizdeki en önemli sebebi dünyadaki enerji fiyatlarında
artışın yaşanması. Enerjideki artış yüzde 100’ün üze-
rinde. Özellikle Türkiye doğal gaz, enerji ithalatçısı bir
ülke olarak bu sorunu fazlasıyla yaşıyor. Bunun so-
kağa yansımaması için ciddi tedbirler aldık, uygula-
mayı koyuluyor. Enflasyonun karşısında özellikle
çalışanlarımızı, işçilerimiz, emekçilerimiz, kamu per-
sonelimizi koruyacak tedbirleri almak durumundayız.

Çalışanlarımıza dönük koruyucu tedbirleri ortaya
koymak durumundayız. Çalışmalarımızı bu yönde
yoğunlaştırdık. Önümüzdeki 6 ayık enflasyon değer-
lendirmesi yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emekli-
lerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı bir
çalışma yapacağız. Asgari ücretten verginin kaldırıl-
ması tarihi bir adımdır. Türkiye'nin konuştuğu, talep
edilen bir mevzuyu gerçekleştirdik. Kimsenin endişesi
olmasın, çalışanlar, emeklilerimiz, emekçiyi koruyacak
programı hazırlıyoruz, bununla da ilgili çalışmaları-
mız devam ediyor" diye konuştu. DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, bugün bir araya geleceği sektör
temsilcilerinden enflasyonla mücadele
konusunda destek isteyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Ne-
bati, enflasyonla mücadele kapsamında
gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mo-

bilya dahil birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası
temsilcileri ile bugün bir araya gelecek. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı yarınki toplantıda, son dönemde yaşa-
nan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir
değerlendirme yapılacağı belirtilerek, Nebati’nin enflas-
yonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden
destek talep etmesinin beklendiği belirtti. Toplantıda
ayrıca, bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuran-
larla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçlarının da sektör
temsilcileri ile paylaşılacağı ifade edildi. Tüketici enflas-
yonu nisan ayında 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde
69.97’ye ulaşırken, ekonomistlerin beklentileri zirvenin
henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebi-
leceğini gösteriyor. 

En çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, 31 bin doların altına inerek 10 aydan bu yana
en düşük seviyesini gördü. Bu para birimine yatırım yapanlar ise bu denli sert düşüşün 
nedenlerini araştırmaya başladı. Uzmanlara göre Bitcoin'deki düşüşün 5 temel nedeni var

Bitcoin’deki düşüşün 5 nedeni

3 biN 600 ek 
göSterge

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 

Bakanı Vedat Bilgin, 
“Kamu personelinin 3600 ek
göstergeden faydalanması
konusunda en kapsamlı

düzenlemeyi yapacağımızı
ifade etmek isterim; bu 
ayın sonunda bitirmiş

olacağız” dediMUJDESI
Bilgin, yüksek enflasyona ilişkin, “Maskelerimizi çıkardık,
pandeminin sonuna geldik' diye seviniyoruz; ama sevince

hazırlanırken bütün dünyada bir ekonomik kriz ortaya
çıktı. Pandeminin meydana getirdiği ekonomik sorunların

yansımaları Türkiye’nin üzerinde de kendisini 
hissettirmeye başladı” dedi.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile
ilgili memur sendikaları ile son bir
toplantı yapacaklarını belirterek,
"Bu toplantıda değerlendirmemizi
yaparak bu ayın sonunda onu bi-
tirmiş olacağız. Kamu personeli-
nin 3600 ek göstergeden
faydalanması konusunda en kap-
samlı düzenlemeyi yapacağımızı
ifade etmek isterim; bu ayın so-
nunda bitirmiş olacağız. Ayrıntı-
sını o gün paylaşacağız. Bir başka
çalışmamız var. O da sözleşmeli
personelin tayin hakkı, emeklilikle
ilgili düzenlemeleri. Bunları da

3600’den sonra ele alıp çözeceğiz.
Küresel ölçekte yaşanan tedarik
zincirlerinin kopması, bunların
meydana getirdiği birçok başka
sebebin de eklendiği enflasyon or-
tamına karşı, Türkiye sosyal poli-
tikaları devreye sokmakta tereddüt
etmiyor. Adım adım bütün uygu-
lanacak her şeyi gözden geçiriyo-
ruz, bunları da adım adım
uygulamaya sokacağız. Çalışanla-
rımızı, emeklilerimizi asla enflas-
yon karşısında, enflasyonun
tahribatına maruz bırakmayacak
şekilde onları da koruyacağız. Do-

layısıyla Türkiye sosyal devlettir.
Bu üretim gücüne dayalı olarak
da sosyal politikalarla emekçilerini
korumakta asla asla vazgeçmez,
asla tereddüt etmez. Türkiye
önemli sorunlarla karşı karşıyadır,
bugün enflasyon konjonktürel bir
sorundur. Yarın başka sorunlar
olabilir; ama Türkiye artık dünya-
nın her tarafına üretim yaparak,
mal, ürün, hizmet satarak gücünü
gösterecek bir haldedir ve karşı-
sına çıkan bütün sorunları yenebi-
lecek bir ülkedir. Kimse endişe
etmesin" ifadelerini kullandı. 

Ayrıntısını paylaşacağız

Bakan Kirişci, Ankara'nın
Güdül ilçesinde AK Parti İlçe
Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu-

rada konuşan Kirişci, "3 aylık dönem ile
ilgili söylüyorum, tarımsal ihracatımız
7,2 milyar dolara çıktı. İthalatımız da var
elbette; ama ithalatımızın, ihracatımızın
çok gerisinde olduğunu, ihracatımızın it-
halatımızı karşılama oranı konusunda
yüzde 148 ile rekor kırdığımızı belirtmek
isterim" dedi. Bakan Kirişci, Güdül Bele-
diyesi ziyaretindeki konuşmasında ise,
Türkiye'nin geçen sene bir kuraklık so-
runu yaşadığını hatırlatarak, bu senenin
geçen seneye oranla daha iyi geçtiğini
söyledi. Bakan Kirişci, "Su zengini bir
ülke değiliz, bunun altını çizmek istiyo-
rum. Devlet Su İşleri'nin temel görevi

Türkiye'deki su kaynaklarını
yönetmek. Devlet Su İşleri
bu çalışmalarına hız vermiş
durumda" dedi.

Kırsal üretim 
vazgeçilmezimiz

Bakan Kirişci, esnaf ziyareti-
nin ardından da '2'nci Gele-
neksel Ankara Tiftik Keçisi
Festivali'ne katıldı. Kirişci,
festivalde "Ankara keçisi ile

ilgili söylenecek çok şey var. Biz gerçek-
ten kendi kültürümüze yıllarca sırt dön-
müş, hatta bu kültürün izi kalmasın,
diye bilerek veya bilmeyerek bu eserleri
yok etmiş, bu tür varlıkları görmezden
gelmiş bir süreci geride bıraktık. AK Par-
ti'nin iktidar olmasıyla birlikte bir anda
ülkemizin dört bir yanında restore edilen
tarihi eserleri gördük. Tüm bunların gün
yüzüne çıkmasıyla fark ettik ki bunlar
çok anlamlı ve çok değerli eşsiz eserler.
Geç de olsa bunların kıymetini bilmenin
gayreti içerisinde olduk. Pandemi döne-
minde özellikle kırsalın önemi bir kez
daha ortaya çıktı. Kırsal sadece yaşam
için değil aynı zamanda üretim için de
bizim vazgeçilmezimiz. Unutmayalım ki
bir ülkenin tarım ve orman alanındaki

gücü o ülkenin aynı zamanda gücü ola-
rak kendini göstermeye başlıyor. Ülke-
miz her şarta rağmen üretmeye devam
ediyor. Üreticilerimiz her zaman başımı-
zın tacı. Bakanlığımız, özellikle bu üreti-
cilerimizin ihtiyacı olan her türlü desteği
vermiş ve vermektedir" diye konuştu.

Tiftik keçisi hayat buldu

Bakan Kirişci, Türkiye'de Ankara keçisi-
nin yüzde 78'inin Ankara'da üretildiğini
kaydederek, "Ankara keçisi yeniden
hayat buldu. Keçimizle ilgili inşallah
bizde bakanlık olarak bu zamana kadar
verdiklerimizin daha fazlasını vererek bu
üretimi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Oğlak tiftik desteğimiz bilindiği gibi 35
lirayken, artık bugün itibarıyla 70 lira
olarak ilan ediyorum. Aynı şekilde anaç
tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60
lira olarak ilan ediyorum, hayırlı olsun.
Böylece bir önceki yıla göre yüzde 100
gibi bir destek Ankara keçisi yetiştiricisi
kardeşlerimize bakanlık olarak sağlamış
oluyoruz. Rabbim bu keçilerimizin sayı-
larını artırsın" dedi.  Bakan Kirişci ve be-
raberindekiler daha sonra festival
alanındaki 'tiftik keçisi kırpma yarışma-
sı'nı izledi. Kirişci, yarışmanın ilk tu-
runda yer alan 3 üreticiyi de gayretleri
nedeniyle 1'inci ilan etti ve birer kırpma
aleti hediye etti. DHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,
'2'nci Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi
Festivali'nde “Oğlak tiftik desteğimiz
35 lirayken bugün itibarıyla 70 lira
olarak ilan ediyorum. Aynı şekilde

anaç tiftikle ilgili 30 lira olan
desteğimizi de 60 lira olarak ilan 

ediyorum, hayırlı olsun” dedi

Hayvancılıkla
uğraşana destek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

Nebati
destek
isteyecek

TÜİK, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre inek peyniri üretiminin yüzde 1,7,
toplanan inek sütü miktarının yüzde 4 ve içme
sütü üretiminin yüzde 14 azaldığını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022
yılı Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
verisini açıkladı.Buna göre, ticari süt işlet-

melerince 857 bin 789 ton inek sütü toplandı. Mart
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işlet-
meleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6,
ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 ar-
tarken; içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü
miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.
2022 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi
yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 artarken; içme
sütü üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve
toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı. Bir önceki
ay 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince topla-
nan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 8,7 artarak
857 bin 789 ton oldu. Bir önceki ay 118 bin 787 ton
olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 5,3 artarak
125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.

Süt üretiminde
düşüş var
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NERGİZ DEMİRKAYA

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, partisinin TBMM’deki grup top-
lantısında konuştu. “Sayın Erdoğan’ın

bizzat kaleme aldığı 20 yıllık büyük trajedi-
nin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz”
diyen Akşener, “20 yıl önce hak, adalet ve
hürriyet yoluna çıkıyoruz diye başa gelenler
20 yılın sonunda zulüm ve istibdat yoluna
acente oldular. 2002 yılının Kasımının serin
bir pazar günü milletimizi Avrupa’ya götü-
receğiz diye yola çıkanlar, hatırlayın gündüz
vakti atılan havai fişeklerini. 20 yılın so-
nunda Avrupa’ya gidecekken gider ayak
Orta Doğu’yu memleketimize getirdiler.
Topraklarımız bir göç koridoruna, bir göç-
men deposuna ve bir kaçak hendeğine dö-
nüşmüş durumda” ifadelerini kullandı. 

Bağlamından kopardı

AK Parti’nin göç politikasının ortaya çıkar-
dığı ekonomik, toplumsal, insani ve güven-
lik sorunlarının çözümü için İYİ Parti
olarak 2019 yılı Haziran ayında Antalya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiğini
belirten Akşener, “Senin ergen bir sinirin

var ama Türkiye iyi bir yere doğru gitmiyor.
Beni devlet adına görevlendir, yetkilendir.
Ben Suriye’ye gideyim Esad ve çevresiyle
görüşeyim ve ülkemizde Suriye’den gelen
göçmenleri ülkelerine gönderelim’ diye tek-
lif ettim. Mesela, çok enteresan bir sonuç
paylaşayım. Suriyeli sığınmacıların Türki-
ye’de kalması halinde 2053 yılında Tür-
kiye’nin nüfusunun 35 milyonu Suriye
kökenli insanlardan oluşacak. Türkiye’nin
yönetimini devralmaya hazır bir siyasi par-
tinin sorumluluğu ile hareket ettik. İktidar
sorunu görmezden gelmeye, zikzaklar çiz-
meye, yalpalamaya devam etti. Ensar, mu-
hacir kavramları üzerinden konuyu
bağlamından kopardı” dedi. 

Arjantin’i solladık

Milletin içinde bulunduğu kriz ortamının
giderek daha da derinleştiğini belirten Ak-
şener, “Bugün gelinen nokta TÜİK’in açık-
ladığı enflasyon oranı bile yüzde 70 oldu.
Yani kıskandıran bir performansla enflas-
yonda Arjantin’i sollamış olduk. Konut
krizi ile karşı karşıya geldik. Bu hafta müjde
diye açıklanan ama aslında vatandaşın
konut alma ihtimalini daha da imkansız

hale getiren
konut kam-
panyası ba-
rınma krizini daha
da derinleştirecek.
Nitekim bay kriz bu
sözüm ona müjdeyi ver-
dikten sonra konut fiyatları
bir gecede yüzde 10 arttı.
Çakma müjdelerinizle milleti-
mizi oyalamaya çalışmayı bıra-
kın. Derhal akılcı adımları atmaya
başlayın. İnsanlarımızı daha fazla
mağdur etmeyin. TOKİ’nin asıl faaliyet
alanına, yaşanabilir konutlar inşa etmeye
odaklanmasını sağlayın. İnşaat girdileri
sabit olmadığı sürece kaynak artırımı yeterli
olmaz” diye konuştu. 

Suçlu yine milletmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'şükür' yanıtı
veren Akşener, “Biz her hafta buradan,
memleketimizin yakıcı meseleleriyle ilgili,
çözümler anlatırken, önerilerde bulunur-
ken; bay kriz ne yapıyor dersiniz? Âdeta
kendi eseriyle gurur duyar gibi, ülkemizi
içine düşürdüğü vahim tabloyu, izlemeye

devam ediyor. Elinde bir tek çekirdeği eksik.
İzlemekten sıkıldıkça da, kürsüye çıkıp, bol
miktarda esiyor. Artık alışkanlık haline ge-
tirdiği, “Bol nasihat, sıfır icraat” siyaseti,
kaldığı yerden, aynen devam ediyor. Ney-
miş? Bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir
karamsarlık, almış başını gidiyormuş. 
Yani, milletimizin aslında her şeyi varmış,
ama şükretmeyi bilmiyormuş. Yani, bay
kriz ve avanesi her zamanki gibi ak kaşık,
suçlu yine milletimizmiş” şeklinde konuştu. 

BOL NASIHAT
SIFIR ICRAAT!

İYİ Parti lideri Akşener, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. “Biz her hafta buradan,
memleketimizin yakıcı meseleleriyle ilgili, çözümler anlatırken, önerilerde 

bulunurken; bay kriz ne yapıyor dersiniz?” diye soran Akşener, “Âdeta kendi
eseriyle gurur duyar gibi, ülkemizi içine düşürdüğü vahim tabloyu, izlemeye

devam ediyor. Artık alışkanlık haline getirdiği, “Bol nasihat, sıfır icraat”
siyaseti, kaldığı yerden, aynen devam ediyor” ifadelerini kullandı

Ekonomi üzerinden iktidara yüklenmeye
devam eden Akşener, “Dün nasıl, Nass'ı kul-
landıysan, Bugün de, “şükrü” siyasi men-
faatin için kullanıyorsun. Kendine gel Sayın
Erdoğan. Allah'ın kelamıyla siyaset yapıl-
maz. Yüce dinimiz ne buyuruyor? “Kutsal

değerleri kullanarak çıkar sağlayanların,
bu sayede yiyip içtikleri şeyler, gerçekte

cehennem ateşidir. Milletimiz elbette şü-
kretmeyi çok iyi bilir. Hayrın ve şerrin, Al-

lah'tan olduğuna imanımız tamdır. Ama sen,
Allah'ın emirlerini bile, şahsi menfaatlerine kalkan

yapmaya kalkıyorsun. Sen şükürden bahsediyorsun, ilk Cu-
ma'da Diyanet, “Şükredin” diye fetva veriyor. Böyle utan-

mazlık olur mu? Milletimizi içine soktuğun cendereden
çıkaracak, hiçbir projen yok. Bir de utanmadan çıkmış-

sın, milletimize aslında “razı olun” diyorsun. Çok bek-
lersin! Biz elbette Allah'a şükretmeye devam

edeceğiz, Ama çevirdiğin dümenlere, anlattığın
masallara inanmayacağız. Hırsızlığa, israfa,

kayırmacılığa, eyvallah demeyeceğiz. İşledi-
ğin günahlara, milletimize reva gördüğün,

bu yokluğa, bu yoksulluğa, bu çileye,
asla razı olmayacağız” dedi. 

KENDİNE GEL SAYIN ERDOĞAN!

Sende öyle yürek yok!

AK PArti Genel Merke-
zi'nde yapılan Genişletil-
miş İl Başkanları

Toplantısı'nda konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Seferberlik ru-
huyla çalıştığımızda milletimizin
gönül kapılarının bize açık oldu-
ğunu gördük. Bu tempoyu hiç dü-
şürmeden çalışmalarımızı 2023'e
kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki
bir yıllık süreyi en güzel şekilde de-
ğerlendirip 16. seçim zaferimize hep
birlikte ulaşacağız. Her seçim
önemlidir, tarihidir, kritiktir. Bu se-
çimlere küresel krizlerin, dünyadaki
sistemi kökünden sarstığı bir dö-
nemde giriyoruz. Sarsıntı, Ukrayna
- Rusya savaşıyla güvenlik boyutu
da kazındı. Küresel kriz tehditler ya-
nında fırsatlar da çıkardı. Ülkemizin
asırlık geri kalmışlığını ortadan kal-
dıracak eser ve hizmetleri her alana
teşmil ederek adım adım hayata ge-
çirdik” diye konuştu. 

