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CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'na veri-

len hapis cezası ve siyasi yasak son-
rası CHP MYK olağanüstü
toplandı. Toplantı sonrası açıklama
yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak,

"Sayın Canan Kaf-
tancıoğlu görevinin
başındadır. Parti ça-
lışmalarına devam et-
mektedir. Biz
Cumhuriyet Halk
Partisiyiz. Biz Kuvâ-
yi Milliyeyiz. Biz, hak,
hukuk, adalet için ve-
rilecek hiçbir kavga-
dan korkmayız" dedi.
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KAVGADAN KORKMAYIZ!

Kaftancıoğlu
görevinin başında

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma
kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı

Erdoğan, "Gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu
görüşte değiliz" dedi. Erdoğan, “İskandinav
ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafir-
hane gibi. PKK’sı DHKP-C’si İsveç’te Hollan-
da’da yuvalanmış durumdalar. Oraların
parlamentolarında bile yer alıyorlar. Her şey-
den önce YPG bir terör örgütüdür PKK neyse
YPG de odur. Amerika’nın bu yanlışını kabul-
lenmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ara-

sında Güzel Sanatlar Liseleri Ortak
Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü
imza töreni düzenlendi. Törende ko-
nuşan Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy "Yaptığımız
tüm çalışmalarda temel hedefimiz
geleceğin sanatçılarını yetiştirmektir.
İnsana, gençlere yani sizlere yatırım
yapmaktır" dedi. Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer ise "Bakanlığımızla
öncelikle turizm alanında bir iş birli-
ğine gitti” diye konuştu. I SAYFA 8
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2 BAKAN PROTOKOL YAPTI

Temel hedefimiz
ileriye yatırım

Misli.com Sultanlar Ligi'nde
şampiyon olan VakıfBank, ku-

pasını aldı. VakıfBanklı voleybolcular-
dan Meryem Boz, "9 ay bunun için
çalışmıştık ve kendi evimizde şampi-
yon olduğumuz için çok mutluyuz.
Fenerbahçe de çok güçlü bir ekip, o
sebeple 3-2 uzaması çok normaldi.
Kazanan taraf biz oldu-
ğumuz için çok mutlu-
yum" dedi. I SAYFA 14
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VAKIFBANK 
KUPASINI ALDI

ONAMA KARARI
MECLIS’I GERDI!
Yargıtay'ın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının bir kısmını onamasının ardından yükselen tansiyon 
Avcılar Meclisi'ne yansıdı. Gündem dışı söz alan ve Yargıtay'ın kararını eleştiren CHP'li Murat Tercan'ın konuşması 
sırasında CHP'li Meclis üyelerinin tamamı Kaftancıoğlu'nu destekleyen dövizleri havaya kaldırdı. Bu sırada AK Parti
ve MHP Grubu salonu terk etti. AK Partililer salondan çıkarken, “Bu Meclis bunu hak etmiyor” şeklinde tepki gösterdi

Avcılar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı 2. oturu-
munda Canan Kaftancıoğlu kavgası çıktı. Topan-

tıda gündem dışı söz alan İBB ve Avcılar Belediyesi'nin
CHP'li Üyesi Murat Tercan, Yargıtay'ın kararına sert eleş-
tiriler yöneltti. Tercan, yargının iktidarın sopası haline gel-
diğini savundu. Tercan konuşurken bütün CHP'li Meclis
üyeleri üzerinde, “Canan yüreklidir, cesurdur, bizimdir.
Asla yalnız yürümeyeceksin” yazan dövizleri havaya kal-
dırdı. Bu sırada AK Parti ve MHP grubu toplu olarak sa-
lonu terk etti. AK Partili bazı Meclis üyeleri salondan
çıkarken CHP'lilere, “Bizi kimse bu şekilde tehdit edemez.
Bu meclis bunu hak etmiyor” şeklinde tepki gösterdi. 
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CHP'LİLER HEP BİRLİKTE 
DÖVİZLERİ HAVAYA KALDIRDI

AK Parti ve MHP grubunun Meclis'i terk etmesinin
ardından Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Grup

yönetiminden bir arkadaşımız AK Partililerle görüşsün.
Sonra devam edelim" dedi. Meclisi takip eden CHP İlçe
Başkanı Erdal Nas'ın talimatı üzerine CHP Meclis üyele-

rinden birkaçı AK Parti Grubu ile görüştü.
Yaklaşık yarım saat sonra AK Partililerden sa-
dece Sadık Pehlivan Meclis'e geldi. Pehlivan,
“Hukuk alanına sirayet etmiş, tarafsız Türk
yargısının karar verdiği bir konuda CHP'li
Meclis üyelerinin seçilmiş olan bizlere tehdit
vari üslup kullanarak hem partimizi hem de
hükümetimizi, üstelik de yargımızı zan al-
tında bırakmasını kabul etmiyoruz” dedi. 

ç

SEÇİLMİŞ MECLİS ÜYELERİ 
BU ŞEKİLDE TEHDİT EDİLEMEZ

www.gazetedamga.com.tr

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
eski başdanışmanı Adnan
Tanrıverdi'nin kurucusu ol-
duğu SADAT'ın Beylikdü-
zü'nde bulunan merkezine
gitti. İçeri girmesine izin veril-
meyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye
asla paramiliter kuruluşlara,

kurumlara teslim edilmeye-
cektir. Seçim güvenliği önem-
lidir” dedi. “Şu anda önünde
bulunduğumuz SADAT bir
paramiliter kuruluştur” iddia-
sını ortaya atan CHP Lideri,
“Seçimi gölgeleyecek her-
hangi bir şey olursa sorum-
lusu burası ve Saray’dır”
ifadelerini kullandı.
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SORUMLUSU 
SADAT’TIR!

SORUMLUSU 
SADAT’TIR!

SORUMLUSU 
SADAT’TIR!

SORUMLUSU 
SADAT’TIR!

SORUMLUSU 
SADAT’TIR!

SORUMLUSU 
SADAT’TIR!

TERORISTLERIN
MISAFIRHANESI!

İLLAKİ BİR YERDE
SENDELİYORSUN!

Alternatif müziğin güçlü sesi
Su Soley, Kabuk ismini taşı-

yan yeni albümünü dinleyicilerle
buluşturdu. Albüm hakkında ko-
nuşan Soley, “Hangi renk olursan
ol yolun hep aynı. Kimsenin kim-
seden bir farkı yok. Herkes yürü-
yor ve herkesin illaki bir yerlerde

ayağı takılıyor, sende-
liyor. Tatlı tatlı 

kaşımak yerine
üzerine na-

zikçe üf-
leyerek,
öperek
kapat-
tığım
bütün
yarala-

rımın ka-
buğu bu

albüm” dedi. 
I SAYFA 13
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TARTIŞMAYA NEDEN OLAN O KONUŞMA!
İBB ve Avcılar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Murat Tercan, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasına sert tepki göstere-
rek, “İktidarın sopası haline gelen hukuk, İl Başkanımz Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı. Ancak, iktidar yargı eliyle
sadece Kaftancıoğlu değil, özgürlük mücadelesi veren kocaman bir toplum cezalandırılmaktadır. Bizler inanıyoruz ki zulüm
ve küstahlık çok yakın bir süreçte son bulacaktır. Kötülüğü, talanı ve zulmü hep birlikte yok edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

HABER
YAKUP TEZCAN

Beylikdüzü AK Parti meclis üyeleri
arasında yaşanan kavgaya Bele-

diye Başkanı Mehmet Murat Çalık
da tepki gösterdi. Beylikdüzü

adına bu olaydan ötürü büyük 
bir üzüntü içerisinde olduğunu 
belirten Çalık, “Bu görüntüler

Beylikdüzü’ne yakışmadı” dedi

Beylikdüzü Belediye
Meclisi öncesinde AK

Parti grup toplantısında Meclis
üyeleri arasındaki yaşanan kav-
ganın ardından Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık da
açıklamada bulundu.  “Bizim
arkadaşlarımız hemen müda-
hale etti” diyen Çalık, “Grup
toplantısında güvenlikçi arka-
daşların bulunması mümkün
değil. Umarım kendi içlerinde
problemi çözerler. Güvenlik za-

fiyetinden bahsediyor Fatih 
bey. Ak Parti’nin kendi oda-
sında yaşanan bir münakaşa-
nın biz nasıl sorumlusu
olabiliriz” ifadelerini kullandı.
Çalık, “Beylikdüzü Meclisi
adına üzgünüm. Ama oraya
benim müdahalem mümkün
değil. Benim olduğum ortamda
hiç kimseye kavga ettirmem.
Bunlar isterse benim siyasi ra-
kiplerim olsun. Beylikdüzü’ne
yakışan bir görüntü değil” dedi.
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BENİM OLDUĞUM YERDE KAVGA OLMAZ!

İstanbul Gazeteciler Derneği,
(İGD) 'Basının Dünü Bu-

günü' konulu interaktif söyleşi dü-
zenliyor. Moderatörlüğünü İGD
Başkanı Mehmet Mert'in yapacağı,
Gazeteci-Yazar Necdet Saraç'ın in-

teraktif olarak katıla-
cağı söyleşi; bugün
13.00 - 15.00 saatleri
arasında, Beylikdüzü
Atatürk Kültür Mer-
kezi'nde gerçekleşe-
cek. Gazeteci Saraç,
Türkiye'de gazetecili-
ğin dününü ve bugü-
nünü masaya
yatıracak. I SAYFA 16

ç

İGD SÖYLEŞİ DÜZENLİYOR

Türk basınının
dünü ve bugünü

KAVGA HIC
YAKISMADI!
KAVGA HIC
YAKISMADI!
KAVGA HIC
YAKISMADI!
KAVGA HIC
YAKISMADI!
KAVGA HIC
YAKISMADI!
KAVGA HIC
YAKISMADI!