Neyden haberi var ki?

2023 genel seçimlerine değinen Er-
doğan, “Bu seçim AK Parti için,
Tayyip Erdoğan için değil Türkiye
için önemlidir. Türkiye'nin dünyanın
en büyük 10 ekonomisi arasına gir-
mesi 2023'te yapılacak tercihe bağlı-

dır. Çünkü bu bizim çabamız. Mu-
halefetin tek taahhüdü Türkiye'yi 20
yıl öncesine götürmektedir. Kılıçda-
roğlu, muhalefet adına yeni ve daha
iddialı bir hedef ortaya koydu.
Kavga etmeye geldiğini açıkça söy-
ledi. Uzunca zamandır bu zatın söy-
lediklerinin yarısı yalan, yarısı yanlış.
Dün Meclis'te 'Tayyip Erdoğan, Su-
riye meselesini BM'de hiç gündeme

getirdi mi?' diye
soruyor. Eline di-
zine dursun. Bu
zat hiçbir BM
toplantısını takip
etmemiş.  'Tayyip
Erdoğan, bu me-
seleyi Avrupalı-
larla hiç
konuşmadı'
diyor. Müzakere
yürüttüğümüz-
den muhakkak
haberi yok. Gerçi

bu adamın neyden haberi var ki?”
dedi. 

Terörün kökünü kazıdık

Kılıçdaroğlu eleştirisini sürdüren
Erdoğan, “Sürekli örnek verdiği bü-
rokratik kariyeri ülkemizin en büyük
utanç sayfalarından biridir. Kendisi-
nin ülkenin ve milletin herhangi bir
meselesi hakkında dişe dokunur bir
teklifine rastlamadık. Pek çok terör
örgütünün maşalığını yaptığının şa-
hidiyiz. Bu adamı nerede görürsü-
nüz? Ankara'dan İstanbul'a
teröristlerle kol kola yürüdüğünü
görürsünüz. Teröristlere, yandaşla-
rıyla beraber onların cenaze törenle-
rine katıldığını görürsünüz. 'Kavga
etmeye gelirim', 'Ya bana katılın ya
önümden çekilin' meydan okuma-
sını ben farklı bir yere koyuyorum.
Siyasette meydan okuma vardır. Bu
FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri
bombalamadılar mı? Biz Atatürk
Havalimanı'na geldiğmizde on bin-
ler oradaydı, ama bu Bay Kemal
tankların arasından FETÖ'cülerin
desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye
Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek,
korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha
sonra da utanmadan 'Haberim ol-
saydı ben de beklerdim' diyor.
Orada on binler neyi bekliyor. Sende
öyle bir yürek yok. Yeri geldi vesayet
odakları ile biz kavga ettik. Biz ettik,
sen edemezsin. Göreve geldiğimiz-
den bu yana terörün kökünü kazıdık
mı? Kazıdık. Kazımaya devam edi-
yor muyuz? Ediyoruz. Sınır içinde,
sınır dışında her şeye rağmen, başta
Amerika olmak üzere Avrupa'nın
değişik ülkeleri binlerce TIR dolusu
silah, mühimmat her şeyi terörist-
lere gönderdiler. Kendileri ile Bay
Kemal bunun mücadelesini verdik”
ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu
eleştiren Erdoğan, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, “Biz havalimanına geldiğmizde on binler
oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp gitti. Daha sonra da
utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Sende öyle bir yürek yok” dedi

Düzenleme için
kapalı toplantı

KAmuoyundA “sosyal medya düzenlemesi”
olarak bilinen ve başlığının ‘Dijital Hizmetler
Yasa Teklifi’ olabileceği belirtilen kanun teklif

için son değişiklikler yapılıyor. AK Parti tarafından hazırla-
nan 69 maddelik kanun teklifi, bayram öncesinde MHP’ye
sunulmuştu. Teklif ile “gerçek hayatta suç olanın internet
ortamında da suç olmasının” temel ilke olarak kabul edil-
mesi; mahkemeler tarafından “yalan ya da dezenformas-
yon” içeren haberlerin tespit edilmesi, internet haber
siteleriyle ilgili “internet medya kanunu” getirilmesinin ön-
görüldüğü belirtilmişti.
Teklifin önümüzdeki ay, TBMM Başkanlığı'na sunulması
bekleniyordu. Bayram tatili sonrasında AK Parti ve MHP,
yasa teklifi çalışmalarına hız verdi. Milletvekilleri dün,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda bir araya
geldi. “Kapalı” toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili
Mahir Ünal’ın başkanlık ettiği öğrenildi.

TEMELSİZ 
konuşuyorlar

AK PArti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacılarla il-
gili, "Kılıçdaroğlu'nun son konuşması cumhur-
başkanımıza, partimize, kabinemize karşı tam bir

husumet konuşmasıdır. Bu nefret siyasetine, bu husumet si-
yasetine karşı en güçlü tavrı alacağımızdan kimsenin şüphesi
olmasın" dedi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu
sığınmacılar gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine dönecekler.
Fakat bugün 'şu tarihte, bu tarihte göndeririz' diyenler temel-
siz konuşuyorlar. Bu insanların arkasında ölüm makinesi var,
ondan kurtulmak için buraya geldiler. Sınırımızdan 30 kilo-
metre bir derinlik içinde güvenli bölge oluşturulsaydı, o
zaman bunlar kendi ülkelerinde kalacaklardı; ne Türkiye'ye
geleceklerdi ne Akdeniz sularında boğulacaklardı. Sonuç ola-
rak bu insanlar ölümden kaçarak bizim
topraklarımıza geldiler. Bugün biz istedi-
ğimiz gibi göndeririz diyenlerin geçmişte
yaşanan bazı olayları hatırlaması lazım.
Türkiye'ye sığınan Azeri aydınlar Sov-
yetler Birliği'ne iade edildi. Stalin yöne-
timi Azeri aydınları kafasına kurşun
sıkarak onları öldürdü. Bunu söyleyenle-
rin bu insanları katillere teslim etmemek
için bir planları var mı, sadece konuşu-
yorlar. Karşı tarafta bir katliam makinesi
var. Nasıl olacak bu?" diye konuştu.
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KendiLerine KepCeyLe
iSCiLere KaSiKLa zam!

1 dakikalığına
engelli oldular

10-16 Mayıs En-
gelliler Haftası
münasebetiyle

Ümraniye Belediyesi ve
Ümraniye Tüm Engelliler
Derneği program düzen-
ledi. Ümraniye Alemdağ
Caddesi'nde kapalı alanda
düzenlenen programda
"Engelleri Birlikte Aşıyoruz"
ve "1 Dakikalığına Engelli
Olur Musun?" sloganıyla
vatandaşlar engelli vatan-
daşları anlamak için dene-
yimde bulundu. Yürüme
engelli vatandaşları anla-
mak için tekerlekli sandalye
kullanımı, görme engelli va-
tandaşları anlamak için
gözlerin bant ile kapatılarak
görme engelli bastonu ile
yürüyüş, işitme engelli va-

tandaşları anlamak için ses
engelleyici kulaklık takıla-
rak, 1 dakikalığına engelli
vatandaşlar ile empati ku-
rulması sağlandı. Engelli
vatandaşların yaşadıkları
zorlukları anlamak için de-
neyimde bulunan vatan-
daşlar empati çadırında
bulunan anı defterine dene-
yimleri yazdı. Ümraniye
Tüm Engelliler Derneği
Başkanı Yahya Sağlam,
“Engelliler Haftası dolayı-
sıyla, insanların bizi anla-
ması adına Ümraniye
Belediyesi'nin desteğiyle
empati çadırımızı kurduk.
Sağlıklı insanların bizleri
anlaması adına bu farkın-
dalığı yaptık.” dedi. ÖMER
FARUK ARPACIK

PENDİK BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1618272)

MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Esenler
Mahallesi Bora Sokak No:5 / Pendik / İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Encümen
Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif
Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00-(Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2.Kat) temin edilebilir.

MADDE 2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (T3) Rumuzlu Ticaret Alanında kal-
maktadır. Taks: 0,40, Emsal: 2,50, Yükseklik: 30,50 (10 kat)’dır. 

Dolayoba 9904 ada 6 parsel sayılı 4.412,62 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer
Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden
Damga Vergisi tahsil edilecektir.
MADDE 3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine
sahiptir.
MADDE 4- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve
tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü mad-
desine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açık-
lanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır. 
MADDE 5- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede
belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye gi-
renler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı, mukavele yapıl-
mış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini
kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve Komisyonun ihaleyi yapmama ka-
rarına itiraz edilemez.
MADDE 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1- İkametgah belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat  mektubu veya makbuzu, 
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi 

Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli 

sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının 

noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6- Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde
belirtilen belgeler istenecektir.
D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir. 
MADDE 8- Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır. 
MADDE 9- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır. 
MADDE 10- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya te
kabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 11- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları
dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbu-
zun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise,
bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat
olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
MADDE 12- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir
zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata
ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.
Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen
okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red-
dedilerek hiç yapılmamış sayılır.
MADDE 13- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komis-
yon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa ko-
misyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şart-
tır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit
edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Ada /
Parsel

44.126.200,00-TL.
(KırkDörtMilyon 
YüzYirmiAltıBin 

İkiYüz Türk Lirası)

1.323.786,00TL.
(BirMilyon ÜçYüz-

YirmiÜçBin 
YediYüzSeksenAltı 

Türk Lirası)

Geçici 
Teminat

S ene başında yö-
neticilere çalı-
şanların iki katı

oranında zam yapılan
Kızılay’da ek zamlar da
çalışanları değil yöneti-
cileri memnun etti. Bir-
den çok maaş alan

bürokratlarla doldurulan Kızılay’da
yöneticilere yüzde 20, çalışanlara
yüzde 1 zam yapıldı. Kızılay'da yö-
neticiler ve işçilere yapılan zam
oranı arasındaki uçurum Meclis
gündemine de taşındı. 2022 ba-
şında zam dönemine girildiği sü-
reçte, yönetici kademesinde
çalışanlara yüzde 40 zam yapılan
Kızılay’da işçilere ise yüzde 22 zam
yapılmıştı. Enflasyon altında zam
alan ve çoğunluğu sağlık personeli
olan işçilerin ek zam taleplerinin
dile getirildiği Kızılay’da, ek zamlar
yine yöneticiler memnun etti. Bir-
den çok kurumda görevlendirilerek
yönetim kurulu ücretleri ve huzur
hakları ile yüklü miktarda maaş-
larla yaşamını sürdüren Kızılay yö-
neticilerine yüzde 20, çalışanlara ise
yüzde 1 oranında ek zam yapıldı.

Bu maaşlar kabul edilemez

CHP Ankara Milletvekili Murat
Emir’in TBMM gündemine taşı-
dığı iddiaya göre, mart ayı sonunda
yöneticiler, kendi maaşlarına yüzde
14 ile yüzde 20 arasında değişen
oranlarda zam yaparken çalışanla-
rın maaşlarında yapılan "düzeltme"
ise yalnızca yüzde 1,2 oranındaki
artışla sınırlı kaldı.Resmi rakam-
larla bile yıllık enflasyon oranının
yüzde 60’ı geçmesine rağmen Kızı-
lay gibi bir kurumda görev yapan
çalışanlara layık görülen maaşların
kabul edilemez düzeye ulaştığını
dile getiren Emir, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun yanıtlaması
istemiyle kaleme aldığı önergede,
“Yöneticiler ile çalışanlar arasında
ayrım yapılması da Kızılay’da iş
barışı ve huzurunu bozan ayrı bir
uygulamadır. Kızılay yöneticilerinin
birden fazla maaş aldıkları da bilin-

mektedir. Son olarak Kızılay Baş-
kanı’nın 13 farklı kurumdan maaş
aldığı iddiaları geçtiğimiz yıl ka-
muoyunun gündemine gelmiştir.
Diğer yönetim kurulu üyelerine ba-
kıldığında ise neredeyse her birinin
birden fazla maaş aldığı görülmek-
tedir. Bu görevler arasında dernek
yönetim kurulu üyelikleri, TİKA
Başkan Yardımcılığı, Dağcılık Fe-
derasyonu Başkanlığı ve Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreter-
liği gibi görevler bulunmaktadır”
ifadelerine yer verdi.

Soylu'ya sorular

Kızılay’da sendikasız çalıştırılan
sağlık çalışanlarına mobbing uy-
gulandığı iddialarını da anımsa-

tan Emir, önergesinde şunları dile
getirdi; “Kızılay gibi önemli bir
kurumda bu yaşananların derhal
araştırılması ve iddialara ilişkin
sorumluların ortaya çıkartılması
gerekmektedir. Bu bağlamda,
2022 yılı başından bu yana yöne-
tici kademesinde çalışanların ma-
aşlarına tam olarak hangi
oranlarda zam yapılmıştır? Bu
zamlardan kaç yönetici yararlan-
mıştır? Pozisyonlar itibariyle Kızı-
lay’da yönetici maaşları şu anda
ne kadardır? 2022 yılı başından
bu yana Kızılay çalışanlarının ma-
aşlarına tam olarak hangi oran-
larda zam yapılmıştır? Kızılay’da
şu anda en düşük sağlık çalışanı
maaşı ne kadardır?"

Kızılay’da yöneticilere yüzde 20, çalışanlara yüzde 1 zam yapıldı. Kurumda, sene başında ise yöneticilere 
çalışanların iki katı zam yapılmıştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan bir Kızılay çalışanı,
“Buraya yıllarımı verdim. Ama sonuç; kendilerine kepçeyle bizlere de kaşığın ucuyla zam yaptılar” diye konuştu

HABER
ANIL BODUÇ

Konuya ilişkin sosyal medya hesapla-
rından açıklamalar yapılan Kızılay ça-
lışanları ise isimlerini vermeyerek,
kurumda yaşanan haksızlıkları gün-
deme taşıdı. Uzun yıllardır Kızılay'da
şoför olarak çalıştığını söyleyen bir va-
tandaş; “Yıllarımı verdim ama sonuç
sıfır. Taşeron olarak 1 yıl ilk şirkette 2
yıl diğer bir başka şirkette çalıştırıldım.
Kan alma merkezinde şoför adı al-
tında destek personeli görevinde bu-
lundum. Ne gecem ne gündüzüm
belli sadece ve sadece kupkuru asgari
ücrete çalıştırılıyordum. Günde de 8
buçuk lira yemek parası veriyorlardı.
Dayanmaya çalıştım ama dayanama-

dım. Şimdi görüyoruz. Aynı adaletsiz-
lik sürüyor. Kendilerine iki kere dünya
kadar zam işçiyede sıfır zam. Kendile-
rine kepçeyle zam bize kaşığın ucuyla
zam yapıyorlar” dedi. Hala Kızılay'da
çalışmakta olduğunu söyleyen bir
başka vatandaş ise “Çıkıp her şeyi
adımızla anlatsak işimizden olabiliriz.
O yüzden yaşanan mağduriyetleri ses-
sizce dile getirebiliyoruz. Maaşlarımız
asgari ücret ve zerre zam yapılmadı.
Uzun süre sonra kuş kadar diyebilece-
ğimiz bir zam verdiler, yemek paraları
düşük, uzun saatler çalıştırılıyoruz. 
Yöneticilerini se bir eli yağda bir eli
balda” ifadelerini kullandı.

Günlük yemek parası 8 buçuk lira!

İstanbul Şile ilçesinde Sarıkavak Mahallesi ve çevresi, koruma altında olan ve çiçeği açtıktan 
2 hafta gibi kısa bir süre sonra kuruyan Şakayık çiçeklerine büründü. Bu yıl soğuk hava şartları
nedeniyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 110 bin TL ceza uygulanıyor

Yaklaşık iki hafta
yaşam süresi olan ve
halk arasında 'ayı gülü'

ismiyle anılan Şakayık çiçeği An-
talya, Konya ve Muğla'da bazı
yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs
ayının başında açan ve yaklaşık iki
haftalık yaşam süresi olan ayı
gülü İstanbul'da da çok nadir ola-
rak Şile'de görülüyor.Bölgeye ya-
pılan doğa ziyaretleri sırasında
keşfedilen çok sayıda ayı gülünün,
kalker kayalıklarının yanında ol-
duğu görüldü. Bulundukları yer-
lerde koruma altında olan ayı
güllerini koparmanın 110 bin TL
idari para cezası bulunuyor.

Şile'de yetişiyor

Şakayık çiçeğini gelecek nesillere
aktarmanın gayreti içerisinde ol-
duklarını belirten Şile Belediye
Başkanı İlhan Ocaklı, “Şakayık
çiçeği endemik bir bitki türü, yak-
laşık 110 bin lira koparma cezası
var. Bu çiçekleri korumanın ve
bizden sonraki nesillere aktarıl-
masının gayreti içerisindeyiz. Şa-
kayık çiçeği yavaş yavaş
tomurcuklanmaya ve açmaya
başladı. Bizden sonraki nesillere
aktarılacak değerli bir çiçek çe-
şidi. İstanbul'da sadece Şile'de
yetişiyor. Biz de endemik bitki
türlerini koruma altına alarak,
belediyecilik anlamında üstü-
müze düşen görevleri yapmanın

gayreti içerisindeyiz” diye 
konuştu.

Uzun yıllar yaşamalı

Şakayık çiçeğinin İstanbul'da sa-
dece Şile'de yetiştiğini ifade eden
Şile Çevre Gönülleri Derneği Baş-
kanı Nabi Evren, “5 bin 100 kilo-
metre İstanbul coğrafyasında,
sadece Şile'de Sarıkavak köyünde
yetişiyor. Son derece güzel ve et-

rafı cennete çeviren bir çiçek. Bu
kadar değerli bir çiçek olunca
cezai müeyyidesi bulunuyor. Ko-
parmanın, sökmenin, tahrip etme-
nin 110 bin lira cezası var. Şile
Çevre Gönüllüleri olarak bu çiçek-
lere gözümün içi gibi bakıyoruz.
Bu çiçeklerin bozulmadan çok
daha uzun yıllar yaşamasını 
istiyoruz” diye konuştu. 
ARİF ELMAS

Çiçeği koparana
110 bin TL ceza

Ümraniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münase-
betiyle düzenlenen anlamlı programa katılan vatan-
daşlar, engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları
anlamak ve empati yapmak için tekerlekli sandalye
kullandı, gözleri kapatıldı ve kulaklık ile sessiz
ortam oluşturarak 1 dakikalığına engelli oldu
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S algının etkisinin azalmasıyla yaz tatilini İstanbul'da
geçirmek isteyen turistler, kente akın etti. İstanbul
Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstan-

bul'a gelen turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında
yılın ilk 3 ayında Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 37'lik
artışla 258 bine, İran'dan gelen yüzde 113.2 artışla 253 bine,
Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 164.5'lik artışla
226 bine yaklaştı. Resmi nüfusu 15 milyon olan kente yıl so-
nuna kadar 15 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin
gelmesi bekleniyor. İstanbul Otelciler Esnaf Odası'na göre,
bu kapsamda otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu, İs-
tanbul Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada ise
otellerde yer kalmadığı belirtiliyor. Turist yoğunluğu Top-
kapı Sarayı, Dikilitaş ve Ayasofya Camii civarında göze çar-
parken, turistlerin buralarda sık sık alışveriş yaptıkları
görüldü.

Ciddi bir talep var

İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaşar, yıl so-
nuna kadar İstanbul'un nüfusu kadar turist ağırlayacağını
belirterek, "Mayıs ayından itibaren İstanbul'da çok ciddi bir
potansiyel oluşmaya başladı. Şu an İstanbul'daki otellerin
yüzde 90'ı dolu. 2 bin 100 civarında esnaf oteli var. Şu an 2
bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık. Bu
böyle devam edecektir. Arap ülkelerinden gelecek turist sa-

yısı çok artacak. Haziran ayı itibariyle çok ciddi bir şekilde
talep artacak. Haziran ayı için otellere rezervasyonlar ya-
pıldı, yüzde 50'ye yakını dolu vaziyette. Rezervasyonlar açı-
sından önümüzü çok iyi göremiyoruz ancak çok ciddi
talebin olduğunu biliyoruz. Özellikle İstanbul'da bu yıl Ha-
ziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında
kültür turizminin mevsimi. Ciddi bir şekilde bu aylarda do-
luluk olacağını tahmin ediyoruz. Doluluk arttıkça arz talep
dengesi düzeldikçe fiyatlar da yükseliyor. Daha önce 10 Eu-
ro'ya düşen otellerimiz bugün 45 Euro'dan müşteri kabul
ediyor. İstanbul'da bu yıl sonu itibariyle turist sayısının 15
milyonu aşabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah büyük
oranda bu gerçekleşir diye düşündüm" dedi.

Otellerde yer yok

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise
DHA'ya yaptığı yazılı açıklama ile otellerde yer kalmadığını
belirterek, "Şu andaki rezervasyonlara göre mayıs ayında İs-
tanbul'da otellerde yer bulunamıyor. Birçok otel şimdiden
dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere
vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam etti-
ğini görüyoruz. İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendiri-
len mart ayında otellerin doluluk oranı yüzde 92'yi buldu.
Bu oran salgın öncesi dönemde bile yakalanamadı" ifadele-
rini kullandı. DHA
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B ulundukları ülkelerde siyaset yaparak ülkeyi,
şehri ve ilçeleri yöneten siyasiler o kadar çok
etkili oluyorlar ki bir toplumun geleceğini iyi

de yapabilirler kötü de yapabilirler.
Baştaki lidere çok endeksli yaşanıyor, bu bütün

dünyada az çok aynı etkiyi yapmaktadır.
Bu iyi ya da kötü denklemi liderin ne kadar demo-

kratik ya da ne kadar dikta olduğu ile hatta o anki
ruh hali ile bile çok ilintili bir durumdur.

Siyaset yapan insanların büyük bir çoğunluğu bir
insanın ayakkabısında duran bir taş gibi, çoğu zaman
toplumu ve insanları hep rahatsız etmektedir çünkü
siyaset hizmet için yapılmıyor.

Siyaseti yapanlar ya daha çok hizmet ettikleri para
baronları için yapıyor ya da kendisi ve çevresinin güç
ve para kazanması için yapılıyor.(İşini doğru ve adil
yapanları ayrı tutuyorum.)

Vatandaş için, hizmet için lafları ve söylemi tama-
men bir aldatmacadan ibarettir.

Peki, bu yukarıda açıkladığım özellikteki yönetici-
leri seçen bu evrenin içinde yaşayan insanlar der gibi-
siniz! Evet, doğru peki ne yapmalıyız?

Tek bir çıkış yolu var. İnsan denilen varlık sürekli
kendini geliştirmeli ve yontmalıdır. Kendi refahını ve
huzurunu her şeyin önünde tutmalıdır.

Takım tutar gibi parti tutulmamalıdır. Hiçbir par-
tiye iki dönemden fazla seçilme imkânı vermemelidir.

Defalarca iktidarda duran yöneticilerimizde bir
güç zehirlenmesi yaşanıyor ve başka fikirlere ve anla-
yışlara fırsat verilmeyerek demokrasi adı altında
adeta bir bölgesel diktatörler yaratılıyor.

Sizlere sadece bir örnek vererek bu görüşümün ne
kadar isabetli olduğunu söylemek isterim.

Örneğin; İskandinav ülkelerinin liderlerinin görev
sürelerini inceleyin yaşadığımız dünyanın refah sevi-
yesi, yaşam kalitesi en yüksek ülkeler.

Dünya nüfusunun büyük bir bölümünün yaşamak
istediği ve hayalini kurduğu bu ülkelerdir.

Ülkesinde, şehrinde, ilçesinde üç, dört, beş, hatta
altı dönem yöneticilik yapan siyasilere soruyorum.

Yanınızdaki insanlara bir bakın eğer bu işi benden
başka kimse yapamaz diyorsanız aynanın karşısına
geçin ve bakın orada kendini beğenmiş bir diktatör
göreceksiniz ve asla çoğulcu katılım ve özgür düşün-
ceyi de savunmayın çünkü yaptıklarınızla egonuzla
bal gibi bir diktatörsünüz demektir.

Sizin bu insanlara verecek hiçbir şeyiniz kalma-
mıştır çünkü siz egosu çok yüksek bencil bir siyasetçi-
siniz demektir.

Burada çıkarlar ve menfaatleri olanlar değişimi
çok zorlaştırır kendini yenileyemeyen, kendini gelişti-
remeyen insan topluluğu ise sürü psikolojisi ile aynı li-
dere oyunu verir ve o lider artık seçmenden daha
güçlü bir lidere dönüşür.

Bu da yaşadığımız dünyayı çekilmez hale getiriyor.
Yeni fikirlere taze beyinlere ihtiyaç var. Lütfen

ayakkabımızın içindeki taş gibi sürekli bu halka sı-
kıntı vermeyin, farkında değilseniz bu yazımla hatır-
latmak istedim.

Benim öngörüm herkesin bildiği üzere çok farklı
söylemlerle partisini 2002 de iktidara taşıyan Recep
Tayyip Erdoğan 20 senedir Türkiye’yi iyisi ile kötüsü
ile yönetti ve gerçekten çok yıprandı ama maalesef
hala iktidarda kalmak düşüncesinde.

Değişmesi gerekiyor mu, bana göre evet mutlaka
değişmesi gerekiyor ama ben böyle düşünüyorum diye
değişmez, muhalefetin halk nezdinde bir umut, bir al-
ternatif oluşturması gerekiyor, çok farklı söylemler
gerekiyor.

Yıllanmış kadrolarla bu istek asla gerçekleşmez
Rutinin dışına çıkılamıyor iktidar hatalar yapma-

sına rağmen muhalefetin gücü yetersiz kalıyor ve bu
nedenle yenilikler de gelmiyor.

Bu kısır döngüde tek zarar gören halkın ta 
kendisidir…

Hiç kimse asla vazgeçilmez değildir. Lütfen çekilin
yoldan biraz da yeni beyinler koşsun…

Turizm sezonunun açılması ile birlikte turist akınına uğrayan İstanbul'a, bu yıl 15 milyonun 
üzerinde turist gelmesi bekleniyor. Turistlerin ilgi gösterdiği kentte, Topkapı Sarayı, Dikilitaş ve
Ayasofya Camii civarındaki yoğunluk dikkat çekerken, İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı
Ahmet Yaşar, "Şu an 2 bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık" dedi
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Ayakkabımın 
içindeki taş

Bünyesinde 400 oteli barındıran Old City Ot-
elciler Platformu'nun Başkanı Tarkan Akyüz
ise otel fiyatlarının çok uygun olmasından
kaynaklı da turist yoğunluğu yaşandığını be-
lirterek, "Bu sene rekor kırmayı beklediğimiz
bir seneydi ancak Rusya ve Ukrayna savaşı
bizim bu beklentimizi azalttı. Rus turistlerin
yerini henüz otellerimiz dolduramadı. Rus
ve Ukraynalı turistler otellerimize çok fayda
sağlıyordu. Avrupalı turistler bu sene gelse
de çok az gelecek. Geçmiş yılların yüzde

10'u gelecek. Avrupalı turistler gelecek diye
seviniyorduk ama o talebi henüz karşılama-
dılar. Ancak pandemi dönemine nazaran
otel doluluklarımız gayet iyi. 2019 yılındaki
turist sayısını yakalarsak bu bizi mutlu eder.
Şu an doluluk oranlarımız yüzde 70 civa-
rında. Beklentimiz yüksek. Savaş biterse
otellerimiz yüzde 100 seviyesinde doluluk-
ları yakalayacaktır. Fiyatlarımız Avrupa ülke-
lerine nazaran çok ucuz kaldı. Bu sebeple
bir yoğunluk yaşanıyor" diye konuştu.

FİyaTlaR ÇOK UCUZ

Sultangazi’de
yılan panİğİ
Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan
çevre sakinleri ve çocukların meraklı gözlerle izlediği 1 saat süren
çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı

Sultangazi İsmetpaşa
Mahallesi 60 sokakta bina-
nın önünde görülen yılan,

mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ma-
halle sakinleri kendi imkanlarıyla yılanı
yakalamaya çalıştı. Kaldırım taşlarını
sökenler, yılanın görüldüğü yere süt bı-
raktı. Daha sonra yaktıkları bez parça-

sından çıkan duman ile yılanı saklan-
dığı yerden çıkarmaya çalıştılar.
Durum itfaiyeye bildirildi. Vatandaşla-
rın tüm çabaları sonuç vermedi.

Ben kalp hastasıyım

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, so-
kaktaki binanın zemin katına girme ih-

timaline karşı, beton ve tuğlaları kıra-
rak yılanın yerini tespit etmeye çalıştı.
Mahalle sakinleri, çocuklar ve zemin
katta oturan Sevgi Şenocak, itfaiye
ekiplerinin çalışmalarını meraklı göz-
lerle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalış-
malar sonucunda yaklaşık 70
santimetre uzunluğundaki yılanın yeri

tespit edildi ve bulun-
duğu yerden çıkar-
tıldı. Vatandaşlar
itfaiye ekiplerini alkış-
layarak teşekkür etti.
İtfaiye ekiplerince ko-
ruma altına alınan
yılan doğaya salın-
mak üzere götürüldü.
Korku dolu gözlerle
çalışmaları izleyen
Sevgi Şenocak, "Ben
kalp hastasıyım. Az
daha kalp krizi geçiri-
yordum. Çok kork-
tum. Allah bir daha
böyle bir şey göster-
mesin. Herkese teşek-
kür ediyorum" dedi.
DHA

Göl yosun tuttu
Hava sıcaklıklarının artması ve etkisini
kaybetmeyen rüzgar nedeniyle Büyük-
çekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile

birleştiği bölgede suyun yüzeyinin yosunla örtül-
düğü görüntüler dikkat çekti. Bölgede, suyun al-
tında da birçok yosun birikintisinin olduğu
görüldü. Büyükçekmece Belediyesi tarafından ko-
nuyla ilgili temizleme çalışmalarının düzenli ola-
rak yapıldığı, bu durumun her yıl görüldüğü ve
mevsimsel olduğu bilgisi edinildi.

Ördeklerimiz yok

Büyükçekmece'de yaşayan Yusuf Uysal, "Ben 40
senedir Büyükçekmeceliyim, daha önce böyle bir
şey görmedim. Bu aşağı yukarı 20 gündür var.
Burada hiçbir çalışma olduğunu görmedim. Bu-
ranın temizlenmesi lazım. Ben sağlık sorunları
olan biriyim, 1 yıldan beri burada balık yemedim.
Bizim kuşlarımız, ördeklerimiz vardı. Neredeler?
Hiçbiri yok" dedi. Murat Hasan Bıyıklı ise "Bura-
lara ara sıra gelirim. Bugün de bu köprüyü gör-
mek için geldim. Ben her yaz buraya denize
girmek için gelirim. Yosun manzarası doğal bir
olay. Her sene ölü yosunlar bu şekilde yukarıya
vurur. Zamanla bunlar kendiliğinden kaybolup gi-
decek. Ben daha önce de bu şekilde görmüştüm.
Bu görüntü doğanın kendi kanunu olduğu için
beni rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı. DHA

Yararlı bir 
görüşme oldu

MarMara Belediyeler Birliği’nin dü-
zenlediği organizasyon kapsamında İs-
tanbul’da bulunan Kosova Belediyeler

Birliği, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Bağcılar
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, aralarında
belediye başkanları ve uzman isimlerin de bulun-
duğu heyeti makamında konuk etti. İkili görüşme-
nin ardından Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı bir toplantı
gerçekleştirildi. Belediye görevlileri, yaptığı su-
numda atık yönetimi, enerji tasarrufu ve geri dö-
nüşüm konusu başta olmak üzere yerel
yönetimlere örnek proje ve uygulamalarını anlattı.
Paylaşımları dinleyen ve başarılı bulan heyet, ken-
dilerine gösterilen misafirperverliğinden dolayı
Başkan Özdemir’e teşekkür etti. Heyeti ağırla-
maktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyle-
yen Özdemir, “Güzel ve yararlı bir görüşme oldu.
Hizmetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bu-
lunduk. İstemeleri durumunda kendilerine her
türlü desteği ve yardımı yapabileceğimizi ifade
ettik” dedi. Başkanla görüşmenin ardından heyet,
Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Ambalaj Atığı Top-
lama ve Ayırma Tesisi’ni ziyaret etti.

Benden Sonra dediler!
Özel gereksinimli çocuğu olan ve çocuğunu tek başına
büyütmek zorunda kalan anneler için başlatılan 
sigorta projesi 'Benden Sonra' hayata geçirildi

Özel gereksinimli çocuğunu tek başına bü-
yütmek zorunda olan, kendisine bir şey ol-
ması durumunda çocuğuna ne olacağı

konusunda annelerin endişelerini taşıyan Gulf Sigorta
yönetimi ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı
(TODEV) Başkanı Arzu Gökçe'nin de katkıları ile sos-
yal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Toplum ve Sos-
yal Dayanışma Platformu'nun (STSP) öncülük ettiği,
“Benden Sonra” başlığı altında gerçekleştirilen projede
sigorta şirketi, otizmli çocuğu olan ve çocuklarına tek
başına bakmak zorunda olan annelere, ölüm, sürekli
sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminatları te-
minat altına alan “Ferdi Kaza Poliçesi” hediye etti.

Poliçe hediye edildi

Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu 
Kurucusu Selcen Gür, “Anneler günü vesilesiyle özel
gereksinimli çocuğu olan anneler için bir proje hazırla-
dık. Sigorta sektörü olarak bu annelerimiz için ne ya-
pabiliriz diye düşündük. Özel gereksinimi olan ve
engelli olan çocukların annelerin en büyük korkusu
benden sonra çocuğuma ne olacak endişesi oluyor.
Annelerin yaşadıkları bu endişeyi bir nebze olsun gide-
rebilmek için bizlerde ferdi kaza poliçesini hediye et-
meyi düşündük” diye konuştu.



C ennet ülkem Türkiye'm vatanımız, hiç
olmadığı kadar hoyratça bilinmez gö-
rülmez eller tarafından parçalanmaya

yok edilmeye çalışılıyor. "Vatan, bayrak" diye
diye bizleri kandıranlar Suriyeli, Afgan, Pakis-
tanlı, Afrikalı  ne idiğü belirsiz iti kopuğunu ül-
kemize doldurdular. Şimidi tepki gelince kara
kara düşünüyormuş gibi yapıyorlar. Çünkü
yapmayacaklar. Çünkü işlerine geliyor.Türki-
ye'yi para karşılığı göçmen deposu yaptılar.

Çünkü NATO'nun Avrupa'nın göç deposu
yaptılar canım ülkemi.Bugün Doktora “gider-
lerse gitsinler” Suriyeliye “hiçbir güç gönde-
remez” diyenler yazık ettiniz bu ülkeye de
insanlarına da…

Tavrımız nettir; Türkiye Türklerindir“
Bu memleket tarihte Türk’tü, halde

Türk’tür ve ebediyen Türk olarak 
yaşayacaktır.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK
Vatan denilen mevhumun üzerinde

yaşadığı insanlara aidiyet kazandırıp
vatan topraklarında yaşayan milletin öne-
mini belirten sözlerin sahibi Türkün ve Türk-
lüğün yetiştirdiği en büyük dehalardan birisi
olan Atatürk’tür. Bu söz günü kurtarmak adına
öylesine sözlenmiş bir söz olmayıp tarihe ışık
tutacak bilimsel bir gerçeği de ortaya koyması
bakından değerlendirilmesi gereken bir tespittir.