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, izinsiz bağış

topladığı iddiasıyla banka he-
sapları bloke edilen Çatal-
ca'da bulunan Nesin Vakfı’nı
ziyaret etti. İmamoğlu “Ço-
cukların eğitimi için çok kıy-
metli çalışmalar yapan Nesin

Vakfı'nı ziyaret ettik. Hiçbir
ayrım yapmadan, eğitim ola-
nağından mahrum kalmış ço-
cuklara sevgi dolu bir yuvada
eğitim veriyorlar. Vakfımızın
önüne konan suni engellerin
bir an evvel kaldırılması
doğru olacaktır” dedi.
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Eleştiri değil tebrik lazım!
Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 2021
yılı kesin hesabı görüşüldü. AK Partili

Fatih Aydoğan, bütçenin yüzde yüz tutturul-
duğunu, kasada 100 milyondan fazla para ol-
duğunu söyledi. CHP’li Hüseyin Üsküdar ise
belediyenin kasada para olduğu
halde, arsa satışı kararının nede-
nini sordu. AK Partili Muham-
met Kaynar da bütçe fazlası
veren belediyenin tebrik edilmesi
gerekirken eleştirilmesinin hak-
sızlık olduğunu söyledi. I SAYFA 4
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Kendi doğanı
kendin koru

Sayfa 9

Mehmet
Murat
Çalık

Kemal 
Kılıçdaroğlu



2 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

aşırı aktif mesane; hormonal, nöro-
lojik, enfeksiyonel veya tümöral gibi
herhangi bir patolojik durum olmadan

mesanenin ani ve kontrolsüz kasılmalarıyla ka-
rakterize bir durum. Kontrol edilmesi güç sı-
kışma hissine genellikle gündüz ve gece sık
idrara gitmenin eşlik ettiği, bazen de bu kontrol-
süz kasılmalar nedeniyle hastanın idrarını tuta-
mayarak kaçırdığı bir tablo olarak tarif ediliyor.
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan, kadın-
larda daha sık olmak üzere her iki cinsiyette ve
her yaş grubunda görülebilen aşırı aktif mesane-
nin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen
bir hastalık olduğunu belirterek, “Öyle ki aşırı
aktif mesane için reçete edilen ilaçlar dünya ge-
nelinde hipertansiyon, diyabet ve antibiyotikler-
den sonra 4. sırada yer alıyor. Ancak görülme
sıklığı yüksek olduğu halde hastaların çoğunun
bu tablonun aslında tedavi edilebildiğinden ha-
berleri olmuyor. Oysa hekime zaman kaybetme-
den başvurmak hem altta yatabilecek mesane ve
prostat kanseri gibi çeşitli hastalıkların tanısının
konmasını yardımcı oluyor hem de mevcut du-
rumun tedavisinin sağlanması sayesinde hasta-
ların yaşam kaliteleri artıyor” diyor. 

Nedeni bilinmiyor

Aşırı aktif mesanede en sık görülen ve ‘olmazsa
olmaz’ denilen yakınma, çoğunlukla ani gelen ve
ertelemekte güçlük yaşanan idrar sıkıştırması
oluyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan,
hastanın ani ve kontrolsüz idrar sıkıştırması ne-
deniyle genellikle tuvalete koşma ihtiyacı duydu-
ğunu belirterek, “Bunun haricinde gündüz 8-10
kez gibi sık idrara gitme, gece birden fazla idrar
yapma şikayeti de hastalarda görülebiliyor. En
rahatsız edici ve kişiyi zor durumda bırakan
semptom ise ani idrar sıkışıklığı ile birlikte gelişe-
bilen idrar kaçırma oluyor” bilgisini veriyor. Gü-
nümüzde aşırı aktif mesaneye yol açan faktörler
henüz kesin olarak bilinmiyor. Aslında aşırı aktif
mesane semptomlarına yol açabilecek başka
hastalıklar da mevcut. Bunların arasında; nöro-
lojik hastalıklar, diyabet, üreter veya mesane taş-
ları, mesane tümörleri, üriner sistem
enfeksiyonları, üriner sistemdeki yabancı cisim-
ler erkeklerde prostat hastalıkları, idrar kanalı
darlıkları veya kadınlarda pelvik organların sark-
ması gibi sorunlar yer alıyor. Üroloji Uzmanı
Doç. Dr. Burak Özkan, “Bizler hastaya aşırı aktif
mesane tanısı koymadan önce altta yatan bu gibi
durumların olmadığından emin olmak istiyoruz”
diyor.   

Tedavi ile çözüm sağlanıyor!

Günümüzde uygun tedavi yollarıyla aşırı aktif
mesane sorununa çözüm sağlanabiliyor ve kişi-
nin hayat kalitesi artırılabiliyor. Hastanın yaşam
tarzında değişiklik yapması tedavideki en önemli
aşamayı oluşturuyor. Tedavi protokolünde; kişi-
nin yaşı, eşlik eden diğer rahatsızlıkları, kullan-
dığı ilaçlar ve yaşam koşulları gibi birçok faktör
belirleyici oluyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr.
Burak Özkan, “Aşırı aktif mesanenin tedavisinde
aslında çok geniş bir yelpazede seçenek mevcut
olmakla beraber, hangisinin uygulanıp uygula-
namayacağı hasta ve hekimin birlikte karar vere-
ceği bir durumdur. Davranışsal tedaviler, ilaç
tedavileri veya minimal invaziv girişimler günü-
müzde uygulanması mümkün olan tedavi 
seçenekleri arasında yer alıyor” diyor. 

Mesaneye
dikkat! 

Ç ocuk - Ergen Psikiyatri Uzmanı
Dr. Ali Mert Beşenek, çocukluk
çağı travmalarına ilişkin bilgi

verdi. Çocuklarda travmaya neden olan
olay ve durumlara değinen Dr. Ali Mert
Beşenek, “Hayatın olağan akışının dı-
şında, aniden ve beklenmedik şekilde ge-
lişen, kişide korku-kaygı-çaresizlik gibi
yoğun duygular oluşturan, kişinin psiko-
lojik ve/veya fiziksel bütünlüğünü tehdit
eden olaylara travma adı verilmektedir”
dedi. Dr. Ali Mert Beşenek, travmatik
olaylar içerisinde savaşlar, doğal afetler,
kazalar, cinsel veya fiziksel istismar, ani
ölümler veya ciddi hastalıkların sayılabi-
leceğini kaydetti. Dr. Ali Mert Beşenek,
“Travmatik bir olayın çocuk üzerinde et-
kisinin olması için illa direkt maruz kal-
ması veya kendi başına gelmesi
gerekmez, travmatik bir olaya şahit
olmak hatta bazen sadece duymak bile
çocuğu çok olumsuz etkileyebilir.” uyarı-
sında bulundu.

Farklı şekilde etkiliyor

Travmaların her çocukta aynı tepkiyi
oluşturmayabileceğini kaydeden Dr. Ali
Mert Beşenek şunları söyledi: “Çocukla-
rın travmatik olaylardan etkilenmesinde
çocuğun kendisine, ailesine ve travmatik
olaya bağlı bazı faktörler rol oynamakta-
dır. Çocuğun geçmişteki deneyimleri,
olayları algılama biçimi, inanışları ve dü-
şünce kalıpları travmatik olayın etkisini
arttırıcı veya azaltıcı olabilir. Benzer şe-
kilde ailenin travmatik olayı algılama ve
yorumlama biçimi, çocuğun verdiği tep-
kilere yaklaşımları, çocuğa güvenli bir
ortam sağlama kapasiteleri, psikolojik
olarak destek olma becerileri ve aile için-

deki güven ortamı çok önemli faktörler-
dir. Ayrıca travmatik olayın ani olup ol-
madığı, hiç beklenmeyen bir sonuçla
karşılaşılıp karşılaşılmadığı, travmatik
olayın tek sefer mi yoksa uzun bir süre
boyunca birden fazla defa mı olduğu,
travmatik olay olurken yaşanılacak çare-
sizlik hissinin boyutu da travma sonrası
verilecek tepkileri etkiler.”

Uzaman başvurun

“Travmatik bir olay yaşandığında birta-
kım tepkilerin oluşması kaçınılmazdır”
diyen Dr. Ali Mert Beşenek, bu tepkilerin
bir ayı aşkın sürede devam etmesi ha-
linde uzmana başvurulması gerektiğini
belirterek “İlk bir ay içerisindeki bu ‘akut
stres tepkileri’ eğer çocuğun okul-aile-
akran işlevselliğini bozacak düzeyde de-
ğilse normal sınırlar içerisinde kabul

edilebilir. Çoğu çocuk bu dönemde hız-
lıca toparlar ve gündelik yaşantısına
devam edebilir. Ancak ne zaman ki bu
tepkiler bir ayı aşkın bir sürede devam
eder, şiddeti artar ve çocuğun işlevselli-
ğini bozmaya başlarsa Travma Sonrası
Stres Bozukluğundan bahsedilebilir. Bu
bozukluğun geliştiği durumda aileler
mutlaka bir uzmandan destek almalıdır”
uyarısında bulundu.