Göç idaresi idare ediyor!

DOSTLAR Göç İdaresi verilerine göre Tür-
kiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 28.4.22 itiba-
rıyla 3 milyon 762 bin 686 oldu. Bu sayı
İngiltere için 140; Fransa için 4500. Hepimiz
NATO’yuz. İşte örnek külfet paylaşımı. Peki bu
rakamlar gerçek mi ? Farklı bir iddia da Zafer
Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.
Özdağ Türkiye'deki yabancı sayısı ve harcanan
para için çarpıcı iddialarda bulundu. Özdağ,
"Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı'nın verilerine
göre Türkiye'de kayıtlı 7 milyon 730 bin ya-
bancı yaşıyor. Kayıtsızlarla birlikte Türkiye'deki
yabancı sayısı 10 milyonun üzerine çıkmıştır"
dedi. Sığınmacılar için harcanan para için de
"Sığınmacılar için harcanan para Nisan 2022
itibariyle 100 milyar doları aşmıştır" dedi. Bu
ülkenin şu anda üç büyük sorun vardır. İlki bi-
linçli kontrolsüz göç. İkincisi çöken ekonomi.
Üçüncüsü siyasi ahlaksızlıktır.

Hal böyle olunca da aklımıza Nazım Hik-
met'in "Bu vatana Nasıl kıydılar" şiiri geliyor;
Birlikte okuyalım öyle devam edelim dostlar...

"BU VATANA NASIL KIYDILAR

İnsan olan vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğini yediniz.
Dünyada vatandan aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
******
Onu didik didik didiklediler,
saçlarından tutup sürüklediler.
götürüp kâfire : «Buyur...» dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
********
Eli kolu zincirlere vurulmuş,
vatan çırılçıplak yere serilmiş.
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
**********
Günü gelir çarh düzüne çevrilir,
günü gelir hesabınız görülür.
Günü gelir sualiniz sorulur:
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?"

BAKIN; Devlet; Millet, Ülke ve Egemenlik-
ten oluşur. Milleti pahalılıkla ezdiler. Ülkeyi
mültecilere işgal ettirdiler. Ülkenin kaynaklarını
Suud'a ipotek ettiler.Şimdi "Suriyeliler giderse iş
insanları isyan eder" diyorlar.Zengini sevdiğiniz
kadar, Keşke bu devleti sevseydiniz.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Kapımız (Suriyelilere) açık onlara ev sa-

hipliği yap-
maya devam

edeceğiz. Onları ka-
tillerin eline bırakmayaca-

ğız” açıklamasında bulundu. TÜRKİYE'deki
kontrolsüz göç politikalarına ilişkin açıklama
yapan Erdoğan, “Kapımız (Suriyelilere) açık
onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.
Onları katillerin eline bırakmayacağız. Suri-
ye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kar-
deşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay
Kemal; siz ne derseniz deyin dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla
ilgili olarak "Kendi milletinden umudu kestin,
sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Er-
doğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime
ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenme-
nin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü
de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım
el mi yaman bey mi!" şeklinde konuştu.

İstanbul'da rezillk hüküm sürüyor

İSTANBUL'da artık çok kültürlülük yok, çok
kültürsüzlük var. Böğürerek konuşan Afganlar,
hoparlörden müzik açıp dans eden Suriyeliler,
travestileri evinin önünde taciz eden Pakistanlı-
lar ve her şeyi uzaktan büyük bir öfke ile takip
eden Türk milleti. Irkçılık suçlaması propa-
ganda oldu. Kabul etmiyorum.  Arapların Tür-
kiye’yi istila etmesini, şehirlerimizin mahalle
dokusunu bozmasını eleştirmek asla ırkçılık de-
ğildir. Vatanseverliktir. Kimse Arap ve Arap kül-
türüne karşı düşmanlık, nefret, korku
beslemiyor. Ülkesini koruyor.Kendi ülkemde
kontrolsüz göç ve mülteci akını yüzünden hu-
zursuzum diyorum siz bana faşist ırkçı diyorsu-
nuz. Hiç anlaşamadım hiç bir zaman da
anlaşamayacağım kafasında kan yerine şerbet
dolaşanlarla!!! Nasıl eğleniyor muyuz? Göçe
devam mı?? Yetmez ama EVET di mi?

Özgürlük savaşçısı TÜRKLER !

TÜRKİYE evvel nasıl Sevr’i yırtıp atarak
Lozan’ı imzaladıysa bugün AB tarafından da-
yatılan emperyalist göç planını yırtıp atarak
milli menfaatlerini önceleyen sadece sığınmacı-
larla sınırlı olmayan kapsamlı bir göç politikası
oluşturmak zorundadır.BAKINIZ DOSTLAR
! Pakistan 1980'lerde 4,5 milyon sığınmacı
kabul etti. Bir süre sonra mülteciler tarafından
organize edilen suçlar ve terör faaliyetleri Pakis-
tan'da sosyal hayatı tehdit etmeye başladı.
1980'lerde Hindistan'la yarışan ve nükleer güç
sahibi Pakistan bir daha istikrar yüzü göremedi.

Biz bu vatanı şehit kanıyla kurduk

Açık söylüyorum her seferinde  söylemeye
de devam edeceğim .Türkiye Türklerindir .Biz
bu vatanı yolda bulmadık. Araplar gibi İngiliz-
lerle, Fransızlarla da kurmadık. Çanakkale'de,
İnönü'de, Sakarya'da Afyon'da kurduk.Afgan
Afganistan'a, Suriyeli Suriye'ye, Arap, Arabis-
tan'a gitsin. Biz sesiz istilaya HAYIR diyoruz.

Gelelim vatanı satmak meselesine

Vatanı satmak; Önce “Faiz sebep, enflasyon
sonuç” safsatasıyla ekonomide istikrarsızlığa
yola açmak, sonra, sahte istikrar algısı yarata-
rak seçim kazanmak için, bu milletin alın teriyle
kazandığı 128 milyar rezervini Merkez Ban-
kası’nın arka kapısından gizli saklı satmakla
olur. Ekonomideki buhranın sorumlusu; Ne şü-
kürsüzlük, Ne tatminsizlik, Ne de karamsarlık.
Ekono-
mideki
buhra-
nın
mü-

sebbibi: Beceriksizlik, Kifayetsizlik, Liyakatsiz-
liktir. Enflasyon % 142,6 olmuş. Enflasyonda
dünya birincisiyiz. Erdoğan, "Alım gücümüz
bir parça düşmüş olabilir" diyor. Hlimize bakın;
Liyakat yok,Adalet yok,Düşünce ve ifade öz-
gürlüğü yok,İş yok,Ekmek yok,Borç çok. Oy
vermemiz için tek bir neden bile yok.

Ekonomide destan yazan,üst gelir sınıfındaki
ülkeler arasındaymışız Erdoğan dedi.Öyle değil
DOSTLAR! Biz dünya sefalet ve enflasyon lis-
tesinde de birinciyiz! Evet Sessiz İstila bence
yanlış. Gümbür gümbür istila bu. Gümbür
gümbür, silahsız işgale uğruyor Türkiye. Suri-
yeliler Türkiye’de kalsın diyenler hümanist, Su-
riyeliler kendi ülkelerine dönsün diyenler
'hayvandan aşağı' bu ülkede.

Adalet yoksa despotluk olur

Adaletin öldüğü yerde, despotluk olur. Des-
potların olduğu yerde, huzur ve bereket kaçar.
Birlik ve dirlik biter. Despotun yönettiği ülkede,
at izi, it izine karışır. “Vatan kavgasına geldik”
diyenler, rütbe yağmasına düşer. Rütbe yağma-
sına düşenler, dünya sefasına dalar. Dalkavuk-
lukla irtikâp, ülkeyi harap eder. Vatanın kanına
girenler, şanına leke getirir. “Vatan, millet” di-
yenler, vatanı da, milleti de bir pula satar.

Vatanı krize sokmak satmaktır

Vatanı satmak; kendi dirayetsizliğiniz, kendi
iş bilmezliğiniz yüzünden, ülkeyi kriz üzerine
krize sokmakla olur." Vatanı satmak; yüksek fa-
izle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülke-
nin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur.
Vatanı satmak; ekonomiyi liyakatsiz ellere tes-
lim ederek, emaneti ehline vermeyerek, milleti-
mizi hayat pahalılığı altında inim inim
inletmekle olur. Vatanı satmak; üç ay önce
“Yüzde 23 olacak” dediği yılsonu enflasyo-
nunu, 3 ay sonra yüzde 43’e çeken ehliyetsiz
kadroları görevde tutmakla olur. Vatanı satmak;
kifayetsizlik, dirayetsizlik, iş bilmezlik yüzünden
insanlarımızı patates, soğan, ucuz ekmek, et ve
benzin kuyruklarına mahkûm etmekle olur.

Bir nesil yok ediliyor

Vatanı satmak; milletimizi el kadar bebekle-
rini besleyemez hale düşürerek, çocuklarımızı
karanlıkta ve soğukta aç bırakarak, doğru düz-
gün eğitim vermeyerek, yoksulluğun aileden ev-
latlara miras kalmasına, bir neslin
kaybedilmesine neden olmakla olur. Vatanı sat-
mak; bu milletin gençlerini işsiz bırakıp, saray
yanaşmalarına iki, üç ayrı yerden maaş bağla-
makla olur. Milletin evlatlarının geleceğini çalıp,
burnuna pudra şekeri çeken Saray beslemele-
rine, tek bir söz söylememekle olur.

Göçmene kapı açmak 
vatanı satmaktır

Vatanı satmak; kaçak göçmenlere kapıları
sonuna kadar açıp, bin bir emekle yetiştirdiği-
miz doktorlarımıza, kapıyı göstermekle olur.
Ülkeden giden mühendislerimizi, basit bir ihra-
cat kalemi gibi görmekle olur. Vatanı satmak;
15-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden
29’una, ne bir iş, ne de bir eğitim imkânı vere-
meyip, ev genci durumuna düşürdükten sonra,
“Çok şükür bu memlekette, çalışmak isteyen
herkes iş buluyor” demekle olur.

Ucuz ekmeğe mahkum kılmak

Vatanı satmak; pandemide millete IBAN
gönderip, esnafına doğru dürüst
hibe vermek yerine, borca batırıp,
orta direği çökertmekle olur. Vatanı
satmak; tarımda kendi kendine yeten
Türkiye’yi, ucuz ekmeğe muhtaç et-
mekle olur. Arjantin’den Angus,

Rusya’dan buğday, Gürcistan’dan saman, Bul-
garistan’dan, Ukrayna’dan Ayçiçek ithal edip,
Türk çiftçisine “Ananı da al git” demekle olur.
Vatanı satmak; rant uğruna, bu ülkenin en stra-
tejik tarım enstitülerinden, Bahri Dağdaş Ulus-
lararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün
arazilerini, TOKİ’ye “al da bina yap!” diyerek
vermekle olur. Vatanı satmak; bu ülkenin ata-
dan, deden kalan varlıklarını, yabancılara peş-
keş çekmekle olur.Vatandaşın cebine hortum
döşedilerVatanı satmak; “Milletin cebinden bir
kuruş çıkmayacak” dedikten sonra döviz ga-
rantili köprü, tünel ve otoyollar için 2045’e
kadar, çocuklarımızın, torunlarımızın cebinden,
yandaş müteahhitlerin cebine, 153 milyar do-
larlık hortum döşemekle olur.

Vatanı satmak; “Türkiye’yi AB’ye sokaca-
ğız”, “İlk 10 ekonomi arasına sokacağız” diye
milletten oy alıp, 30 yıldır içinde olduğu ilk 20
büyük ekonomi liginden düşürmekle olur. Ül-
keyi enflasyonda ilk beş ekonomi arasına
sokup, Venezüella’ya, Zimbabve’ye, Sudan’a
komşu yapmakla olur. Vatanı satmak; cahil ce-
saretiyle durduk yerde döviz krizi yaratıp, para-
mızı pul etmekle olur. 

Vatanı satmak; “Faiz sebep, enflasyon
sonuç” safsatasıyla, Hazine’nin ödeyeceği faizi,
sadece 8 ayda 2,5 kat artırmakla olur. İç borca
ödenecek faizin, tarihimizde ilk defa, borcun
aslını aşmasına sebep olmakla olur. Böylece
Hazine’mizi tefecilere teslim etmekle olur. Va-
tanı satmak; dövizde kendi beceriksizliğiyle
yangın çıkarıp, daha sonra yangını söndürmek
için, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” diye-
rek, getirdikleri dövize endeksli mevduatla, üç,
beş varsılın cebine, tek kalemde 22 milyar lirayı
koymakla olur. Vatanı satmak; tek kalemde 22
milyar lirayı bir avuç zenginin cebine koyup,
milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için
“400 lira zam yapsaydık, bütçeye maliyeti 10
milyarı bulacaktı” diyerek olur.

Vatanı satmak; konut fiyatlarını azdırıp,
milletimizi kiralayacak ev bulamaz hale dü-
şürmekle, ama yabancıya ev satana Hazi-

ne’den destek, ev alana da, ay yıldızlı pasapor-
tumuzu promosyon diye vererek olur. Vatanı
satmak; ekonomiyi Türkiye Cumhuriyeti’nin
vatandaşlığını, doların yeşili karşılığında sat-
maya muhtaç hale düşürerek olur.

Vatanı satmak adaleti 
çökermekle olur

Vatanı satmak; ölmez ağacı zeytinlerimizi,
rant uğruna talan ettirmekle olur. Para ka-
zanma hırsıyla Karadeniz’in güzelim dereleri-
nin can suyunu kesmekle olur. Vatanı satmak;
uçaklardan doğru dürüst bir yangın söndürme
filosu kurmayıp, yanan ormanlarımızı seyret-
mekle olur. Vatanı satmak; doğasına, yeşiline
sahip çıkan gençlerimizi, üç kuruşluk AVM
rantı için, TOMA’larla, sopalarla kırmakla
olur. Vatanı satmak; şahsi kinini emrindeki
mahkemelere karar dikte ettirip, devletin ada-
let direğini çökertmekle olur. Vatanı satmak;
bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan in-
sanların, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini
sağlayamamakla, ülkenin maddi, manevi ka-
yıplara uğramasına göz yummakla olur. Va-
tanı satmak; Mübarek Kadir gecesinde,
“Dolmabahçe Camii’nde içki içtiler” “Oradan
loderlerle makamıma kanallar açtılar” gibi, hi-
lafı hakikat hikâyeler anlatarak, milleti hala
birbirine düşürmeye çalışmakla olur. Ve vata-
nını satanın korkusu, hiçbir korkuya benze-
mez. O korku koltuğa daha sıkı yapıştırır.
Gerçekleri dile getirenlere gözdağı vermek için
her şeyi yaptırır. Milletin arasına nifak sok-
maya, kavga çıkartarak zihinleri meşgul et-
meye çalışır. Zulmünü artıran zalim, hiç
sıkılmaz. Bir de mazlum postuna bürünmeye
kalkar üstüne üstlük. Ama ne yaparsa yapsın,
oturduğu koltuğun altından gelen kötü koku-
ları da bir türlü saklayamaz. Zulme rıza zu-
lümdür. Zulmedenlere en küçük bir meyil
gösterilmez. Yoksa cehennem ateşi meyledene
de dokunur. Ve bugün zulme karşı bir araya
gelmeyenler, yarın zalimin zindanlarında bir
araya gelir. İşte bu nedenle...
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Göç işGale dönmemelidir

Dostlar ülkemiz sessizce 
işgal ediliyor. Afgan'ı, 

Pakistanlı olanı sınırlarımızdan
kontrolsüz bir şekilde elini 
kolunu sallayarak giriyor. 
Şehirlerimizdeki güvenlik 

sorunları artıyor, Türk milleti
kendi yurdunda azınlık olacak

duruma itiliyor. Tehlike 
büyük. Uyaralım; 

göç işgale
dönmemelidir...

Bizim kavgamız, zulme karşıdır. Bizim kav-
gamız, istibdada karşıdır.  Bizim kavgamız,
milletimizin aşına işine göz koyanlarladır.
Bizim kavgamız, tüyü bitmemiş yetimin hak-
kına göz dikenlerledir. Bizim kavgamız, hak,
hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır. Biz
Kuvayımilliyeyiz. Biz Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk’uz. Biz; “Vatanın bağrına
düşman dayamış hançerini; yok mudur kur-
taracak baht-ı kara mâderini?” diye soran,
vatan şairimiz Namık Kemal’e, yıllar sonra
çıkıp, “Vatanın bağrına düşman dayasın
hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara
mâderini” diyen, Mustafa Kemal Atatürk’ün
Askerleriyiz. Biz, hak, hukuk ve adalet için
verilecek hiçbir kavgadan korkmayız. Siya-
setteki nezaketimizi yanlış anlayanlara İstik-
lal şairimiz Mehmet Akif’in sözlerini
buradan bir kere daha hatırlatırız; “Yumu-
şak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyu-
num.” Sandık milletin önüne gelecek. Bu
karanlık günler elbet bitecek. Gecenin en
karanlık anı, şafağa en yakın andır.

Mustafa Kemal'in
asKerlerİyİz



11DIŞ HABER 12 MAYIS 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

J aponya, Çin'in yükselen bölgesel ve küre-
sel rolü karşısında ABD'nin desteğiyle as-
keri gücünü caydırıcı bir forma sokmak

için iş birliği süreçlerini hızlandırıyor. Japonya
Savunma Bakanı Kişi Nobuo, geçen hafta Pen-
tagon'da bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı
Lloyd Austin ile Çin'in Rusya-Ukrayna krizin-
deki tutumu, Hint-Pasifik bölgesindeki dengeler
ile Pekin yönetiminin yumuşak karnı Tayvan Bo-
ğazı'nın istikrarına ilişkin meseleleri görüştü. Ta-
raflar, ABD ve Japonya'nın güvenlik
stratejilerinin daha uyumlu hale getirilip pekişti-
rilmesinde mutabık kaldı. Bu kapsamda ABD,
Japonya'nın bölgesel caydırıcılığının artırılması
ve müdahale kapasitelerinin genişletilmesi hede-
fiyle Tokyo yönetimine çok boyutlu destek sağla-
yacak.

İkinci Dünya Savaşının mirası

ABD'nin iki atom bombası kullanması sonucu
İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul eden Ja-
ponya'da yeniden yapılandırılan en önemli
kurum, ordu oldu. ABD, Japonya'nın güvenlik
garantörlüğünü üstlenerek İkinci Dünya Savaşı
sırasında bölgeye korku saçan Japon ordusunu
anayasal sınırlar içerisinde pasifist bir statüye
soktu. Japonya'da "Öz Savunma Kuvvetleri
(SDF)" şeklinde ifade edilen askeri yapı için
ordu adlandırılması yapılmıyor. 1954'te kurulan
SDF'nin gücü, Global Firepower sıralamasında,
Hindistan ile Güney Kore arasında 5. sırada yer
alıyor. Yaklaşık 250 bin aktif, 60 bin yedek perso-
nele sahip SDF, Japon anayasasındaki "savaş-
mayı reddeden" 9. madde doğrultusunda
"pasifist" özelliğe sahip. Birleşmiş Milletler (BM)
Barış Gücü misyonlarında görev alan SDF, gö-
revlendirildiği ülkelerde mayın temizliği, afet risk
önleme, anti-korsanlık faaliyetleri yürütüyor.
Credit Suisse değerlendirmesine göre, personel
oranının düşüklüğüne rağmen taşıdığı teçhizat
hacmiyle dikkati çeken Japon ordusu, dünyanın
en büyük 4. denizaltı filosuna sahip. Japon as-
keri güçlerinin ABD, Rusya ve Çin'in ardından
Japon askeri güçlerinin de saldırı helikopterleri
filosuna sahip olduğu biliniyor. SDF, bölgede
Kuzey Kore ve Çin'in yol açtığı tehditler karşı-
sında ABD dahil "aynı görüşteki ülkelerin" ordu-
larıyla ortak askeri tatbikatlar düzenliyor.

Ev sahibi ülke desteği

İkili güvenlik anlaşması gereği Japonya,
1978'den beri "ev sahibi ülke desteği" altında, ül-
kedeki ABD askerinin hizmet, uygulama, iş gücü
ve eğitim masraflarını karşılıyor. İki ülke bu yıl
başında, 5 yıllık "ev sahibi ülke desteği" bütçesi-
nin 1,05 trilyon yene (8,9 milyar dolar) yükseltil-
mesinde anlaştı. Yeni bütçe, Japon ordusu ile
ABD güçlerinin ortak tatbikatlarında tedarik edi-
lecek ileri düzey ekipmanlar ile hangar gibi tesis-

lerin inşaatını da kapsayacak. Japon hükümeti
1996 mali yılını takip eden 5 yıl için 1,35 trilyon
yen ödemişti. Bu rakam, ABD'ye en fazla öde-
nen "ülke desteği" olarak kayda geçmişti  Çin'in
bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında Ja-
ponya'nın ABD ile sürdürdüğü güvenlik ittifakını
güçlendirmesi "kaçınılmaz" olarak nitelendirili-
yor.

En çok ABD askeri orada

Japonya'da "US Forces in Japan" (USFJ) adıyla
ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerine (INDOPA-
COM) bağlı hizmet veren askeri birimin yaklaşık
55 bin personeli bulunuyor. 20 bin 300 do-
nanma, 12 bin hava ve 2 bin 600 piyade birlikle-
rine tabi asker, Tokyo'nun 30 kilometre
batısındaki batısında 7 kilometrekarelik Yokota
Hava Üssü merkezli çalışıyor. ABD'nin yaklaşık
85 askeri tesisinin Japonya genelinde konuşlan-
dığı biliniyor. Japonya barındırdığı ABD askeri
sayısıyla, ABD haricinde, dünyada "en çok ABD
askerinin konuşlandığı ülke" olarak tanınıyor. Sı-
ralamada Japonya'yı, Almanya ve Güney Kore
izliyor.

Okinawa'nın yüzde 20'si askeriye

En güneybatıda yer alan Okinawa Adası'na, füze
denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede as-
keri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı "stratejik
önem" atfediliyor. ABD'nin 1972'de Japon ege-
menliğine iade ettiği ada, halihazırda 31 ayrı
ABD üssünü barındırıyor, ada yüzölçümünün
yaklaşık yüzde 20'si bu tesislere ayrılıyor. Ja-
ponya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan
Okinawa'nın, ülke genelinde ABD askeri tesisle-
rinin toplam arazi alanlarının yüzde 70'ine ev sa-
hipliği yaptığı biliniyor. ABD güçlerinin,
Japonya'nın diğer bölgelerine kıyasla, daha yo-
ğunluklu konuşlandığı Okinawa'da bu durumu
sıcak karşılamayan halk, Tokyo hükümetini pro-
testo ediyor. Japon meclisi, son dönemde, Oki-
nawa'ya yönelik, askeri üslerin eyalet üzerindeki
yükünün hafifletilmesini talep etmesi sonrası iki
ülke ilişkilerinin seyri merak ediliyor.

BRI'ye karşı FOIP

İki ülke inisiyatifinde yürütülen stratejik öneme
sahip Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu,
(FOIP) bölge ülkelerini hem birbirleri ile hem de
ABD ile güvenlik temelinde yakınlaştırmayı he-
defliyor.Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun,
Çin'in 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi
(BRI) ile "denge arayışı" şeklinde nitelendirilen
vizyonu ilk olarak 2016'da kamuoyuna duyurul-
muştu. ABD’nin 2017'deki Ulusal Güvenlik
Stratejisinde “Asya-Pasifik Bölgesi” ifadesinin,
“Serbest ve Açık Hint-Pasifik” olarak değiştiril-
mesi, söz konusu inisiyatifte rolleri netleştirdi.
Komşu ülkelerin "bölgesel nüfuz arayışı" şek-
linde nitelendirilen her iki teşebbüsün, yükselen
güç Çin ile, birçok alanda ABD ekseninde hare-

ket etmeyi tercih eden Japonya arasında 
rekabet oluşturacak.

Aegis detroyerleri ve Global Hawk

Bölgesel tehditler karşısında ABD'den Aegis As-
hore füze savunma sistemi tedarik etmeyi plan-
layan Tokyo hükümeti, "pahalılığı" gerekçe
göstererek 2020'de bu plandan vazgeçti. Kıyı ko-
nuşlu sistem yerine, yine ABD'den tedarik edil-
mek üzere Japon hükümeti, Aegis'in monte
edildiği fırkateynlerinin deniz kuvvetlerindeki sa-
yısını artıracak. Hükümetin, deniz kuvvetleri
bünyesindeki Aegis destroyerlerinin sayısını 10'a
yükseltmeyi hedeflediği biliniyor. Hedef gerçekle-
şirse Aegis füze savunma sistemi yerleştirilmiş
destroyer sayısında, Japon deniz kuvvetleri ABD
Donanmasının ardından ikinci sıraya yerleşecek.
Standart Missile-3 tip önleyicilerle donanımlı
destroyerlerin, hava tehditlerini durduramaması
halinde, hava kuvvetleri bünyesinde hizmet
veren kara konuşlu PAC-3 sistemi devreye gire-
cek. Kuzey Kore'nin 2022 başından bu yana 14.
kez füze denemesi yapması, Japon hükümetini
füze savunma alanında yatırımlarını artırmaya
zorluyor. Öte yandan, Pyongyang'ın askeri faali-
yetlerinin izlenmesi amacıyla Japon hükümeti,
ABD'den temin edeceği Global Hawk drone'ları,
kuzeydeki Misawa Askeri Üssü'ne 
konuşlandıracak.

ABD ordusuyla siber güvenlik

Japonya Savunma Bakanlığı son iki yıldır, uzay-
daki tehditlere karşı ASDF'ye bağlı uzay operas-
yon birimlerinin kurulmasına yöneldi. Mayıs
2020'de ilk uzay operasyon filosunu kuran Ja-
ponya, bu yıl ikinci uzay operasyon birimini
oluşturmayı planlıyor. ABD ordusu ile iş birliği
halinde çalışacak filo ve birimler, elektromanye-
tik ve siber güvenlik sahalarındaki tehditlere 
karşı hizmet verecek.

Somali'de aylardır beklenen ve rekor sayıda
adayın başvurduğu cumhurbaşkanlığı seçim-
leri 15 Mayıs Pazar günü yapılacak. İç savaşın

ardından yıllardır terörle mücadele eden ve devletleşme
sürecini tamamlamaya çalışan ülkede, seçim krizinden
ötürü aylardır siyasi tansiyon had safhada. Zaman
zaman silahlı çatışmaya dönüşen gerginlik, geçen hafta
meclis başkanları seçimlerinin tamamlanmasıyla yerini

sükunete bıraktı. 15 Mayıs'ta toplanacak Somali mec-
lisi, 39 aday arasından 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek
ismi belirleyecek. Cumhurbaşkanı adayları arasında
görev başındaki isim Muhammed Abdullah Fermacu,
eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhur-
başkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Puntland Eyaleti
Başkanı Said Abdullahi Dani gibi önemli isimler bulu-
nuyor. Yarışın bu 4 isim arasında geçmesi beklenirken,

cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan diğer önemli
isimler arasında eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve
Wadajir Partisi lideri Abdirahman Abdishakur da var.
Yeni cumhurbaşkanının 329 milletvekilinin oyunun
üçte ikisini alması gerekirken, yeterli çoğunluğunun
sağlanamaması halinde seçim 2. tura kalacak.Seçimin
yapılacağı bölgenin ve adayların güvenliğini Afrika
Birliği güçleri sağlayacak. DHA

Somali'de 15 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı ile eski cumhurbaşkanının da aralarında olduğu 39 aday yarışacak

Somali cumhurbaşkanı seçecek

Japon ordusu
guCleniyor
Japonya, İkinci Dünya Savaşı yenilgisiyle ABD tarafından pasifleştirilen
savunma gücünü, yine ABD'nin desteğiyle caydırıcı hale getiriyor

HABER MERKEZİ

Japonya'da "US Forces in
Japan" (USFJ) adıyla ABD
Hint-Pasifik Kuvvetlerine 
(INDOPACOM) bağlı hizmet
veren askeri birimin yaklaşık
55 bin personeli bulunuyor.
20 bin 300 donanma, 12 bin
hava ve 2 bin 600 piyade
birliklerine tabi asker, 
Tokyo'nun 30 kilometre 
batısındaki batısında 7 kilo-
metrekarelik Yokota Hava
Üssü merkezli çalışıyor. 

Asya’daki Demokrasi Yayı
İki ülkenin güvenlik iş birliği son yıl-
larda adından söz ettiren Dörtlü Gü-
venlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad"
olarak bilinen oluşumda da örtüşüyor.
ABD, Avustralya, Hindistan ve Ja-
ponya arasında 2017'de "dörtlü ittifak"
haline dönüştürülen yapı, Çin'e karşı
önem taşıyor. "Asya'daki Demokrasi
Yayı" olarak nitelendirilen oluşumda,
stratejik diyalog yürüten ülkelerin lider-
leri, ay sonunda Tokyo'da bir araya ge-
lecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın da
katılacağı zirvede, hem iki ülke sa-
vunma ilişkileri hem de dörtlü diyalo-
ğun çok taraflı iş birliğinin son durumu
ele alınacak. Göreve geldiği Ocak 2021
sonrası Biden'ın ilk kez Asya'daki gü-
venlik partnerlerini Seul ve Tokyo'da zi-

yaretini, Japon uzmanlar oldukça
önemli buluyor. Stimson Center uz-
manı Tatsumi Yuki, Rusya'nın Ukray-
na'da sürdürdüğü savaşa dikkati
çekerek zirvede "bölgesel statükonun
olası değişikliğine" müsamaha gösteril-
meyeceği mesajı verileceğini belirtti.
Sasakawa Peace Foundation (SPF) uz-
manı Akimoto Satohiro ise Çin'in Asya
bölgesinde tedarik zinciri, siber tekno-
loji ve enformasyon sahalarına yönelik
ekonomi güvenliği tehditlerine dikkati
çekti. Akimoto, zirvede, Tokyo ve Was-
hington'un, Çin'in artırdığı askeri faali-
yetlerin yanı sıra "bölgede ekonomik
güvenliğe yönelik oluşturduğu tehdit-
lere karşı bütüncül bakması gerektiği-
nin" farkına varacağını kaydetti.

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin
kademeli olarak Harkiv’den geri itildiğini duyurdu. Zelenski, “Devletimizin Silahlı Kuvvetleri,
Harkiv bölgesinden iyi haberler verdi. İşgalciler kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor” dedi

Zelenski, Rus birlikleri geri itmek için
'insanüstü bir şekilde çabalayan' Uk-
rayna birliklerine minnettar olduğunu

belirterek, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, toprakları-
mızı ve halkımızı kurtarmak için her şeyi yapıyor.
Herson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol ve diğer
tüm şehirlerimizi kurtarmak için” ifadelerini kul-
landı. Michael McFaul ve Andriy Yermak başkan-
lığındaki özel bir uluslararası uzman grubunun,
enerji yaptırımları için bir yol haritası önerdiğini
bildiren Zelenski önerilen yol haritasıyla ilgili ola-
rak, “Bu, Rusya'nın bu savaşı finanse etmesini
gerçekten zorlaştırmak için ne yapılması gerekti-

ğini açıklayan ayrıntılı bir belgedir, ancak aynı za-
manda Rus enerji kaynaklarındaki kısıtlamalar
nedeniyle küresel ekonominin de zarar görme-
mesi için. Bu, rasyonel olarak hazırlanmış bir bel-
gedir ve uygulanmasına yönelik çalışmalar
şimdiden başlamıştır” dedi.

Bakanlarla görüşme sağladı

Ayrıca Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında,
uluslararası temaslarından da bahseden Zelenski,
Slovak ve Malta parlamentolarına seslendiğini,
Kiev’de Almanya ve Hollanda dışişleri bakanla-
rıyla görüştüğünü ve Ukrayna’nın savaş sonrası

yeniden inşasına nasıl katkı sağlanabileceğinin
ayrıntıları konusunda görüşüldüğünü belirtti.

İlk cumhurbaşkanı öldü

Öte yandan Zelenski, Ukrayna’nın ilk Cumhur-
başkanı Leonid Makarovych Kravchuk’un haya-
tını kaybettiğini duyurdu. Zelenski Kravchuk’la
ilgili olarak, “Çocukken İkinci Dünya Sava-
şı'ndan sağ çıktı, işgalden kurtuldu. Leonid 
Makarovych özgürlüğün neye mal olduğunu 
biliyordu. Ve tüm kalbiyle Ukrayna için barış
istiyordu. Eminim bunu sağlayacağız. Zafere 
ve barışa kavuşacağız” dedi. DHA

Ruslar geri itiliyor
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Ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçti-
ğimiz yıl Ankara'nın Çankaya ilçe-
sinde bulunan evinde beyin

kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye
kaldırılmıştı. Ameliyat olan oyuncu, ar-
dından sağlığına kavuşmuştu. Haber-
türk'ten Onur Aydın'ın haberine göre;
Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün eşi
Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano Akusta
ile birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere
yansıdı. Kızını salıncakta sallayan Akusta,
Berfin Cano ile eğlenceli görüntülerin or-
taya çıkmasına neden oldu. Keyifli vakit
geçiren Berfin Cano ise anne ve babasının
fotoğraflarını çekti. Neşeli halleriyle dik-
kat çeken Mesut Akusta, basın mensupla-
rıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kızım oyuncu olsun istemem

Ünlü isim, "Berfin Cano ne istediğine

kendisi karar verecek. Zor bir sektör, ben
istemem oyuncu olmasını. Kadınlar için
daha da zor. Yapılacak iş değil, çalışma
şartları da zor. Bu yetenek işi, okulla ola-
cak bir iş değil. Okuldan tabii ki eğitimini
alırsın ama bu başka bir yetenek işi. Artık
dinlenmeye ihtiyacım var. Zor bir meslek,
sabır isteyen bir iş... Oyuncunun emeklisi
de olmuyor." sözleriyle kızının oyuncu ol-
masını istemediğini belirtti.

Teşkilat'tan ayrıldı

"Teşkilat" dizisinden ayrılan Akusta,
"Benim rolüm bitiyordu zaten. Öldük, bitti.
Döndük İstanbul'a..." dedi. Beyin kana-

ması geçirmesinden sonra sağlığına kavu-
şarak kötü günleri geride bırakan oyuncu,
"Hastalandık ama ayaktayım. Biraz zor bir
süreçti ama çabuk toparladım. 10 gün
sonra sete döndüm. Bu tarz hastalıklar ge-
çirip de sete dönmek zordur ama ben dön-
düm. Ufak tefek sıkıntılar kaldı ama
atlattım bu dönemi." diyerek, yaşadığı sı-
kıntılı süreci anlattı.