Yıkıcı etkilere yol açabilir

Travmalara gerekli müdahalelerin zama-
nında yapılmamasının çocuğun gelece-
ğinde önemli sorunlara yol açabileceği
uyarısında bulunan Dr. Ali Mert Beşe-
nek, “Çocukluk döneminde yaşanmış,
bununla ilgili gerekli adımlar atılmamış
ve “üstü kapatılmış” travmalar ileri dö-
nemde yetişkin hayatta yıkıcı etkilere

sebep olabilir” dedi. Beşenek, “Bir çocuk
eğer travmatik olayı paylaşmış ve bu-
nunla ilgili gerekli şeyler yapılmamışsa
temel güven duygusu çok büyük hasar
alır. Çocuğa inanılmaması, ‘Sana öyle
gelmiştir’ denmesi hem çocuğun yeterli
desteği görememesine hem olayın önüne
geçilmeyip tekrar etmesine hem böyle bir
şey tekrar ederse artık yardım talep et-
memesine, hem de çaresizlik ve umut-
suzluk hissinin kök salmasına neden
olur. Böyle bir durum ileride travmaya
daha açık bir kişilik, kaygı bozuklukları
ve depresyon gibi çok sayıda ek ruhsal
hastalıklar,  değersizlik hissi, insanların
ve dünyanın güvenilmez olduğuna dair
düşünce kalıpları, insan ilişkilerinde so-
runlar ve gündelik işlevsellikte olumsuz-
luklar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.”
ifadelerini kullandı.

ZEYNEP VURAL

SAKIN USTUNU 
KAPATMAYIN!

Kanser oluşumunun her
zaman biyolojik risk faktörleri
(yaş, cinsiyet, ırk) kaynaklı gö-

rülmediğini dile getiren Uz. Dr. Halis Yerli-
kaya, “Yaşam tarzı değişiklikleri ve bireysel
önlemlerle sınırlı bu faktörler kanser oluşu-
munu engellemede tek başına yeterli olma-
maktadır. Hava kirliği, tütün ürünü
kullanımına bağlı duman maruziyeti ya da
katı yakıtların kullanımına bağlı kapalı alan
dumanı gibi tüm toplumun sağlığını bozan
ve kanserojen olan durumların toplumsal
birlik ve bütünlük ile alınacak önlemlerle
kontrol altına alınması çok önemlidir” dedi. 

Risk faktörleri nedir?

Toplumsal ve bireysel olarak kanser oluşu-
munda önemli risk faktörlerini minimum
seviyeye indirerek, bu nedenlere bağlı kan-
ser oluşumunu engellemek için bilinmesi
gereken risk faktörleri sıralayan Yerlikaya,
“Alkol kullanımı. Cinsel yolla bulaşan HPV
enfeksiyonu. Hepatit B (HBV) ya da diğer
kanser yapıcı enfeksiyonlar. İyonize ve ult-
raviyole radyasyon. Hava kirliliği. Sigara
başta olmak üzere tütün ürünlerinin kulla-
nımı. Pasif içici olma (tütün ürünlerinin du-
manına maruz kalma) Aşırı kiloluluk veya
obezite. Yetersiz ve sağlıksız beslenme. Ye-
tersiz fiziksel aktivite. Katı yakıtların kulla-
nımına bağlı kapalı alan dumanı. Çalışma
ortamlarından kansere neden olabilecek

maddelerin kullanımı. Kanser teşhisi için
yıllık taramalar öneriliyor” diye konuştu. 

Geç kalmaktan kork

“Ülkemizde sık görülen meme, kalın ba-
ğırsak, rahim ağzı, prostat ve akciğer
kanserlerinin herhangi bir belirti verme-
den teşhis edilmesi için tarama yöntem-
leri bulunmaktadır” diyen Yerlikaya,
“‘Kanserden değil geç kalmaktan kork’

sloganı önemli bir gerçekliğe vurgu yap-
maktadır. Kanserde erken tanı hayat kur-
tarmaktadır bunun için özellikle sık
görülen kanserlerden meme kanseri,
kalın bağırsak kanseri ve rahim ağzı kan-
serleri için belirlenen yaşlarda önerilen
taramaların yapılması yaşamsal önem
taşımaktadır. Böylelikle daha erken dö-
nemde birtakım belirtiler ortaya çıkma-
dan ve kanser vücutta yayılmadan

saptama yapılması mümkün olabilmek-
tedir. Belirli risk faktörlerine sahip olan
ve belli bir yaşın üstündeki bireylerin
erken teşhis için ve kanser tedavisinin
başarısı açısından tarama yaptırması ge-
rekmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve
tarama yöntemlerinin etkin kullanılması
ile kanserin önlenebilir ve erken teşhis
edilebilir bir hastalık olduğu unutulma-
malıdır” ifadelerini kullandı. 

Yapılan saha araştırmalarına göre her yıl yaklaşık 200 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Çevresel ve kimyasal
birleşenlerin neden olduğu kanser türleri için toplumsal bilincin oluşturulması ve önlemlerin alınması halk
sağlığı için büyük önem taşıyor. Uz. Dr. Halis Yerlikaya, kanser ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Doğru zamanda önleminizi alın!

ÜSTÜ KAPATILMIŞ TRAVMALAR YETİŞKİNLİKTE YIKICI ETKİLERE YOL AÇABİLİR!

Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylara müdahalenin zamanında yapılması,
büyük önem taşıyor. Çocuk - Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert Beşenek, “Çocukluk
döneminde yaşanmış, bununla ilgili gerekli adımlar atılmamış ve “üstü kapatılmış” trav-
malar ileri dönemde yetişkin hayatta yıkıcı etkilere sebep olabilir” uyarısında bulundu

Aniden geldiği ve ertelemekte güçlük
çektiğiniz için genellikle tuvalete
koşma ihtiyacı mı hissediyorsunuz?
Gündüz 8-10 kez idrar ihtiyacınızı gi-
dermek zorunda mı kalıyorsunuz? Bu
şikayetler size tanıdık geliyorsa, dik-
kat! Nedeni iş ve sosyal hayatta ol-
dukça zor durumlar yaşatabilen ‘aşırı
aktif mesane’ hastalığı olabilir! 

Travmaların tedavisinde ilk basamağın çocuğu koru-
mak ve travmanın tekrar etmesinin önüne geçilmesi-
nin sağlanması olduğunu kaydeden Dr. Ali Mert
Beşenek, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocuğu koruyucu
önlemler alındıktan sonra tedavi çocuktaki travma ile
ilişkili bulgular özelinde planlanır. Çok sık birlikte bu-
lunan kaygı ve depresyon gibi sorunların psikiyatrik
ilaçlar ile tedavisinin yanında travmanın da işlemlen-
mesi ve psikolojik olarak çalışılması gerekmektedir. Bu
bağlamda psikoterapinin önemi büyüktür ve özellikle
travmaya yönelik birçok psikoterapi yöntemi geliştiril-
miştir. Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapiler,
Çözüm Odaklı Psikoterapiler, Kabul ve Kararlılık Tera-
pileri, Meta-bilişsel Terapiler, Grup Psikoterapileri ve
Göz Hareketleri ile duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme
(EMDR) travma sonrası yaşanacak ruhsal sorunlarda
etkinliği kanıtlanmış tedavi yöntemlerindendir.”

TEDAVİDE İLK BASAMAK
ÇOCUĞUN KORUNMASI

Havaların ısınma-
sıyla havuz sezonu

açıldı. Ancak kirli ya
da fazla klorlu sular
mantar, genital en-
feksiyon gibi birçok

sağlık sorununu be-
raberinde getiriyor

Havuza gireceklerin temkinli ol-
ması gerektiğini belirten Güzellik
Koçu Meltem Demir, “Havuz suyu

içerisinde bulunan klor, havuz enfeksiyonları-
nın ortaya çıkmasının en önemli nedeni. Bu
durum özellikle kadınlar için ciddi sorunlara
neden olabiliyor. Çünkü klor, vajen florasını

bozan bir dezenfektandır. O nedenle çok kala-
balık, kirli ya da aşırı klorlu havuzlara dikkat
edilmeli” dedi. Başta mantar, vajinal enfeksiyon
gibi sorunlar için nioli yağını öneren Demir,
“Nioli yağı soğuk algınlığı tedavisinde, bağışık-
lık sisteminin düzeltilmesinde, ağrı giderici
özelliği sayesinde yaralarda kullanmasının yanı

sıra cilt sorunları için bire birdir.  Çay ağacı ile
benzer özelliktedir ve onun kullanıldığı her
yerde kullanılabilir” diye konuştu. Ayak man-
tarı, tırnak mantarı ve nasır şikayetlerinde sıcak
su içine birkaç damla damlatılarak kullanılabi-
leceği ya da tırnakların yağ ile ovulabileceğini
aktaran Demir, “Ayrıca vajinal enfeksiyonu ön-
lemede, vajina florasını düzenlemede inanıl-
maz önemli bir yağdır. Vajinal kaşıntı, akıntı,
kötü koku gibi şikayetlerle savaşır. İç çamaşırı
yıkanırken çamaşır makinasının yumuşatıcı gö-
züne birkaç damla nioli yağ damlatılabilir. 

Kabusunuz olmasın!

Uz. Dr. Halis Yerlikaya,
“Kanserden değil geç 
kalmaktan kork’ sloganı
önemli bir gerçekliğe 
vurgu yapmaktadır. Kan-
serde erken tanı hayat 
kurtarmaktadır bunun için
özellikle sık görülen kanser-
lerden meme kanseri, kalın
bağırsak kanseri ve rahim
ağzı kanserleri için belirle-
nen yaşlarda önerilen tara-
maların yapılması yaşamsal
önem taşımaktadır” uyarı-
sını yaptı. 

KANSERDEN DEĞİL 
GEÇ KALMAKTAN KORK

Meltem Demir,
“Çay ağacı ile
benzer özelliktedir
ve onun kullanıl-
dığı her yerde
kullanılabilir”
diye konuştu. 
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DepoDa
yangın

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1294
Sokak'ta bulunan plastik malzemelerin
geri dönüştürüldüğü fabrikanın depo-

sunda saat 13.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok
sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. İtfaiye
yangına müdahale etti. Yangın, 30 dakikalık çalış-
mayla söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan ol-
mazken dumandan etkilenen 5 çalışana ambulansta
oksijen verildi. Depoda hasar oluştu. Yangını gören
Mehmet Sözen, "Öğlen saatleriydi. Herkes cuma
namazındaydı. Çok şükür hiçbir yaralı yok" dedi. 

Açıklama yapıldı

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yangına ilişkin açık-
lama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.40'ta ilçe-
miz 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu caddesindeki
geri dönüşüm malzemeleri toplayan fabrikanın de-
posunda yangın çıkmıştır. Olay yerine ivedilikle gü-
venlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın
söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam et-
mektedir.  Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can
kaybı bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 5
fabrika çalışanı sağlık ekiplerimizce ayakta tedavi
edilmiştir" denildi.  DHA

A nadolu 4. Ağır Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruşmaya başka suçtan
hükümlü bulunan sanık Çetin

Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruş-
mada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları
da yer aldı. Esas hakkındaki mütalaasını
açıklayan Savcı Alim Yaşar, sanıkların
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten
AK Parti hükümetini cebren düşürmeye
yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere bir
araya geldiklerini öne sürerek, seminer
adı altında çalışma başlattıklarını kay-
detti. Söz konusu çalışmaların deşifre ol-
ması üzerine seminer programına katılan
silahlı kuvvetler personelinin bir kısmının
emeklilik istediğini ifade etti. Mütalaada
"Diğer kısmının da Yüksek Askeri Şu-
ra'dan emekli edilmek suretiyle AK Parti
hükumetini ıskartaya yönelik amacın ger-
çekleşmesinin engellendiği" denildi.

12 yıla kadar hapis

Eylemin teşebbüs aşamasına ulaşama-
dan hazırlık hareketleri kapsamında kal-
dığını iddia eden Savcı Yaşar, sanıkların
eyleminin "Suç için anlaşma" suçunu
oluşturduğunu belirtti. Mütalaada sanık-
lar Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal
Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya
Varol ve Behzat Balta'nın "Suç için an-
laşma" suçundan 3 aydan 12 yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
Yargılama aşamasında hayatını kaybeden
Metin Yavuzyalçın hakkındaki kamu da-
vasının düşürülmesine karar verilmesi
mütalaada talep edildi.

Direnmesini talep etti

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Çetin
Doğan, söz konusu seminerin 2003 yı-
lında yapıldığını, söz konusu seminerin
askeri bir seminer olduğunu öne sürdü.
Davanın iddianamesini hazırlayan savcı-
nın FETÖ'den hüküm giymiş olduğunu
da vurgulayan Çetin Doğan, yerel mah-
kemenin 31 Mart 2015 yılında verdiği be-

raat kararında direnmesini talep etti.
Diğer sanıklar da mütalaayı kabul etme-
diklerini belirterek mütalaaya karşı sa-
vunma hazırlayabilmek için süre talep
etti. Sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüse-
yin Ersöz "Tarih tekerrür ediyor. Yargı-
tay'ın bozma kararı tamamen siyasi" dedi.
Mütalaayı açıklayan savcının duruşma-
dan bir gün önce görevlendirildiğini iddia
eden Ersöz, "Cumhuriyet savcısı bu da-
vadan sonra sizinle duruşmaya çıkmaya
devam edecek mi bunu merak ediyoruz"
şeklinde konuştu. Avukat Ersöz, esas
hakkındaki savunmasını hazırlayabilmek
için diğer avukatlarla birlikte süre talep
etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti,
sanıklara mütalaaya karşı savunma ha-
zırlayabilmeleri için süre vererek duruş-
mayı erteledi. Anayasa Mahkemesi'nin
'Hak ihlali' kararı vermesinin ardından ye-
niden görülen Balyoz Davası'nda 237
sanık beraat etmişti. Anadolu Cumhuri-
yet Başsavcılığı verilen beraat kararına 7
sanık yönünden itiraz etmişti. Başsavcılı-
ğın itirazında Çetin Doğan'ın plan semi-
nerinde yaptığı konuşma içeriğinin
mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik
olduğunu, diğer 6 sanığın konuşmaları-
nın da içerik itibariyle sanık Doğan'ın ko-
nuşmasıyla benzer içerikte olduğu iddia
edildi. İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza
Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kara-
rını bozarak dosyayı yeniden yerel mah-
kemeye gönderdi. Yargıtay bozma
gerekçesi olarak ise sanık eylemlerinin
'Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık
hareketleri kapsamında değerlendirilece-
ğini' gösterdi. Seminer çalışmasındaki ko-
nuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki
dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal
belgeleri dikkate alan Yargıtay, sanıkların
fikir birliği içerisinde gerçekleşen eylemle-
rinin Suç için anlaşma suçunu oluşturdu-
ğuna kanaat getirmişti. DHA

Bağcılar'da plastik fabrikasının 
deposunda yangın çıktı. Müdahalenin
ardından söndürülen yangın nedeniyle
depoda hasar oluştu

Olay, 21 Nisan Perşembe akşam saatle-
rinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahalle-
si'nde bulunan sitede yaşandı. Edinilen

bilgiye göre, A.K.M.A. isimli Libya uyruklu kadın, ai-
lesi ile yaşadığı evde tek başına doğum yaptı. Kadın,
ölü doğan bebeğini, alt komşusunun terasına attı. İler-
leyen saatlerde üst komşusu çamaşır asmak balko-
nuna çıktığı sırada, terasta cansız şekilde yatan bebeği
gördü. Kadın durumu site yönetimine haber verdi.
Site yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri geldi. Bebeğin cansız bedeni hastane
morguna kaldırılırken, anne A.K.M.A. ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri
tamamlanan kadın, çıkartıldığı mahkemece serbest bı-
rakıldı. Kadın ve ailesinin memleketleri olan Libya'ya
döndüğü öğrenildi.  DHA

Beylikdüzü'nde, Libya uyruklu
A.K.M.A., ölü doğurduğu bebeğini, alt
komşusunun terasına attı. İfadesi
alındıktan sonra mahkemeye sevk
edilen, kadın serbest bırakıldı

Yargıtay'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını
bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan
hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin
Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden
mütalaa açıklandı. Mütalaada Yargıtay'ın bozma kararına
uyulması ve 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 12 yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi

SUC ICIN ANLASMA!

Omuz atma

KAVGASI!
Beyoğlu'nda, omuz atma tartışması kavgaya dönüştü. Kokoreççinin dövüldüğü
kavgada silahla havaya ateş açıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda,
geçen salı saat 06.40 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre ağabey ile kardeşi, caddede
yürürken iş yerinin önünde duran koko-
reççi Nazım İ.'ye çarptılar. Nazım İ., ken-
disine omuz atıldığı gerekçesiyle iki
kardeşle tartışmaya başladı. Tartışmanın
ardından başlayan kavga sırasında polis
olduğunu söyleyen kişi belindeki taban-
cayı çıkarmaya çalışırken devrilen moto-
siklete takılarak yere düştü. Nazım İ. ile
ağabeyi kavgaya devam ederken, tekrar
ayağa kalkan kişi havaya bir el ateş etti.
Bu esnada, kavgayı görerek ağabeyinin
yardımına koşan kokoreççinin kardeşi
Adem İ., savurdu.

Peş peşe ateş açtı

Bunun üzerine elinde silah bulunan kişi
tekrar havaya ateş ettikten sonra Nazım
İ.'yi yerde tekmelemeye başladı. Havaya
peş peşe ateş edilmesi üzerine çevredeki-

ler kaçıştı. Abi ile kardeşi, yere düşen
Nazım İ.'ye yumruk ve tekmelerle vur-
maya devam etti. Kavga olay yerine gelen
polis ekiplerinin müdahalesinin ardından
sona erdi. Polis ekipleri olay yerini güven-
lik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme
polisleri yerde 7 adet boş kovan tespit
ederek muhafaza altına aldı.

Soruşturma açıldı

Kavgada yaralanan Nazım İ. ile havaya
ateş eden kişinin ağabeyi, Taksim Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Te-
davilerin ardından kavgaya karışan 4 kişi
gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifa-
delerinin ardından 2 kişi serbest kalır-
ken  Adem İ. ile havaya ateş eden kişi adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevde
değilken silahını kullanan polis hakkında
ayrıca, idari soruşturma da başlatıldığı
öğrenildi. Öte yandan olay anları ise iş
yerinin güvenlik kamerasına saniye sa-
niye yansıdı. DHA

Tutukluluğu 
devam edecek
Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde
bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis 
istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını
iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

anadOlu 27. Asliye Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmaya
tutuklu sanık Emrah Yılmaz,

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle
(SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf
avukatları hazır bulundu. Hakim, Adli
Tıp Kurumu'ndan sanığın muayenesine
ilişkin raporun tamamlandığına fakat
rapor hazırlanmadığına ilişkin cevap ya-
zısı geldiğini söyledi.