Yaşadığım en zorlu yoldu

Ayrıca Şafak Özbir, geçtiğimiz yıl eşinin
hastalık sürecinde yaşadıklarını Instagram
hesabından anlatmıştı. Mesut Akusta ve
kızı Berfin Cano ile aile fotoğrafını yayınla-

yan Özbir, gönderisinde şu ifadeleri kullan-
mıştı: Bugün tarihe bir baktım da tam 13
gün geçmiş... Mesut'un hastaneye kaldırıl-
dığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Anka-
ra'ya gittiğimizi nasıl anlatsam
bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamı-
yorum hala kafamda. Tek bildiğim bir da-
kika sonramızın asla garantisi yok!Babam
öldüğünde 20 yaşındaydım, annem trafik
kazası geçirip bir ay yoğun bakımda kaldı-
ğında 27... Şimdi ise 38.... Bu da sonra-
sında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de
anne olarak... Dilerim ki son olsun... O
korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu
anıma ne kadar şükretsem az...

İBB Tiyatroları ödül alacak
istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
roları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şu-
besi’nin 36. Genç Günler kapsamında
ortaklaşa düzenlediği 26. Bedia Muvahhid
Ödülü sahiplerini buluyor.26. Bedia Muvahhid
ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 13
Mayıs 2022 Cuma günü saat 20.30’da Müze

Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde
gerçekleştirilecek.   Nazan Yatgın Palabıyık’ın
sunacağı törene İBB Şehir Tiyatroları Genel
Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadın-
lar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma
Durak, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi 2.
Başkanı Nurten Bağcı ve oyuncu Aslı Altaylar

katılacak. Bu yılki ödül; Yaftalı Tabut oyuncu-
ları Bensu Orhunöz, Ceren Hacımuratoğlu,
Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Selin
Türkmen, Şenay Bağ ve Yeşim Mazıcıoğlu’na
verilecek.  Ayşin Atav’ın anılarını paylaşacağı
ödül töreni, arp sanatçısı Fatmagül Ergün’ün
yer alacağı müzik dinletisiyle sona erecek.

Yüzen lüks bir otelde konaklama fikrine kim hayır
diyebilir? Uçsuz bucaksız denizlerin sakin limanla-
rında keşfedilecek onlarca ülke sizi bekliyor. Her
akşam farklı bir limanda uyuyup her gün birbirin-
den farklı kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri keşfe-
deceğiniz bir seyahate hazır olun.Turizm
sektörünün deneyimli oyuncularından Tatilsepeti,
klasik tatillere alternatif arayanlara unutulmaz anı-
larla dolu bir tatil seçeneği sunuyor. Tatil tutkun-
ları, lüksü ve rahatlığı buluşturan gemi turlarıyla
keyifli bir konaklama deneyimi yaşarken, keşfedile-
cek yeni rotalarda mavi düşlerle dolu bir yolculuğa
çıkıyor.  Akdeniz, Karayipler, Fiyort, Baltık, Güney
Amerika, Alaska, Transatlantik, Kanarya adaları
gibi rotalar ise, Türkiye çıkışlı en çok tercih edilen
seçenekler arasında sıralanıyor. 

Her gün başka bir ülke

Her limanda farklı bir organizasyona katılmak, sa-
yısız rotayı deneyimlemek ve her sabah başka bir
ülkede uyanmak… Balayı çiftleri için romantik, ai-
leler için keyifli, yalnız seyahat etmeyi sevenler için
eğlenceli bir tatil vadeden gemi turları, tatil alış-
kanlıklarını değiştirmeye çoktan hazır. Birçok şehri
en uygun fiyatlarla gezme imkanı sunan gemi se-
yahatleri, 5 yıldızlı otel konforunu sunarken size
sürpriz masraflar çıkarmaz. Bir şehirden diğer
şehre geçerken otel değiştirme ve bavul açma ka-
pama derdinden uzak, konforlu bir seyahat yap-
manıza olanak sağlar. Size özel hazırlanmış
programlar ile hiçbir organizasyonu kaçırma riski
olmadan keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Her akşam
farklı bir limanda uyuyup her gün birbirinden
farklı kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri 
keşfetmeye hazır olun. 

Çatalca’yı
coşturdu
sahne öncesi gazetecilerin sorularına
cevap veren Aleyna Tilki “Şarkım 80 ülkede
listeye girdi. Equal Global'de ilk Türk kadın
şarkıcı olarak listeye girdim, daha ne diyebi-
lirim ki? Eleştirilere kapak olsun. İtinayla
kapak yapılır! Son 30 yılda dünyada benim
yakaladığım başarıya ulaşan başka Türk sa-
natçı yok. Ben bu başarıyla diğer gençlere
kapı açtım. Bundan dolayı da ayınca mutlu-
yum. Türkçe albümün de 4 ay sonra çıkaca-
ğını ifade eden Aleyna Tilki, "Tarz olarak sizi
şaşırtacağım." Bir röportajında dile getirdiği
"Tükürdüğümü yalıyorum" sözünü yinele-
yen Aleyna Tilki, "Tükürdüğümü yalamayı

seviyorum. En güzel şey bu olsa gerek. İnsan
kendi limitlerini keşfetmiş oluyor. Bunu ya-
pacağım. Son klibi hakkında yapılan eleştiri-
leri de değerlendiren Aleyna Tilki, "Evet çok
olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da aklı
başında yorumda bulunan var. Ben alışkı-
nım bu duruma. İlk okulda dahi böyleydi.
Adıma hep dedikodu çıkartırlardı. Star do-
ğunca böyle şeyler de olabiliyor" dedi. Bay-
ramı yalnız geçirdiğini de ifade eden genç
şarkıcı, Bir dağ evinde yalnız başıma bayram
geçirdim. Kafa da dinledim diyebilirim as-
lında. Sık sık bunu yaparım. Doğayla iç içe
olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

istanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları, Türkiye’nin tiyatro
festivalleri düzenleyen şehirlerinde,
İstanbul’un birçok ilçesinde oyunla-
rını sahnelemeye devam ediyor. İBB
Şehir Tiyatroları “Fevzi Bayazıtoğlu
Tiyatro Günleri” kapsamında Can
Yeleği oyunuyla Giresun seyircisine
konuk oldu. Gönül Kıvılcım’ın yaz-
dığı Nihat Alpteki’nin yönettiği Can
Yeleği; 9 Mayıs, 10 Mayıs 2022 ta-

rihlerinde Giresun Vahit Sütlaş Sah-
nesi’nde sanatseverlerle bir araya
geldi.Alan Ayckbourn’un yazdığı,
Mert Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen
Altuğ’un yönettiği Yatak Odası Ko-
medisi, 10 Mayıs 2022 Salı günü
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sahnelendi.İBB Şehir
Tiyatroları oyunları Mayıs ayında İs-
tanbul içinde ve şehir dışında sahne-
lenmeye devam edecek. 

Önceki gün Çatalca'da gerçekleşen 'Yaza Merhaba' parti-
sinde iddialı bir sahne kostümüyle sahneye çıkan Aleyna
Tilki, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi

Alan Ayckbourn’un yaz-
dığı, Mert Dilek’in çevir-

diği, Ali Gökmen Altuğ’un
yönettiği Yatak Odası 
Komedisi, Beylikdüzü 

Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sahnelendi

Zor gunlerdi

ama gecti!
Zor gunlerdi

ama gecti!
Zor gunlerdi

ama gecti!
Zor gunlerdi

ama gecti!
Zor gunlerdi

ama gecti!
Zor gunlerdi

ama gecti!
Geçtiğimiz yıl evinde beyin
kanaması geçirerek hasta-
neye kaldırılan Mesut
Akusta, taburcu olmasının
ardından kötü günleri ge-
ride bırakmıştı. Yaşadıklarını
anlatan ünlü oyuncu, "Has-
talandık ama ayaktayım.
Biraz zor bir süreçti ama
çabuk toparladım. 10 gün
sonra sete döndüm" dedi

Sevenlerim
destek verdi
Bu süreçte kendisini arayıp,
soran sevenlerine teşekkür eden
Şafak Özbir, sözlerini, "13 gündür
telefonum iki dakikadan fazla
çalmadan durmadı, mesaj kutum
doldu taştı. Allah sevenlerden
razı olsun. Arayan soran dua
eden gelen giden tüm tanıdıkla-
rım, dostlarım, sevdiklerim,
ailem. Tanımayıp ta ailesinden
biri gibi dua edenlerim. Hakkınızı
helal edin, iyi ki varsınız. Yalnız
olmadığını bilmek kadar güzel
şey var mı? Hayatta her şey biz-
ler için, bu yollardan maalesef
herkes bir şekilde geçecek,
duam; herkesin en kolay şekilde
atlatması... Hepinizi çok seviyo-
rum." ifadeleriyle sonlandırmıştı.

Maviler 
sizi bekliyor

Her yanınızı çevreleyen derin bir mavi, 
sonsuz gökyüzü ve her şey dahil eğlence…
Özgürlüğe yelken açmak için, hiç de geç
kalmış sayılmazsınız. Valizlerinizi hazırla-
yın, sıra dışı bir tatil deneyimi sizi bekliyor

Perde Beylikdüzü’nde açıldı

Bali güzeli

Geçtiğimiz haftalarda Endonezya'nın Bali
Adası'na giden Burcu Özberk'ten yeni fotoğ-
raflar geldiÜnlü oyuncu Burcu Özberk, rol
aldığı 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizinin final
yapmasının ardından soluğu Endonezya'da
almıştı. Bali Adası'nda tatil yapan Özberk,
keyifli anlarını sosyal medyadan yayınlaya-
maya devam ediyor.  Bu kez bikinisiyle ob-
jektif karşısına geçen Özberk, paylaşımında
"Gün erken başlıyor, uyanamıyorum." ifade-
lerini kullandı.  32 yaşındaki oyuncu, konak-
ladığı bungalov evin balkonunda verdiği bu
pozu da "Huzur..." notuyla yayınladı. Burcu
Özberk'in tatilde çekildiği fotoğrafları, kısa
sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de bu kare-
sini "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördü-
ğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınlamıştı.
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Annesi için
şampiyon oldu

Cimbom Adana
mesaisinde

Kulüpten yapılan açıklamada, tek-
nik direktör Erol Bulut ile 2022-
2023 sezonu planlamalarına
başlandığı belirtildi. Açıklamada,

"Yeni sezon öncesi alınan kararlar
neticesinde profesyonel futbol takı-
mımızın 2022-2023 sezonu planla-
ması, kadro yapılanması, sezon

organizasyonları ve kulübümüz he-
deflerine sağlam adımlarla ulaşabil-
mesi adına tüm çalışmalar başlamış
bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Trabzonspor, rekorlar kırarak elde ettiği şampiyonluk 
rüyasını Ziraat Türkiye Kupası’nda sürdüremedi. Bordo mavili ekip, yarı final ilk maçında 1-0
avantaj elde ettiği Yukatel Kayserispor’a rövanş maçında 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti

Muş'ta, annesinin isteği ile 7 yaşında kara-
teye başlayan Abdülkerim Aykut (11), 
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Şampiyonu
oldu. Bu başarısı ile milli takıma girmeye
hak kazanan Aykut, annesine verdiği sözü 
yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda da teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldı

S por Toto Süper Lig'de şampiyon-
luğunu erken ilan eden Trabzons-
por'un, sezonu çifte kupayla

kapatma hedefi, Ziraat Türkiye Kupası
yarı final rövanş maçında Yukatel Kayse-
rispor karşısında aldığı mağlubiyetle son
buldu. Trabzonspor, tarihinde 15 kez final
oynadığı ve 9 kez müzesine taşıdığı Ziraat
Türkiye Kupası’na veda etti. Karadeniz
ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nı son olarak
2019-20 sezonunda müzesine getirmişti.

1 yıl 5 ay sonra ilk kez

Trabzonspor, 16 Aralık 2020 tarihinde

teknik direktör Abdullah Avcı döne-
minde Ziraat Türkiye Kupası beşinci
tur elemelerinde sahasında oynadığı
Adana Demirspor maçında normal sü-
resi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu
6-5'lik skorla kupaya veda etmişti.
Bordo mavili ekip, 1 yıl 5 ay sonra ilk
kez dün akşam bir Türk takımına karşı
kalesinde 4 gol gördü.

Uğurcan'ın zor maçı

Trabzonspor’un bu sezon şampiyonlu-
ğunda önemli katkısı bulunan başarılı
kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor

karşısında bu sezon en çok gol yediği
maçı oynadı. Trabzonspor’un Ziraat
Türkiye Kupası 5'inci tur ve Son 16 Tu-
ru'nda oynadığı 2 karşılaşmada kad-
roda olmayan Çakır, çeyrek final
mücadelesinde Antalyaspor ve yarı
final ilk maçında Kayserispor’a karşı
kalesinde gole geçit vermemişti. Uğur-
can, forma giydiği 3 kupa maçındaki
tüm golleri de dün akşam oynanan mü-
cadelede gördü.

Nwakaeme attı ama...

Bordo mavili takımın skorer oyuncula-

rından Antony Nwakaeme, Trabzons-
por formasıyla bu sezon ikinci penaltı
golünü dün akşam Kayserispor ma-
çında kaydetti. Süper Lig’de bu sezon
36’ncı hafta itibariyle 11 gol ve 10
asisti bulunan Nijeryalı oyuncu, bordo
mavili formayla ilk penaltısını da ligin
27’nci haftasında oynanan Yukatel
Kayserispor maçında atmıştı. Trab-
zonspor’a 2018-19 sezonunda transfer
olan Nwakaeme’nin, Süper Lig’de bu-
güne kadar çıktığı 118 karşılaşmada
takımına 39 gol ve 36 asist katkısı
bulunuyor. DHA

Muş'un Zafer Mahalle-
si'nde oturan Meliha -
Süleyman Aykut çiftinin 3
çocuğundan ikisi Yüsra
(14) ile Abdülkerim (11),
annelerin isteği ile spora
yöneldi. 4 yıl önce Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesindeki karate kur-
suna kayıt yaptıran Aykut
kardeşler, başarılı sporcu
olacaklarına dair annele-
rine söz verdi. Bugüne
kadar ulusal ve uluslar-
arası müsabakalarda bir-
çok başarıya imza atan
antrenörleri Aydan Fer-
hatoğlu ile karate spo-
runa olan sevgileri gün
geçtikçe artan kardeşler,
azimleriyle iyi bir mesafe
kat etti.

Sözünü tutmayı
başardı

Türkiye Karate Federas-
yonu tarafından 19-24
Nisan 2022 tarihleri ara-
sında Sivas'ta düzenlenen
Türkiye Minikler ve Yıl-
dızlar Karate Şampiyo-
nası'na katılan
Abdülkerim Aykut, anne-
sine verdiği sözü yerine
getirebilmek için 58 ilden
yaklaşık 3 bin sporcunun
katılıdığı yarışmada ter
döktü. Minik erkekler ka-
tegorisinde 45 kiloda yarı-
şan Abdülkerim, Türkiye
birincisi olarak milli ta-

kıma girmeye hak ka-
zandı. Bosna Hersek'te
düzenlenecek Karate Bal-
kan Şampiyonası'nda
Türkiye'yi temsil edecek
Abdülkerim, bu turnu-
vaya da büyük bir özve-
riyle hazırlanıyor.

Kendimle gurur
duyuyorum

Annesinin teşviki saye-
sinde ablası Yüsra ile ka-
rate sporuna başladığını
ve 4 yıllık sporcu oldu-
ğunu söyleyen Abdülke-
rim Aykut,
"Antrenörümüz Aydan
Ferhatoğlu, milli bir
sporcu ve bende onu
örnek almaya çalışıyo-
rum. Sivas'ta düzenlenen
Türkiye minikler ve yıldız-
lar karate yarışmasında
şampiyon oldum. 4 yıllık
sporcuyum ve ilk katıldı-
ğım maçımda, 45 kilo-
gramda 6 rakibimi
yenerek birinci oldum.
Şimdi haziranda Bosna
Hersek'te düzenlenecek
olan Karate Balkan Şam-
piyonası'na hazırlanıyo-
rum. Orada ilimizi ve
ülkemizi temsil edeceğim.
Anneme, başarılı bir
sporcu olacağıma dair bir
sözüm vardı. O sözümü
yerine getirebildiğim için
kendimle gurur duyuyo-
rum" diye konuştu. DHA

Galatasaray, Spor Toto
Süper Lig'in 37'nci hafta-
sında Adana Demirspor ile
oynayacağı maçın hazırlık-
larına bugün Florya Metin
Oktay Tesisleri'nde yaptığı
antrenmanla devam etti.
Isınma ve koordinasyon
hareketleriyle başlayan
idman, dar alanda top
kapma ve pas antrenmanı
ile devam ederken, dar
alanda gerçekleştirilen çift
kale maçla tamamlandı. Te-

davileri tamamlanmasının
ardından Marcao ve Omar
Elabdellaoui çalışmalarına
takımdan ayrı olarak özel
program dahilinde devam
etti. Antrenmanın son bölü-
münde sağ üst arka adele-
sinde ağrı hisseden
Alpaslan Öztürk'ün tedavi-
sine başlandı. Sarı-kırmızılı-
lar, Adana Demirspor
maçının hazırlıklarına yarın
gerçekleştireceği antren-
manla devam edecek.

Erol Bulut’la yola devam

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenen perfor-
mansın altında kalan iki dev kulüp Galatasaray ile
Beşiktaş, transferde yeniden karşı karşıya geldi.  Bu
sezonun devre arasında Gedson Fernandes için
karşılaşan iki kulüp, gündem olmuştu. Galatasa-
ray'ın ilgilendiği fakat yabancı sınırı nedeniyle trans-
ferini tamamlayamadığı Gedson, gelecek sezon için
Beşiktaş ile anlaşmış ve Siyah-Beyazlılar'ın, oyun-
cunun kulübü Benfica'dan isteği doğrultusunda
Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilmişti.