Tek taraflı bakıldı

Sanık Emrah Yılmaz, önceki savunmala-
rını tekrar ettiğini belirterek "Soruşturma
aşamasında metrodaki görüntülerim za-
manında çözümlenmedi, sadece aleyhime
olan deliller toplandı. Daha önceki savun-
malarımda belirttiğim üzere olaya tek ta-
raflı bakılmıştır. Ek olarak metrodaki
görüntüler çözümlenseydi benim suçsuz
olacağım ortaya çıkacaktır. Bir önceki din-
lenen mağdur Azize K. doğruları söyle-

memiştir. Olay yerinde birçok insan var-
dır, sadece tek bir kişi dinlenmiştir. O da
benim aleyhime olan şeyleri söylemiştir"
şeklinde konuştu. Sanık avukatı, Emrah
Yılmaz'ın daha önce anti kişilik bozuk-
luğu tanısı ile tedavi gördüğünü öne süre-
rek, sanığın sağlıklı bir şekilde karar
alamayacağını iddia etti. Sanık avukatı
Yılmaz'ın tahliyesini talep etti. Şikayetçi
avukatları ise delillerin toplanmadığını
vurgulayarak sanığın tutukluluk halinin
devam etmesini istedi. Savcı, Adli Tıp Ku-
rumu'ndan sanığın akıl sağlığı yönünden
rapor gelmemesini gerekçe göstererek sa-
nığın tutukluluk halinin devam etmesini
talep etti. Ara kararını açıklayan mah-
keme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gel-
mediğini ve olay anına ilişkin CD
çözümleme tutanağının hazırlanmadığını
da dikkate alarak sanığın tutukluluk hali-
nin devamına karar verdi. Duruşma 
ertelendi. DHA

BeBeğini 
terasa
attı

4 bin doları hiç ettiler!
Esenyurt'ta, Irak uyruklu Fooad Sebry Mahmud’a kendilerini polis olarak
tanıtıp, tehdit ederek 4 bin dolar parasını alan yine Irak uyruklu Ahmad
A.D.A. ve Maan Q.F. polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı

Olay, 26 Eylül Salı günü
akşam saatlerinde Esenyurt
Meydanı'nda yaşandı. İd-

diaya göre, iki yıldır Türkiye'de yaşayan
Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, ar-
kadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi
yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak
tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşın-
dan kimliklerini göstermelerini istedi.
Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi,
diğer yandan biri ile telefonla konuş-
maya başladı. Bir süre sonra polis oldu-
ğunu iddia eden kişi,
Mahmud'a "Kimliğinde sorun
var. Numara ve isim uyuşmu-
yor. Sen çıkmıyorsun. Kimli-
ğin sahte. Bizimle karakola
gelmen lazım" dedi. Bunun
üzerine Mahmud ve kendile-
rini polis olarak tanıtan kişiler
arasında pazarlık başladı.

Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheli-
ler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Sahte polisler ve Mahmud’un konuş-
tuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adliyeye sevk edildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki gü-
venlik kameralarını inceledi. Polis
ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde
şüphelilerin Ahmad A.D.A. ve Maan
Q.F. olduğunu belirledi. 2 şüphelinin

Pınar Mahallesi’nde bulu-
nan bir sitede yaşadığını be-
lirleyen polisler, sahte
polisleri kaldıkları adreste ya-
kaladı. Parasını kaptıran
Mahmud, 2 şüpheliyi teşhis
etti. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan Iraklı sahte polis-
ler, adliyeye sevk edildi. DHA

Öğretmene 
feci dayak!

Esenler'de sokak ortasında öğretmene dayak cep te-
lefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Esenler Menderes Ma-

hallesi'nde meydana geldi. İddia-
lara göre, öğretmenlik yapan bir
kişi, bir öğrencinin yakını tarafın-
dan sokak ortasında sopayla dö-
vüldü. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağ-
lık ekipleri, yaralıyı ambulansla
hastaneye kaldırırken, polis ekip-
leri ise öğretmeni döveni yakala-
mak için çalışma başlattı.
Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için
dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradı-
ğını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet et-
tiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da
dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.
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S ayın İmamoğlu “Anlamaya çalış-
madan bu tarz girişimleri yapan-
ları, akıllı olmaya davet ediyorum.

Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil"
demiş ve gelen tepkiler üzerine geri adım
atarak özür dilemek zorunda kalmıştı.

Elbette özür dilemek bir erdemdi. Lakin
toplum 20 yıldır “Ananı da al git denildiği,
madencilerin tekmelendiği ve şehitlere;
kelle, bir avuç çapulcu” gibi söylemlere
maruz kaldığı için Sayın İmamoğlu’nun in-
sanlara karşı yaklaşımı, naifliği, sevecen-
liği ve samimiyeti toplumun gönlünde taht
kurmuşken, Nagehan Alçı’ya tepki göste-

renleri “aman çokta umurumdasınız” der
gibi bir cümle sarf etmesi hiç hoş olmadı.

Bir an aklıma Nagehan Alçı’yı bizler mi
yanlış tanıyorduk yoksa Sayın İmamoğlu
ve Sayın İmamoğlu’nun İBB Sözcüsü ola-
rak atadığı ve hala hangi ideolojiye, hangi
siyasi görüşe yakın olduğunu bilemediğimiz
Murat Ongun'u mu?

Bahse konu olan Nagehan Alçı’nın "Yıl-
larca iktidarın politikalarını destekleyen
ve Balyoz, Ergenekon gibi 'kumpas' dava-
larının medyadaki önde gelen savunucu-
ları arasında yer aldığını, toplumu yanlış
yönlendiren, yapmış olduğu konuşmalar-
dan dolayı birçok insanın mağdur olma-
sına sebep olduğunu, Fetullah Gülen
Türkiye’ye davet edildiği dönemde Sa-
manyolu kanalında canlı yayınlar yaptı-
ğını…" unutmadık.

Devamında; Sayın Erdoğan’ın Başbakan
olduğu dönemlerde “Fetullah Hocaefen-
di’yi Türkiye’de yaşayamaz hale getiren in-
sanlar bugün yargı konusu yapıyorlar onu
görmek lazım. Çünkü milyonların gönlünde
taht kurmuş bir ismin kendi vatanından
uzak durmasını anlamsız ve Sayın Başba-
kan’ın o çağrısını da çok doğru buluyo-
rum.” söylemi, "Fetullah Hoca’nın
Amerika’da olması Türkiye’ye zarar veri-
yor." söylemi ve “Fetullah Gülen’i kendi va-
tanından uzak tutan şartlar neydi? O

şartlar bugün Türkiye’de hiç biri yok" diye-
rek gelmesi için önünde hiçbir engel olma-
dığına dair yaptığı açıklamalar.

Benim asıl anlamadığım ise; Şahan
Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena
Gökhan İstanbul seçimlerinde Sayın İma-
moğlu’na destek verirken bugün o aynı
isimlerin Nagehan Alçı gibi tarafı, rengi,
ideolojisi bilinen bir ismi eleştiriyorlar diye
İBB sözcüsü Murat Ongun'un "Topu topu
200-300 kişinin kendi aralarındaki yorum-
ları" açıklamasın da bulunması da neydi?

Yanılmıyorsam Sayın Ongun “Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin kurucularına iki
ayyaş diyen, Atatürk ile hesaplaşmanın
hayali ile yanan Akp ve cemaat işbirliğini
destekleyenlerle gerçek Cumhuriyetçiler
arasındaki ayrımı yapacak kabiliyette
biri" değil.

Ki bizler Sayın İmamoğlu ve İBB Söz-
cüsü Ongun’un dediği gibi ne “vız gelir tırıs
giderdik” ne de sayı saymasını bilmeyen
birinin bizi “200-300 kişiden ibaret değil-
ler” dediği kadar az değildik.

Sayın İmamoğlu ve sözcüsü Ongun’a
küçük bir hatırlatma. Eğer ki Sayın Temel
Karamollaoğlu İstanbul seçimlerinde aday
çıkarmasaydı aldığı 140 bin oyun gideceği
yer Millet İttifakı değil Cumhur İttifakı
olurdu. Çünkü din temelli siyaset yapan bir
partinin mensupları CHP’ye değil AKP’ye
oy verirdi. Yani demem o ki Sayın Kara-
mollaoğlu aday çıkararak Sayın İmamoğ-
lu’nun ilk seçimde 14 bin fark ile kazandığı
seçimi, aday çıkarmayarak 90 bin farkla
Sayın Binali Yıldırım’a İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı ünvanı verebilirdi.

Bilmem anlatabildim mi?

İktidarın sandalından 
Bandırma vapuruna!

Z eytinburnu Belediyesi’nin 2021
yılı kesin hesabının görüşüldüğü
meclis toplantısı tarafların karşı-

lıklı tartışmalarına sahne oldu. AK Parti
grubu adına söz alan Fatih Aydoğan,
bütçenin yüzde yüz tutturulduğunu, 530
milyon olarak hedeflenen 2021 bütçesi-
nin 554 milyon 260 bin 300 TL olarak
gerçekleştiğini ifade etti. Belediyeciliğin
öngörü ve kabiliyet meselesi olduğunun
altını çizen Aydoğan, “Hem çalışmalar
yapacaksınız, hem gelirinizin gideriniz-
den fazla olmasını sağlayacaksınız, hem
de ayağınızı yorganınıza göre uzatarak
dur durak bilmeden proje yapmaya
devam edeceksiniz. Zeytinburnu Beledi-
yesi tam olarak bunu yapıyor. Hem çalı-
şıyor, hem de proje üretiyor. Proje
yapmak bizim için hem motivasyon kay-
nağı hem de faaliyet anlayışımızın gös-
tergesidir. Bir çeşmeye musluk takmakta
bir faaliyettir Zeytinburnu’nun göbeğine
Millet Bahçesi yapmakta. Yemekli orga-
nizasyon yapmakta bir faaliyettir Av-
rupa’nın en büyük pistini Zeytinburnu’na
kazandırmakta. Dolayısıyla hedefini 530
Milyon olarak belirleyen, gelir bütçesini
ise 554 milyon olarak gerçekleştiren,
Zeytinburnu Belediyesi’nin ilgili çalışan-
larına ve başkanımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Neden arsa satıyorsunuz?

Yaklaşık 100 bin lira bütçe fazlası ile
2021 yılını tamamlayan Zeytinburnu Be-
lediyesi’nin gelirinin fazla olmasının
emlak vergilerinin yüksekliğinden kay-
naklandığını söyleyen CHP Grup Söz-
cüsü Hüseyin Üsküdar ise İstanbul’un
39 ilçesi arasında en yüksek emlak vergi-
sini alan belediye sıralamasında 5. olduk-
larını dile getirdi. Üsküdar, “Üniversiteye
girişte 135., geçim düzeyinde 28., geçim
düzeyinde 35., vergi toplamadaysa 5. sı-
radayız. Kesin hesaba göre belediyenin
kasasında 100 milyon para var ancak

meclis gündeminde ambarların hemen
yanında bir arsanın satışı var. Madem
paran var niye satıyorsun? Peki Abay İlk-
öğretim Okulu’nu neden sattık. Yaptığı-
nızı söylediğiniz Buz Pistini Spor Toto,
Millet Bahçesi’nin tamamı da Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı yaptı” eleştirisinde
bulundu. Başkan Arısoy’un geçmiş
dönem TOKİ ve Kültür Bakanlığı’ndaki
görevlerinden dolayı ilişkilerini Zeytin-
burnu için kullandığını gözlemlediklerini
ve bu anlamda kendisini taktir ettiğini de
söyleyen Üsküdar, belediyenin 3 yıllık dö-
nemde sadece Millet ve Yeşiltepe
Camii’nin ihaleye çıkmasından başka bir
icraatının olmadığını, bütçenin de harca-
maların da doğru yapılmadığını söyleye-
rek kesin hesaba ‘Ret’ oyu vereceklerini
söyledi. İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa
Güreler de “Arsa satarak, vergilere zam
yaparak, incik cincikten vergi alarak ta-
biiki bütçe tutturulur” dedi. 

İl 4 belediye CHP'li

Gerçekleşen hesaba göre bütçe fazlası
veren Zeytinburnu Belediyesi’nin tebrik
edilmesi gerekirken eleştirilmesini hak-

sızlık olarak gördüğünü söyleyen AK
Partili Muhammet Kaynar ise “Bizim
belediyemizin bütçesini, faaliyet rapor-
larını, kesin hesabını herhangi bir bele-
diye ile değil, en iddialı oldukları ilçe
belediyesi ile kıyaslasınlar, eğer biz
yüzde 50’ye varan bir fark atmıyorsak
tek kelime etmeyeceğim” diyerek,
komşu ilçe Bakırköy’le kıyaslanmala-
rını istedi. En yüksek vergi alan 5. ilçe
olduklarını söyleyen Hüseyin Üskü-
dar’ın ilk 4 belediyeyi saymasını da is-
teyen Kaynar, hepsinin CHP’li
belediyeler olduğunu söyledi. En çok
emlak vergisi alan belediyelerin ba-
şında CHP'li Şişli Belediyesi'nin geldi-
ğini belirten Kaynar, “O da batma
noktasında. Bugüne kadar da CHP ta-
rafından yönetildi” dedi. 2. sırada yer
alan Kadıköy Belediyesi’nin ve diğer
belediyelerin de  iyi durumda olmadığı
ifade eden Kaynar, “2 buçuk yıllık İBB
yönetimi ile İstanbul’un bütçesi ayan
beyan ortada. Orası da borç alamaz
hale gelmiş durumda. Bu ayki 
İBB kesin hesabında bunu inceleyin”
ifadelerini kullandı. 

SELVİ SARITAÇ

Anneler Günü ve Dünya Çiftçiler Günü Gümüşdere’de çiftçi kadınlarla birlikte kutlandı. 500 kişilik bir kahvaltıda köylülerle bir araya gelen Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Annelerimize çok iyi bakalım. Bir çocuğun kaç yaşında olursa olsun annesini kaybetmesi çok zor ve acı bir şey” dedi

ELESTIRI DEGIL 
TEBRIK LAZIM!

Sarıyer’in en geniş
tarım arazileri arasında
olan Gümüşdere Köyü

anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği
yaptı. Gümüşdereli kadınlar, Sa-
rıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç ile kahvaltıda bir araya
geldi. Kadınların Anneler Günü
ve Dünya Çiftçiler Günü’nü kut-
layan Başkan Genç, “Bir çocu-
ğun kaç yaşında olursa olsun
annesini kaybetmesi çok zor ve
acı bir şey. Her an gözünün içine
bakacağınız, başınızı dizlerine ko-
yacağımız kişi annemiz” diyerek
başladığı konuşmasını şu sözlerle
tamamladı: “Annelerimize çok iyi
bakalım. Kadının, çiftçi kadının
sosyal güvencesi bizim en önemli
politikalarımızdan biri. Siz Gü-
müşdereli kadınlar ürettiğiniz,

pazara indirdiğiniz ürünlerle in-
sanları ne kadar mutlu ettiğinizi
biliyor musunuz? Çünkü sizin
sayenizde en doğalını ve tazesini
yiyorlar. Eğer doğal beslenme
varsa hastalıklar olmaz. Üreticiye
destek vererek bir nebze nefes al-
masını sağlayan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’na çok teşek-
kür ediyorum” dedi. Etkinlik son-
rasında katılımcılara karanfil ve
hediyeler verildi.

Dünyada gıda krizi var

İstanbul Ziraat Mühendisler
Odası Başkanı Murat Kapıkıran,
“Erkekler avcı toplayıcı iken ka-
dınlar tohumu toprakla buluştur-
maya başladı ve insanların
yerleşik hayata geçişlerini sağ-
ladı” diyerek başladığı konuşma-

sını şu sözlerle tamamladı: 
“Kadınların üretimde yeri çok
önemli. Türkiye kadına, kadın
çiftçiye gerekli desteği ne yazık ki
veremiyor. Bütün köylerimizde
kadın çalışır, tarlayı sürer, toprağı
sürer ama maalesef Türkiye tarı-
mında kadının adı yok. Erkekten
daha düşük ücret alır. Dünya
artık bir gıda krizine giriyor. Bu
üretimi yapan yine sizler olacak-
sınız.” Burada olan herkese çok
teşekkür ediyorum diyen Sarıyer
Ziraat Odası Başkanı Bilgin Ça-
kıroğlu ise yaptığı konuşmada
şunlara değindi: “Anneler günü
ve çiftçiler gününü bir araya geti-
rerek çiftçilerimizin yoğun olma-
yan bu gününde kahvaltımızı
yaptık. Bu etkinliğin her yıl yapıl-
masını diliyorum.”

Festivale
katıldılar

Ailelere eğitim
VERİLİYOR

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanış-
masını artırmak, kadınların sosyal ve eko-
nomik konumlarını güçlendirmek, karar

mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını
desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları ha-
yata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü, çeşitli organizasyonlara katılarak
ilçede yaşayan girişimci kadınların el emeği ürünlerini
gelire dönüştürmelerine destek oluyor. Kartallı kadın-
ların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak üzere il-
çede bulunan sabit ve gezici satış stantlarını kuran
Kartal Belediyesi, bir yandan da girişimci kadınların
el emeği göz nuru ürünlerinin satışının yapılabileceği;
yeni tanıtım fırsatları için fuar, festival gibi etkinlik-
lerde yer almalarına olanak sağlıyor.

Stantta yerini aldı

Söz konusu çalışmalar kapsamında İBB’nin daveti ile
29 ülke, 11 büyükşehir, 28 ilçe belediyesi, 128 dernek
ve 68 kadın kooperatifinin katılımıyla Antalya’da dü-
zenlenen ve 3 gün boyunca; konserler ile çeşitli etkin-
liklere sahne olan “Antalya Büyükşehir Belediyesi
Uluslararası Yörük Türkmen Festivali” ne katılan
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartallı kadın-
ların el emeği ürünlerinden oluşan stantta yerini aldı.
Kartal Kadın Kooperatifi ortaklarının ve Halı-Kilim
Kursu kursiyerlerinin el emeği ürünleri festivalde yer
alan stantlarda satışa sunuldu. Kartallı kadınların
ürettikleri el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş,
keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta ve
kanaviçe gibi ürünler festivale katılanlar tarafından
büyük ilgi gördü. Kooperatif ortağı 2 temsilci kadın
ise festival ortamında ürün sergileme, ürün satışı,
müşteri ile ilişkiler, organizasyon becerisi gibi konu-
larda deneyim kazandı.