İki takım da devreye girdi

Gol yollarında yaşanan soruna çözüm üretmek is-
teyen iki takım, yaz dönemi için yeniden karşı kar-
şıya geldi. Dev kulüpler, aynı golcünün peşine
düştü. Mısır basınına yansıyan habere göre Zama-
lek takımında forma giyen Ahmed Sayed Zizo için
Galatasaray ile Beşiktaş devreye girdi.Zizo'nun ba-
bası, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıkla-

mada, “Oğlum şu anda teklifleri umursamıyor.
Tüm dikkatini Zamalek'e vermiş durumda. Kulübü-
nün onayı ve bilgisi olmadan ayrılmayacak. Türk
takımları Galatasaray ve Beşiktaş onunla ilgileni-
yor.” denildi.

Ahmed Sayed Zizo kimdir?

10 Ocak 1996 doğumlu Ahmed Sayed Zizo, ülkesi
Mısır'ın Wadi Degla takımında futbola başladı.Bel-
çika'da Lierse Reserve, Portekiz'de ise Nacional
ekiplerinde forma giyen Zizo, Zamalek ile ülkesine
geri döndü.

Bu sezonki performansı

Ahmed Sayed Zizo bu sezon Zamalek forması ile
21 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki sağ kanat
oyuncusu çıktığı maçlarda 12 kez rakip fileleri ha-
valandırmayı başarırken, 7 defa da takım arkadaş-
larına gol pası verdi. 

Zizo savaşı
Beşiktaş ile Galatasaray, transfer gündeminde yeniden karşı karşıya geldi. 
Gedson Fernandes'ten sonra iki takım Ahmed Sayed Zizo için mücadele edecek

meltem.erkan@baskentedas.com.tr

Bakasetas
suskunluğu
bozdu
Trabzonspor’a geçtiğimiz
sezon Aytemiz Alanyas-
por’dan transfer olan
Anastasios Bakasetas, ligin
ikinci devresinde gol sessiz-
liğine bürünmüştü. Süper
Lig’de son 12 haftadır gol
kaydedemeyen oyuncu, ta-
kımının bu yıl çıktığı Ziraat
Türkiye Kupası mücadelele-
rinin tamamında forma
giydi. Bakasetas, oynanan
5 maçtaki tek golünü de
dün akşam kaydetti. 28 ya-
şındaki orta saha oyuncu-
sunun, 23’üncü haftada
oynanan Galatasaray ma-
çından bu yana gol ve asisti
bulunmuyor.Kupa macera-
sına veda eden Trabzons-
por, şampiyonluk sevincini
kaldığı yerden yaşamaya
devam edecek. Taraftarı
önünde 14 Mayıs Cumar-
tesi günü şampiyonluk ku-
pasını kaldırmaya
hazırlanan bordo mavililer,
diğer yandan son 2 lig maçı
için çalışacak. Süper Lig’in
37’nci haftasında Altay ile
karşılaşmaya hazırlanan
Karadeniz ekibi, 15 Mayıs
Pazar günü Atatürk Olimpi-
yat Stadı’nda oynanacak
maçın hazırlıklarına bugün
ara vermeden başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen Yukatel
Kayserispor, 14 yıl sonra ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor

14 yıl sonra final heyecanı
Bu sezon kupa macerasına 3.
turda Artvin Hopaspor karşılaş-
masıyla başlayan sarı-kırmızılı
ekip, 90 dakikası golsüz ta-
mamlanan mücadeleyi uzatma
bölümlerinde bulduğu 3 golle
kazandı. Daha sonra sırasıyla
Iğdır FK ve 68 Aksaray Beledi-
yespor'u 4-0'lık skorlarla geçe-
rek son 16 turunda Fenerbahçe
ile eşleşen Kayseri ekibi, sarı-
lacivertli rakibini deplasmanda
1-0 yenerek çeyrek finale yük-
seldi. Kayserispor, bu turda da

Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarı fi-
nalde Trabzonspor'un rakibi
oldu. İlk maçta deplasmanda 1-
0 yenildiği Trabzonspor'u dünkü
rövanşta 4-2 mağlup eden Kay-
serispor, tarihinde ikinci kez fi-
nale yükselme başarısı
gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip,
2007-2008 sezonunda 7 Mayıs
2008'de ilk kez oynadığı final
maçında Gençlerbirliği'ne pen-
altılarda üstünlük kurarak ku-
paya uzanmıştı. Kayseri ekibi,
normal süresi ve uzatma bö-

lümleri golsüz tamamlanan
maçta, tarihe geçen seri penal-
tılarda rakibini 11-10 mağlup
etmişti. Daha sonraki sezon-
larda kupada 4 kez çeyrek final
oynayan Kayserispor, 14 yıl
sonra kupayı ikinci kez müze-
sine götürmek için mücadele
edecek. Kayserispor'un, 26
Mayıs Perşembe günü Atatürk
Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
finaldeki rakibi, bugünkü Demir
Grup Sivasspor-Aytemiz Alan-
yaspor maçında belli olacak.

cifte kupa
baska bahara
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G alatasaraylı futbolcu Arda
Turan, İstanbul Kent Üni-
versitesi İşletme Bölümü

bünyesinde yapılan ‘Marka Araş-
tırma ve Değerlendirmeleri’ sonu-
cunda ‘2022 yılı en sevilen ve örnek
alınan futbolcusu’ seçildi. Ödülünü

almak için eşi Aslıhan Doğan Turan ile üniver-
siteye gelen futbolcu, aynı zamanda düzenlen
söyleşide öğrencilerle buluştu. Üniversitenin
konferans salonunda yapılan söyleşide salonu
hınca hınç dolduran öğrenciler etkinliğin so-
nunda Turan ile bol bol fotoğraf çektirerek,
forma imzalattı. Söyleşide mesleki hayatına
ilişkin samimi açıklamalar yapan Arda Turan,
ödül için öğrencilere teşekkür etti. 

Güzel taraftan baktınız

Üniversitede olduğu için mutluluğunu dile ge-
tiren Arda Turan, “Gelmeden önce bu konuş-
mayı düşünmüştüm. Uzun zamandır aklımda
hep şöyle başlangıçlar oluyor; ‘Arda çok hata-
ları oldu ama iyi çocuktur’ Yüzde 100 gerçek-
ten çok hatalarım oldu. Bunlar emin olun sizin
bildikleriniz değil. Kendi içimde bildiklerim ve
aslında ailemle olanlardı. Ama hayatımız bo-
yunca hata yapmaya devam edeceğiz. Hata
yapmalıyız da kendimizde hata yapacak cesa-
reti bulmalıyız. Bazen yaptığım şeyler unu-
tuldu mu? Ya da ilham verme işi geçti mi? diye
düşünüyordum. Bu ödül uzun zaman sonra
gerçekten bunların hatırlandığını, bana genç-
lere hala ilham verebileceğini
gösterdi. İçimdeki gerçekten ba-
şarma azmini, tekrardan ça-
lışma azmini o kadar uyandırdı
ki önemini size anlatamam.
Açıkçası topluma karşı bir çe-
kincem de vardı. Uzun zaman
sonra yaşadığım mutluluğu an-
latamam. Çünkü siz bugün Ar-
da’nın hatalarına ‘ama’larına
değil de güzel tarafına bakmayı
seçtiniz. Benim güzel tarafıma
baktığınız için teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Çok yıprandım

Sporcuların sürekli yargılanmayla karşılaştığını
belirten Turan, “Spor dalındaki hocalarımız
yargılıyor, evde annemiz yargılıyor, en büyüğü
kendi kendimizi sürekli yargılıyoruz. Bir şeyler
yapmak için cesaretimiz o kadar az kaldı ki.
Sürekli korkuyoruz ve bizim için kaybetmek
çok kötü bir şey gibi geliyor. Bu işin sıkıntılı
olan kısmı psikolojik olarak yıpranma çok fazla
buna hazırlık olmalıyız. Galatasaray A takı-
mına çıktığımda önümde büyük bir miktar
para, minimum 3-4 kelime İngilizce ve hiçbir
psikolojik eğitim almamış bir çocuktum. Son-
rasında her davranışımı doğru beklediler. Hep
söylerim bana verilmeyen şeyleri geri istediler.
Şimdi altyapımızla ilgili ‘İngilizce eğitimi alı-
yorlar mı? Psikologları var mı?’ diyorum. Şu
ana kadar 700 maç oynadım. Fiziksel olarak
yaşadığım sakatlıkları geçiyorum, tolere edile-
bilir ama geldiğim noktada o kadar çok psiko-
lojik olarak yıprandım ki çünkü milli maça
çıktığınızda kazandığında kahraman kaybetti-
ğinde hain oluyorsun. Kendinizi sürekli etrafta-
kileri mutlu etmek için hazırlıyorsunuz. Artık
700 maçın sonundaki panik vücudunuz doğru
reaksiyonlar veremiyor, doğru düşünemiyorsu-

nuz, paylaşamıyorsunuz. Artık tahammül sını-
rınız hiç kalmamış oluyor çok fazla tepki ver-
meye başlıyorsunuz. En büyük tavsiyem ne
olursa olsun kendinizi mutlu edin. Eğer siz
mutlu olmazsanız ne ailenizi ne de takım arka-
daşlarınızı mutlu edersiniz. Bu hataya son yıl-
larda çok düştüm. İnsanları mutlu edeceğim,
dediklerini yapacağım diye kendim olmaktan
bambaşka biri oldum” diye konuştu. 

Bana çok fazla takıldılar

Çok agresiflikler yaptığını aktaran Turan, “Çok
fazla giydiğime, yediğime, içtiğime, eğlendi-
ğime takıldılar. Oyunu geliştirmek adına bir
şeyler yaptığımı, düşündüğümü düşünüyor-
dum. Hocalarımla bunu tartışabilme yetene-
ğim vardı. Bilinçaltında o kadar çok ‘Arda
algısı’ vardı ki rahatsız edici olabilir. Ben de çok
agresiflikler yaptım, her yerdeydim. Kimseyi
kırmamak için sabah kalkıyorsun magazinde,
sporda, ekonomide var. Boş boş konuştuğum
bir sürü zamanlar oldu” ifadelerini kullandı. 

Arda takımı yavaşlatıyor diyorlar

Aslında fiziksel özelliklerinin futbol oynamaya
hiç müsait olmadığını söyleyen Turan, “Bir
oyuncuda futbolcu olması için 10 tane fiziksel
özellik gerekiyorsa bunların 7’si bende mevcut
değildir diye düşünüyorum. Sadece içimde
adalet duygusuyla gelişmiş inanılmaz bir ka-
zanma arzusu vardır. Hayatımda hiçbir
oyunda hile yapmam. Eşim burada, evde kağıt

oynarken bile hile yapmam ama sonuna
kadar kazanmak için uğraşırım. Bir başka
özelliğim ise çok iyi bir oyuncu zekasına

sahibim. Dünyadaki en üst düzey
orta sahalarında, yani Iniesta’nın

Royce’un yani o seviyedeki
oyuncuların oyun görüşüne
yakın bir görüşe sahibim. Bu
benim için çok büyük bir
avantajdı. Her zaman topa
sahip olmanın büyük takım

için çok değerli olduğunu dü-
şündüm ki Real Madrid bunu

her defasında kanıtlıyor. Hep
şöyle eleştiriler olurdu; Arda takımı

yavaşlatıyor. Asla takımı yavaşlatmıyor-
dum, topa sahip olup oyuna hükmetmemizi
sağlıyordum. Hep böyleydi ama tabi sosyal
medyada halk, karşı kaleye gidelim istiyordu.
Arkadaşlar oyun 90+ oynanıyor, bir oyuncu-
nun ayağına iki dakika top değiyor. Yani geriye
kalan 90 dakikada zaten topsuz oyun oynuyo-
ruz. O yüzden inanın bana top o kadar kıy-
metli ki topu kaybetmemek, topa hakim olmak
çok önemli. Bugün açıkçası kendi takımımızın,
Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın da yaşadığı en
büyük sorun topa sahip olmamak. Topa sahip
olamazsanız rakip olur ve daha çok koşarsınız,
koştukça da bu oyunu oynayamazsanız” ifade-
lerini kullandı.

Yıllardır uyuyamıyorum

Psikolojisini toparlaya-
madığı için yıllardır
uyku problemi
çektiğini söyle-
yen Turan,
“Yıllardır uyku
problemi çeki-
yorum, rahat
uyuyamıyorum.

Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım.
Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir
türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu.
Diyet yapıyorum 10 gün sonra bozuyorum.
Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum.
Çünkü kimseyi suçlamıyorum ama ülkedeki
ortam hevesimi kırıyor. Gelişememek hevesimi
kırıyor. Bu oyunu biz neden daha iyi oynaya-
mıyoruz? Neden pas
oyununu daha iyi oy-
nayamıyoruz? Der-
ken ben de biraz
duygusalım çabuk
düşerim. İspan-
ya’da kendime
çok daha iyi bakı-
yordum çünkü çok
daha özgür hissedi-
yordum. İnsanın
kendimi özgür hisset-
mesi kadar güzel bir şey ola-
maz. İspanya macerama
tamamlanmış hikaye ola-
rak bakıyorum, tabi ki

çok güzel

gün-
lerdi. Özlüyorum
ama gönül rahatlı-
ğıyla tatlı bir özlem
var” dedi. 

Fatih Terim'i 
seviyorum

Kendisinde Fatih Te-
rim’in yerinin çok
farklı olduğunu anla-
tan Turan, “Fatih
Terim ile çalışmak-
tan çok keyif
alırım.
Dünya-
daki

bütün teknik direktörlere saygım vardır. Ge-
nelde dünyadaki önemli teknik direktörler,
hazır takımlarla ve büyük oyuncularla çalışır-
lar. O yüzden forvet çıkarıp forvet alırlar, sağ
kenarı çıkarıp sağ kenarı alırlar veya taktikle-
rinde çok ufak değişiklikler yaparlar. Ama Fatih
hocanın özellikle hücum bölgesindeki dehası
kimsede yoktur. Çok fazla hamle
yapar. Her şeyi dener, açıkçası bu
bana çok şey öğretiyor. Günde 8
tane maç izler, çok çalışır bu beni
çok etkilemiştir” diye konuştu.  

Yapılanları asla 
hak etmedim

Milli takımdan ayrılma süre-
cini aktaran Turan, “Üzüldü-
ğüm zaman gülebiliyorum,

bazen evde de böyle oluyor.
2016 elemelerinde İz-
landa maçından sonra
beni çok yıpratan bir gü-
lümseme olayım var. Maç
öncesi bir hafta taç atışına çalış-

mıştık. İzlanda takımı bir hafta bo-
yunca taç ve uzun top atıyor.

Teknik direktör Mircea Lucescu
da ‘topa vurmanız önemli
değil, düştüğü yer önemli o
yüzden topa çok kalabalık
çıkmayın’ diyordu. Dünya
kupası gibi önemli bir
maçta ilk uzun topa iki kişi

birden çıktık ve düştüğü
yer bomboştu gol

yedik. O beni çok
sinirlendirmişti ve
bütün maç ona ta-

kılarak devam ettim.
Oyundan çıktığımda da onun si-
nirine gülmüştüm. Hayatım bo-
yunca milli takım için çok
fedakarlık yaptım. O kadar çok
ki size anlatamam. Barcelo-
na’dayken ayak tendomumda
yırtılma vardı ve açıkçası Bar-
celona kulübü 2016 eleme-

leri için beni göndermek
istemedi ama ben onları
dinlemeyip buraya gel-
dim. Karşılığında yıl-

larca muhteşem bir
sevgi gör-

düm
ama

ıs-
lık-

larla
gönderildim.
Kendim de
sonuç olarak bırak-
tım. Asla bunu hak etti-
ğimi düşünmüyorum”
ifadelerini kullandı. 

En yetenekli 
kadro değiller

Milli takımdaki futbolcuların ina-
nılmaz potansiyelleri olduğunu

söyleyen Turan, “İnanılmaz iyi oyun-
cular ama gelmiş geçmiş en yetenekli

kadro olduklarını kabul etmiyorum, değil-
ler. Dürüst olmak lazım bu ülke Rüştüler, Tu-

gaylar gördü. Hamit Altıntop, Selçuk İnan,
Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz gibi isimler
vardı. Gerçekçi olmak lazım çocuklara da fazla
yük yüklüyoruz. Böyle olduğu zaman Avrupa
şampiyonasında iyi oynayamadılar” dedi. Ga-
latasaray’ı hayatı boyunca çok seveceğini söy-
leyen Arda Turan, “Galatasaray benim

sevdam, hayatım boyunca çok seveceğim.
O yüzden Galatasaray ile ilgili ne olursa
hizmet etmeye çalışırım. Futbol Federas-

yonuyla ilgili konuları bilmiyorum
çünkü işin içinde çıkar varsa

asla orada olmam, zaten ha-
yatım boyunca da olma-
dım. Gerçekten futbola
hizmet etmemi isterlerse
sonuna kadar ederim. Ül-
kemi dünyanın her ye-
rinde de temsil edebilirim.

Her şey adaletli olmalı
diye düşünüyorum. Fatih

hocadan ile konuştuğumuz
bir fikrimiz vardı; o da şu MYK

ve kurulları kulüp temsilcilerinden
yapmak istiyorum. Çünkü her hafta adalet,
hakem problemimiz var. Oyunun gerçeği ta-
kımların iyi oynamaması, takımlarımız iyi fut-
bol oynamıyor” diye konuştu. 