Kartal Belediyesi, ilçede kadına ve aileye
yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.
Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri

Müdürlüğü ve Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim
Vakfı iş birliği ile hazırlanan ‘Aile Okulu Eğitim Prog-
ramı’nın ilk hafta oturumu gerçekleştirildi. Kartal Be-
lediyesi Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu
Kültür Merkezi’nin yedi hafta
boyunca ev sahipliği yaptığı
eğitim programı katılımcılar
tarafından da ilgiyle takip
edildi. Her hafta iki oturum
şeklinde gerçekleştirilecek olan
eğitimlerde anne ve babalara
aile içinde davranış ve çocu-
ğun gelişiminde ailenin önemi
gibi konular anlatılıyor.

Türkmen de katıldı

Eğitim programının ilk hafta oturumu Kartal Beledi-
yesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa
Kartallı anne ve babalar katılım sağlarken, açılış ko-
nuşmasını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cen-
giz Türkmen gerçekleştirdi. Açılış haftasında eğitim
dünyasının önemli isimlerinden akademisyen ve yazar
Prof. Dr. Betül Çotuksöken, ‘Ailede İnsan Hakları’ ko-
nusunda Kartallı ebeveynlere eğitim verdi. Programda
anne, baba ve çocuk ilişkisinde önem gösterilmesi ge-
reken konular titizlikle anlatılıp; ailelerin soruları ce-
vaplandı. Prof. Dr. Betül Çotuksöken insan hakları
kavramının sadece toplumsal bir kavram olmayıp, aile
içi ilişkilerde de önemli olduğunu vurguladı. 

Annelerimize iyi bakalım

Hakan SÖNMEZ
damgaweb@gmail.com

hknsnmz59@hotmail.com

VİTRİNİNİZ CAMDAN 
İSE BAŞKASININ CAMINA 
TAŞ ATMAYACAKSINIZ!

Okul satışlarından bahsedilmesine de
tepki gösteren Kaynar, “Vitrininiz camdan
ise başkasının camına taş atmayacaksı-
nız” diye tepki göstererek, Sultangazi’de
bulunan İBB'ye ait alanın vergi borçlarına
karşılık hazineye devrinin gerçekleşece-
ğini, kendilerini eleştiren CHP’li üyelerin
önce bunu incelemesi gerektiğini ifade
etti. Kaynar, Abay Lisesi’nde yapılanın
satış değil takas işlemi olduğunu söyledi.
Okulların zaten Hazine'ye ait olması ge-
rektiğini, okulun bulunduğu bina ile arsa-
nın takas edildiğini, aradaki farkında
belediyenin vergi borcuna karşılık kesil-
mesi yönünde karar alındığını, bu işle-
mede mahsuplaşma  denildiğini
hatırlatan Muhammet Kaynar, “Yapılan-
ları eksik bulup fazlasının yapılmasını is-
teyebilirsiniz. Bize de bu yakışıyor ama bir
şey yapılmıyor diyerek bütçeyi ve harca-
maları eleştirmek haksızlık olur” dedi. 

Hüseyin
Üsküdar

Muhammet Kaynar



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu’na verilen hapis cezalarının

Yargıtay tarafından onanmasının ardından
olağanüstü MYK toplantısı yaptı. CHP İs-
tanbul İl Başkanlığı’nda yapılan MYK ön-
cesinde il binasına gelen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, açıklamalarda bulundu. “Bu verilen
kararı kimin verdiğine bakmak lazım. Bu
kararın bir siyasi karar olduğunu  ne yazık ki
hepimiz görüyoruz. Milletimizin vicdanı da
bunu görüyor” diyen İmamoğlu, “Bu karar
aslında mahkemenin bir kararı değil ne
yazık ki. Siyasi iradenin bir kararı haline gel-
miştir. O siyasi irade de aslında bir avuç in-
sandır. O bir avuç insan  bu anlamda belki

de bu verilen hukuksuz kararlardan tek ko-
runan da gruptur. Onun dışında herkes bu
hukuksuzluğun tehdidi altındadır” ifadele-
rini kullandı. 

Bu tehdit devam edecek

Herkesin hukuksuzlukla karşı karşıya kala-
bileceğini ifade eden İmamoğlu, “Bir tek o
bir avuç insan hariç. Bugün alınan ve bu ka-
rarın tümüyle böyle bir karar olduğunu, si-
yasi bir karar olduğunu, o bir avuç insanın
iradesinin kararı olduğunun farkındayız. Bu
bir avuç insanın da odağında İstanbul’un
olduğunu, Cumhuriyet Halk Partimizin ol-
duğunun da farkındayız. Çünkü bunların
işine gelmeyen bu ülkede eşitliğe, özgürlüğe,
demokrasinin varlığına dair bir mücadele-
nin neferleri olduğumuzun da onlar far-
kında. Onun için istemiyorlar, sevmiyorlar.
Zaten o bir avuç insan sevsin diye yapmıyo-
ruz. Biz milletimizin geleceği için çalışıyo-
ruz. Bu cezanın verilmesinin altında yatan
gerçek de budur. İstanbul’a dair Cumhuri-
yet Halk Partisi’ne dair bu ilgileri tabii ki
devam edecektir.

Bu tehdit devam edecektir. Bunu da biliyo-
ruz. Bu noktada biz en üst seviyede kararlı-
lıkla mücadeleye devam edeceğimizi
buradan vatandaşlarımıza duyuralım. Dün
bir ise mücadele gücümüz bugün inanın
milyon kez daha fazla  gücümüz var. Dün-
den daha kararlıyız. Dünden daha  güçlü-
yüz, daha bir aradayız. Mücadelemizin
demokrasi kuralları içerisinde ülkemizin de-
mokratik bir yönetime kavuşması için en
üstün bir kararlılıkla devam edeceğini bütün
vatandaşlarımıza duyurmak isterim” dedi. 

Hazımsızlık var

İmamoğlu, kararın 2019 İstanbul seçiminin
kazanılmasıyla ilgili olduğunu belirterek
“Bu mücadelenin ya da bu ortaya konan o
başarının içerisinde bulunan her insan, her
nefer, her yol arkadaşı, her yoldaş bu tür sü-
reçlerle  karşı karşıya gelebilir. Bunun en
önemli simgelerinden biri, en  önemli nefer-
lerinden biri yol arkadaşımız Canan Kaf-
tancıoğlu’na verilen bu  hukuksuz kararın
da arkasında bu hazımsızlık vardır” dedi.
İmamoğlu 21 Mayıs'ta İstanbul'da gerçek-

leştirilecek halk buluşması için İstanbul Vali-
liği'ne gereken başvuruların hızla yapılaca-
ğını Yenikapı ya da Maltepe miting
alanında yapılacağını söyledi.

Yürüyüşün devamı olacak

Konuşmasını, “21  Mayıs’ta İstanbul’da
düşünülen bu mitingin, bu buluşmanın
genel başkanımızın Ankara’dan İstanbul’a
yürüyüş yaptığı ve sonucunda ‘Hak hukuk,
adalet' buluşmasının bir devamı olduğunu,
o bilinçle orada bulunmaları gerektiğinin al-
tını çizmek isterim” şeklinde sürdüren İma-
moğlu, “Bu bir siyasi mitingin ötesindedir.
Bu bir sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve
Cumhuriyet Halk Partililer mitinginin de
ötesinde bir buluşmadır. Hak, hukuk ve
adalet kavramlarını en üstün şekliyle haykı-
rılacağı ve kararlılığın ortaya konacağı ve
mücadelenin de demokratik  ortamda de-
mokrasinin kurallarıyla verilmeye devam
edileceğinin ortaya konacağı bir buluşma
olacaktır. Şimdiden bütün hemşerilerimizi
İstanbul’daki bu buluşmaya davet ediyo-
rum” açıklamasını yaptı. 

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr
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Köy Enstitüleri yaşıyor

G eçtiğimiz 17 Nisan tarihinde Köy Enstitüle-
ri’nin kuruluşunun 80. yılını kutladık. 
Tabi, buna kutlama denilirse…

Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfusun büyük çoğun-
luğu köylerde yaşamaktadır. Savaşın getirdiği tahri-
bat, yoksulluk ve eğitimdeki yetersizlik Mustafa
Kemal Atatürk’ün sürekli aklını kurcalayan bir sorun-

dur. Atatürk ve bazı
Türk aydınlarına
göre kalkınma
hamleleri köylerden
başlatılmalıdır. 

17 Nisan 1940
tarihinde çıkarılan
bir yasayla resmiyet
kazanan, Cumhuri-
yet aydınlanmasının
eğitim alanında en
fazla ses getiren
projesi Köy Enstitü-
leri için hazırlıklar
1935’te başlatılmış
ve ilk uygulaması
da 1937’de 
yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanı, Hasan Âli Yücel; İlköğretim
Genel Müdürü ise daha sonra halk arasında “Tonguç
baba” adıyla anılacak olan İsmail Hakkı Tonguç’tur. 