Altyapıya yatırım yapılmalı

Altyapıya çok önem verdiğini vurgulayan
Turan, “Türk futbolunda ilk değiştirmek istedi-
ğim şey kesinlikle ve kesinlikle kulüplerin yüzde
10 gelirlerinin altyapıya gitmesi. Bunun iyi bir
denetleyici tarafından denetlenmesi gerekiyor.
Galatasaray altyapısındaki 15-16 yaşındaki ço-
cuklar suni çim sahada antrenman yapıyor.
Galatasaray altyapısı Türkiye’nin en önemli
altyapısıdır. Maalesef sahamız, alanımız yok.
Bu çocukların 2 yıl içinde Türkiye’nin en
önemli takımına gelip orada oynamasını bekli-
yoruz. Suni çimde 15 günde bir kramponları-
nız yırtılır. Altyapı benim için çok önemli
gerçek imkanları sağlamıyoruz önce kendimizi
eleştiriyorum. Artık maddi kaynaklar yetişmi-
yor, altyapıya dönmeliyiz. Hatta bu benim fik-
rim taraftarımıza ‘biz bu sene şampiyon
olamayacağız ama bütçemizi düşüreceğiz, ge-
leceği düşüneceğiz, altyapıdan oyuncular oy-
natacağız. Bize güvenin 3-5 sene zaman verin’
diye söyleyelim. Bence Galatasaray taraftarı
bunu anlardı, buna inanıyorum. Çünkü takım-
larını şampiyonluktan daha fazla seviyorlardı
ama beceremiyoruz. İşin gerçeği çıkıp doğru-
ları söylemek. Ben bir gün Galatasaray’ın tek-
nik direktörü olursam bunu yapmayı çok
isterim” dedi. 

Tur rehberi değilim

Galatasaray’ın Barcelona ile maçında
kadroya neden alınmadığı sorusuna
Turan, “Hocaların, kulübümüzün
tercihi, ben takım kaptanı olarak
yükümlülüğüm doğru davranış-
larda bulunup, doğru şekilde
devam etmek. Çünkü Galatasaray
altyapısını ve kültürünü temsil etti-
ğimi düşünüyorum. Saygıyla karşı-

ladım, Göztepe’de Konya’da
yoksam gerçekten takım için önemli

değilsem Barcelona’da olmamın da bir
anlamı yok çünkü ben tur rehberi değilim” ifa-
delerini kullandı.  

Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi
öğrencileri tarafından ‘2022 yılı en sevilen ve

örnek alınan futbolcusu’ seçildi. Ödül
töreninde samimi açıklamalarda bulunan

Turan, “Spor dalındaki hocalarımız yargılıyor,
evde annemiz yargılıyor, en büyüğü kendi
kendimizi sürekli yargılıyoruz. Bir şeyler

yapmak için cesaretimiz o kadar az kaldı ki.
Sürekli korkuyoruz ve bizim için kaybetmek

çok kötü bir şey gibi geliyor” dedi

Güzel anılarım var

BURAK
ZİHNİ

HABER

Atletico Madrid'deyken Barcelona maçında ha-
keme krampon fırlatmasına ilişkin de konuşan
Turan, “Kupa çeyrek finaliydi, galiba biz 1-0
öndeydik. Fernando Torres’in vurmasıyla, Ja-
vier Mascherano’nun eline top çarptı. Hepimiz
penaltı olduğunu düşündük ve penaltı oldu
diye duraksadık. Duraksayınca Barcelona
kontratağa çıktı, biz de açık alanda Messi,
Neymar ve Suarez’e yakalandık ve o arada
golü yedik. Golü yiyince hakeme şiddetli şe-

kilde itiraz ettik. Bu itiraz devre arasında da
sürdü. Devre arasındaki bu itiraz devam eder-
ken hakemin tavrı bize karşı çok sertti, Barce-
lonalı oyunculara karşı çok daha kibardı. Ben
de buna çok sinirlendim ve öteki pozisyonda
Dani Alves ve Rakitic ayağıma basıp krampo-
numu çıkardı hakem de ‘devam’ dedi açıkçası
tamamen refleksti iyi ki hakeme de gelmedi.
Tamamıyla yanlış davranış ama kabul ediyo-
rum çok güzel anı” diye konuştu.  

SUREKLI
YARGILANIYORUZ!

“PSİKOLOJİK
OLARAK

GERÇEKTEN
YIPRANDIM

“GALATASARAY
BENİM ÇOCUKLUK

AŞKIM, BURAYA
HER ZAMAN

HİZMET ETMEYE
HAZIRIM.

“FATİH TERİM'LE 
BABA-OĞUL GİBİYİZ.

ARAMIZDA İYİ BİR İLETİŞİM
VAR. KENDİSİYLE

ÇALIŞMAYI, MESAİ 
HARCAMAYI DA ÇOK 

SEVİYORUM. UMARIM BİR
GÜN YİNE TEKRAR BİR

ARAYA GELEBİLİRİZ. 
BUNU GERÇEKTEN 
YÜREKTEN İSTERİM.



B irleşmiş Milletler'e üye 156 ülke ta-
rafından 10-16 Mayıs tarihleri ara-
sında kutlanan Dünya Engelliler

Haftası, Şişli’de de çeşitli etkinliklere sahne
oluyor. Hafta özelinde düzenlenen panele
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de
katıldıYaşanabilir “Engelsiz Bir Şişli” mot-
tosundan hareket eden Şişli Belediyesi,
Dünya Engelliler Haftası kapsamında
panel, seminer, tiyatro gösterimi, duvar bo-
yama ve piknik gibi farklı etkinlikleri hayata
geçiriyor. Etkinlikler ilk gün belediye çalı-
şanlarına özel olarak düzenlenen farkında-
lık çalışmalarıyla başladı. Etkinliklerin ikinci
günü olan 11 Mayıs Salı günü ise Şişli Be-
lediye Başkanı Muammer Keskin ve Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin
katılımıyla bir panel gerçekleştirildi. Panele
ayrıca İstanbul Üniversitesi Engelliler Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof.
Dr. Resa Aydın, İstanbul Barosu Engelli
Hakları Merkezi’nden avukat Çağrı Yıldı-
rım, AHBAP Derneği’nden Gizem Maşal
katıldı.

Kendimizi sorumlu hissediyoruz

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Mer-
kezi Abidin Dino Salonu’nda gerçekleştiri-
len etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin sözle-
rine bir ülkenin ya da şehrin gelişmişlik dü-
zeyinin engelli vatandaşlarına sunduğu
olanaklarla ölçüldüğünü belirterek başladı.
“Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik ha-
yata katılmaları ve aktif bir yaşam sürmeleri
için pek çok alanda düzenlemeler yapmak
gerekiyor. Ülke olarak gidecek daha çok yo-
lumuz var. Biz Şişli Belediyesi olarak kendi-
mizi bu konuda çok sorumlu hissediyoruz
ve önemli projeleri hayata geçiriyoruz”

diyen Keskin, bu çalışmalardan ba-
zılarını şöyle aktardı: “Engelli kom-
şularımızın, sıcak yemekten
psikolojik desteğe kadar, her alanda yanla-
rında olmaya gayret ediyoruz. Temizlik ve
kuaför gibi evde bakım hizmeti veriyoruz.
Yüzme havuzumuzda onlar için özel
yüzme dersi ve özel spor programları yapı-
yoruz. Afet Hazırlık Çalışması yaparken
engelli ve hareket kısıtlılığı olan komşuları-
mıza yönelik yapılabileceklere öncelik veri-
yoruz. Engelli komşularımızın, ihtiyaçları
doğrultusunda ulaşımları için araç desteği
sağlıyoruz. Otizm ve down sendromlu
komşularımıza özel kurslar gerçekleştiriyo-
ruz. Belediyemize ait Şile’deki dinlenme te-
sisimizden engelli komşularımızı ücretsiz
faydalandırıyoruz”

Devlet iyilik değil, görevini yapmalı

Törende konuşan Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli engelli bir birey olarak 28
yıldır engelli hakları konusunda çalıştığını
belirterek sözlerine başladı. Hançerli, ko-
nuşmasında şunlara dikkat çekti: “Belediye
başkanı olunca talep eden taraftan masa-
nın diğer tarafına yani talepleri karşılayacak
tarafa geçtim. Uzun yıllar ülkemizde engelli
hakları için yapılanlar iyilik, yardım gibi gö-
rüldü. Gerçek bu değil. Gerçek şu; bu ül-

kede engellilerin ya da diğer farklı gurupla-
rın ihtiyaçları gözetilmeden hizmetler üre-
tildi. Şimdi de bu ayrımcılık içeren
hizmetlerin yarattığı yanlışları ve algıyı dü-
zeltmemiz gerekiyor. Dayanışmak, yardım-
laşmak önemli tabii, ancak engelli bireylere
sunulacak haklar ve hizmetler iyilik değil,
devletin görevidir” Etkinliğin ikinci günü;
saat 20.00’de başlayacak olan ve Şişli Bele-
diyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi-
Büyük Salon’da sergilene-
cek, Yetenekli Engelsizler
Komedi Tiyatrosu gösteri-
miyle devam edecek.

Önemli grupları 
kapsıyor

Engelli Haftası nedeniyle
düzenlenen etkinlikler kapsa-
mında 12 Mayıs’ta da bir
panel düzenlenecek. Panelde
Koç Üniversitesi Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi Anabilim
Dalı’ndan Doç. Dr. Tuba
Mutluer “Özel Gereksinimli
Çocuğu Olan Ailelere Yöne-
lik Bilgiler” başlığıyla bir 

sunum yapacak. Eşsiz ve Güçlü Eller kuru-
cusu Klinik Psikolog Eda Malkav “Uzuv
Farklılığı Farkındalığı ve Uzuv Farklılığı Fo-
toğraf Sergisi” hakkında, Türkiye Aile Plan-
laması Vakfı’ndan Uzman Psikolog
Danışman Hilal Döner ise “Engelli Kız
Çocukları ve Kadınlarda Cinsellik ve Şid-
det” hakkında bilgi aktaracak. İstanbul Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden
uzman bir yetkilinin Evde Bakım Destek
Süreçleri” başlığıyla yapacağı konuşmanın
ardından, Otizm Akademi’den Berkay Kı-
zılboğa ve Hasan Yalnız “Özel Gereksi-
nimli Çocuk: Spor ve Hareketin Önemi“
başlıklı bir sunum yapacaklar. Şişli Beledi-
yesi Ek Hizmet Binası Özgecan Aslan
Konferans Salonu’nda yapılacak toplantı
saat 10:00’da başlayıp 13:00’e kadar devam
edecek. Yine aynı gün Şişli Belediyesi En-
gelli Koordinasyon Merkezi’nden sanatçı
Pepe’nin katılımıyla down sendromlu ço-
cuklarla duvar boyama ve graffiti etkinliği
gerçekleştirilecek. 12 Mayıs’ta ayrıca Ha-
yata Dokunuyorum Görme Engelliler İno-
vatif Atölye Merkezi Ziyareti de
gerçekleştirilecek.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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ŞarkIcI Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kı-
ratlı, 2019 yılında Amsterdam'da nikah ma-
sasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, aradığı
mutluluğu yakalayamayınca tek celsede bo-
şandı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştık-
tan sonra 2021 yılında yeniden evlendi.
İkinci kez evlenen ancak mutluluğu yakala-
yamayan çift, bugün tek celsede boşandı. 5
ay önce evlerini ayıran çift, bugün Beykoz
Adliyesi'ne gelerek evliliklerini anlaşmalı ola-
rak bitirdi. Boşandıktan sonra adliye önünde
Gazete VİP TV muhabirinin sorularını ya-
nıtlayan Akçıl, "Zaten 5 aydır ayrıyız. Malu-

mun ilanı. Herkes için hayırlısı olsun. İlk bo-
şanmada da bu kapıdan çıkmıştık. Böyle
şeyler olabiliyor. Ayrılık her zaman gerçekle-
şiyor, söyleyecek bir şey yok. Uzun süredir
ayrı olduğumuz için ayrılırken ben de çok bir
şey hissetmedim. Zaten 5 aydır evli gibi de-
ğildik. Bu süreçte kurtarmak için bir şey yap-
madık. Mal paylaşımı konusunda gizlilik
kararı var ama gereken her şey yapılacak.
Kırgınlığım yok Burcu çok değerli bir insan.
Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin
sonu olabiliyor. Bundan sonra da görüş-
meye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti,
bugün Beykoz Adliyesi'nde ikinci kez

boşandı. Adliye önünde basın
açıklaması yapan Akçıl'ın "Zaten 

5 aydır ayrıydık, barışmak için bir
çaba sarf etmedik. Herkes 
için hayırlısı olsun" sözleri

ise dikkat çekti

Yaşanabilir “Engelsiz Bir Şişli” mottosundan hareket eden Şişli Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası 
kapsamında panel, seminer, tiyatro gösterimi, duvar boyama ve piknik gibi farklı etkinlikleri hayata geçiriyor
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Şişli Belediyesi 
Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi Abidin Dino 

Salonu’nda gerçekleştirilen 
etkinliğin açılış konuşmasını
yapan Şişli Belediye Başkanı

Muammer Keskin sözlerine bir
ülkenin ya da şehrin 

gelişmişlik düzeyinin engelli 
vatandaşlarına sunduğu
olanaklarla ölçüldüğünü 

belirterek başladı.

14 Mayıs Cumartesi günü ise ani-
matör, sihirbaz ve farklı ikramlarla
şenlenecek olan “Engelsiz Piknik”
düzenlenecek. Şişli Belediyesi Aya-
zağa Mesire Alanı’nda yapılacak
olan piknik engelli bireylere ve aile-
lerine açık olacak.

Bütün aileler davetli

Burcu’nun yaz rüyası
Ipekyol, Yaz 2021 sezonunda plaj modasına damga vuracak ilk 
beachwear koleksiyonu için Burcu Esmersoy ile iş birliği yapıyor! 

Burcu Esmersoy’un ilham veren stiliyle hazırlanan koleksiyon seçkisi,
sizi sıcak yaz günlerine doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor

Ipekyol ilk kez beachwear koleksi-
yonu ile modaseverlerle buluşuyor!
Sıcak kumlardan serin sulara uza-
nan, karakterli ve sezonun yükselen
tasarımlarından oluşan koleksiyo-
nun ilham rotası ise Burcu Esmer-

soy’un enerji dolu stilinden yola
çıkıyor. Burcu Esmersoy ve

Ipekyol tasarım ekibinin,
uzun ve heyecanlı ça-

lışmasının ardından
hazırlanan Burcu
Esmersoy for
Ipekyol Beach-
wear 2021 Kolek-

siyonu; beachwear, swimwear ve
aksesuar seçkisiyle plaj modasının
nabzını tutuyor. Yaz mevsimine eşlik
eden renkli mayolar, derin sırt deta-
yıyla sürpriz bir görünüm sergiliyor.

Egzotik desenli pareolar ile kom-
binlenmeye müsait bu mayolar
ise toz pembesi, klasik leopar
deseni veya siyah rengiyle özle-
nen gün batımlarının eşlikçisi
oluyor. Ayrıca mevsimin favori

rengi beyazlardan oluşan şort ve
önden bağlamalı cropped top takım
fresh bir look yaratıyor.

Canlı renkleri var

Canlı renklerin birlikteliğiyle oluşan
çiçek desenli surf mayo, bu sezon
farklı tasarımları deneyimlemek iste-
yenlerin radarına giriyor. Aynı desen-
lerdeki bikini ise deniz kenarında
şıklığı vaat ediyor. Minimal tavır ser-
gileyen tarçın tonlu yüksel bel bikini
ve kemer detaylı mayo ise yalın ol-
duğu kadar feminen bir duruş yara-
tıyor. Dalga seslerinin yanında
müzik ritmlerine eşlik edecek tek
omuzlu mayo ve yüksek belli bikini-
ler, siyah-beyaz denklemine teslim
olarak deniz kenarında retro etkisi
sunuyor. Zebra ve egzotik desenli
mayolar ise sahil şeridinde iddialı ol-
mayı tercih edenlerin favori parçası
olarak yerini alıyor. Sıcak günlerin
eşlikçisi olacak örme detaylı elbise,
tatil şıklığından ödün vermek iste-
meyenlerin radarına giriyor.

Hayvanlar

İçİn
mamamatik

Gaziosmanpaşa Belediyesi, güneş enerji panelli ve
mobil uygulama destekli yeni mamamatik cihazlarını
hizmete sundu. Vatandaşlar, yeni sistemle “Sokaktaki
Dostlarım” mobil uygulaması üzerinden, diledikleri
yerde ve saatte, anlık olarak, sokak hayvanlarının
mama ile buluşmasına destek oluyor
Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının sürdürü-
lebilir ve hijyenik bir şekilde karşılanmasını amaçlayan
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 10 adet mamama-
tik istasyonuna ek olarak güneş enerji panelli yeni ma-
mamatik istasyonlarını hizmete sundu. Herhangi bir
elektrik ve internet bağlantısına gerek duyulmadan,
enerjisini kendi karşılayan doğa dostu yeni cihazlar, 
vatandaşların istedikleri yerden, diledikleri bölgedeki
sokak hayvanlarını beslemesine olanak sunuyor. Mobil
uygulama mağazalarından “Sokaktaki Dostlarım” uy-
gulamasını indirenler, 2 TL ve katlarında yaptıkları yar-
dımlarla cihaza komut verebiliyor. Uygulamadan gelen
komut doğrultusunda mekanizma harekete geçiyor ve
öndeki hazneye mama döküyor. Böylece sokak hayvan-
larının mamaya ulaşması kolaylaşıyor. 

10 adet cihaz var

Yeni mamamatikler hakkında bilgi veren Gaziosman-
paşa Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Özlem Demirel, “İl-
çemiz genelinde 10 adet mamamatik cihazımız var,
bunlara yeni sürümlüleri ekliyoruz” dedi.

İkİncİ kez 
boşandılar