Enstitülerin amacı köy ilkokul öğretmeni yetiştir-
mek olsa da bununla sınırlı kalınmamış; öğretmenle
birlikte sağlık görevlileri, teknisyenler, marangozlar,
bahçıvanlar gibi meslek elemanı yetiştirmeye yönele-
rek köylerin, kırsal alanlarda yaşayanların sorunlarını
ortaya koyan ilerici bir kuşağın yetişmesi 
sağlanmıştır.

Cumhuriyet’in aydınlanma devrimlerinden Köy
Enstitüleri bir şekilde kapatılsa da ruhu günümüzde
bazı Cumhuriyet insanları tarafından sürdürülmekte-
dir. İşte onlardan biri; İzmir, Lâtife Hanım Grubu ta-
rafından Menemen/Emirâlem-Karagöl Köy çocukları
için açılan Mutlu Bilgi Evi…

Grup, Bilgi Evi’nin öyküsünü şöyle anlatıyor;
“Latife Hanım Grubu okulsuz, internetsiz köy ço-

cuklarının salgın nedeniyle eğitim ve öğretimde uğra-
dıkları haksızlığı kabullenemediği için çözüm aradı ve
bir hayal kurdu. 

2021 yılında Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.
Cemil Tugay ile yapılan toplantılarda, şehir merkezin-
den uzakta, köylerdeki çocuklarımızın eğitimine nasıl
katkı verilebileceği konuşuldu. Bu konuşmalar mini
bir Köy Enstitüsü modeline doğru evirildi. Sayın Tu-
gay’ın önerisi ile Menemen ilçesinde bir köy arayışına
girişildi. Bu nedenle Menemen Cumhuriyet Halk Par-
tisi ilçe başkanı Ömer Güney ile iletişime geçildi.
Sayın Güney’in yönlendirmesiyle Kır Mahalle Muhtarı
Necmettin Dinç ile bağlantı kurulup köydeki çocukla-
rımızla tanışıldı. 

Latife Hanım Grup üyelerinin bu ziyaretlerde
grubu temsilen Nefise Yurtseven ve Engin Demir-
kollu’yu görevlendirmesi üzerine, Muhtar Necmettin
Dinç ve Karşıyaka Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Proje Sorumlusu Feruz Bozaslan’la Bilgi Evinin Ko-
ordinasyonu sağlandı. Muhtar Necmettin Dinç tara-
fından, konteyner ev konulacağı alan planlandı ve
Sayın Dinç’in talebi doğrultusunda İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından zemin düzenlemesi gerçekleşti-
rildi. CBC Yapı firması, konteyner evi bağışlayarak ilk
önemli adımı attı. 

Sürdürülebilir temiz enerji kullanımı hedefi doğrul-
tusunda elektriğimizi elde edeceğimiz güneş panelleri,
çocukların tarım bahçesinde kullanacakları yağmur
suyu depolama ve sulama sistemi ve bir kısım mobilya
Karşıyaka Belediyesi tarafından sağlandı. Dijital bö-
lümde kullanılmak üzere dört adet tablet ve internet
sağlayıcı, Nebi Funda, güvenlik amaçlı kamera sis-
temi, Pınar Yurdun arayıcılığıyla Latife Hanım Grubu
tarafından satın alındı. Kütüphane için bağışlanan ki-
tapların düzenlenmesi Sayın H. Zeki Sungur tarafın-
dan yapıldı. Bir adet kitaplık Latife Hanım Grubu
üyesi Taner Sevgür tarafından karşılandı. Çocukların
ortak kararıyla “Mutlu Bilgi Evi” adı kabul edildi;
logo çalışmaları gerçekleştirildi. Bilgi evi önüne
konan tente sistemi Onur Branda, Okan Gelirli’nin,
mobilyaların bir kısmı da Özcana Mobilya, Cemalet-
tin Özcana’nın indirim desteğiyle grup tarafından kar-
şılandı. Pencere ve giriş kapısı için gerekli sineklikler,
Alüminyum Mimari Teknolojiler Onur Ütücü - Nihan
Ütücü tarafından karşılandı. Bu hayalin gerçekleş-
mesi, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için
ülkenin dört bir yanındaki gönüllülerin, yapbozun bir
parçası olmalarıyla sağlandı.”

Evet, Mutlu Bilgi Evi’nin hikâyesi bu şekilde… 
Bu projede hem Köy Enstitüleri hem de Anado-

lu’muzun kadim geleneği olan imece ruhu bir 
araya gelmiş. 

Mutlu Bilgi Evi’nin açılış tarihi de çok anlamlı;
24 Ocak 2022… Şehit gazetecimiz Uğur Mumcu’nun
katlediliş tarihi… 

Fırsat eşitsizliklerine karşı mücadele verdiklerini ve
çocukları hayallerine kavuşturmak için çalıştıklarını
ifade eden Latife Hanım Grubu, “İnanıyor ve güveni-
yoruz. Mutlu Bilgi Evi çocukları ileride iyi birer birey
olacak ve diğer çocuklara sevgiyle dokunacak.” diyor. 

Şu anda Bilgi Evi’nde on çocuk eğitim görüyor.
Henüz eksikleri tamamlanmamış. Şimdilik temalı
parkları geziyorlar, ata biniyorlar ve buralarda, fosil
ve yıldızlar konusunda gözlem yapıp, geleceğin gök-
lerde olduğunu; çok çalışmanın ve araştırmanın fay-
dalarını öğreniyorlar. Ayrıca, aileleriyle birlikte canlı
konser izlemenin coşkusunu da yaşadılar. Bayramdan
sonra da okur-yazar kursları başlayacak.

En büyük destekçisi ise; grubun toplum faaliyetle-
rine yönelik hiçbir talebini geri çevirmeyen Karşıyaka
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay…

*
Türkiye’de güzel şeyler de oluyor. Köy Enstitülerini

yaşatmaya çalışan Latife Hanım Grubu’nu ve emeği
geçenleri kutluyoruz. Umarız başka gönüllüler tara-
fından örnek alınır ve Mutlu Bilgi Evleri çoğalır. 

Yazıyı grubun bir sözüyle bitiriyorum; İyiliği 
çoğaltmak dileğiyle...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ve

siyasi yasağın yankıları sürüyor. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu karar

aslında mahkemenin bir kararı değil ne
yazık ki. Siyasi iradenin bir kararı haline

gelmiştir" dedi. İmamoğlu, “Biz en üst
seviyede kararlılıkla mücadeleye devam
edeceğimizi buradan vatandaşlarımıza

duyuralım. Dünden daha kararlıyız.
Dünden daha  güçlüyüz, daha bir

aradayız” diye konuştu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyele-
rine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davayla
ilgili ise “Hepimizin beklentisi hukuka uygun,
adaletin karşılık bulduğu mahkemelerin karar
verdiği bir sürecin varlığı. Ben bu umudu  besli-
yorum. Beslemek istiyorum. Çünkü adalet bir
nefestir. 85 milyon insana gereklidir. O kararı
veren mahkemede bulunan  yargıçlar için de
hukuk gereklidir. Adalet  ihtiyaçtır. Ben o  ihtiya-
cımızı karşılayan bir kararın ya da bu tür kararla-
rın, her insan için, her vatandaşımız için
çıkmasını umut eden, isteyen bir vatandaşım her
şeyden önce. Umut ederim öyle olur” dedi. 

ADALET BİR NEFESTİR

Atık üretiminde
son sıradayız!
Nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak dünya genelindeki atık üretimi her geçen yıl artıyor. Bülten ve 
Online Pr Servisi B2Press’in incelediği Dünya Bankası verileri, küresel çapta yılda 2,01 milyar ton kentsel 
atık üretildiğine dikkat çekti. Türkiye, 2022’de 2019’a göre iki basamak daha gerileyerek son sıraya düştü

DÜNYA genelinde her yıl mil-
yonlarca ton atık üretilmeye
devam ediyor. Güvenli bir şe-

kilde yönetilmeyen veya geri dönüştürül-
meyen atıklar ise hava, kara, su gibi
yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürdüğü-
müz her alanda kalıcı hasara yol açıyor.
Dünya Bankası’nın verilerine göre küre-
sel çapta yılda 2,01 milyar ton kentsel
atık üretiliyor. Online Bülten ve PR Ser-
visi B2Press’in incelediği Statista’nın ya-
yımladığı rakamlar bu oranın 2050’ye
kadar yüzde 69 artarak yaklaşık 3,4 mil-
yar tona ulaşacağına işaret ederken, en
çok kentsel atık üreten bölgelerin ba-
şında, sanılanın aksine Doğu Asya ve Pa-
sifik geliyor.

En çok üreten Çin

Nüfus artışı ve kentleşme başta
olmak üzere atık artışına yol
açan birçok etken bulunur-
ken, dünya nüfusunun
yüzde 16’sını oluşturan yük-
sek gelirli ülkeler küre-
sel atıkların yaklaşık
yüzde 34’ünü üret-
meye devam edi-
yor. Online PR
Servisi

B2Press’in incelediği verilere göre dünya-
nın en kalabalık ülkesi olan Çin ise küre-
sel kentsel atık üretiminin yüzde 15’ini
oluşturarak ilk sırada yer alırken, ardın-
dan yüzde 12 ile küresel nüfusun yüzde
5’ini oluşturan Amerika geliyor. Senso-
neo’nun 38 ülkede gerçekleştirdiği Küre-
sel Atık Endeksi sonuçları ise 2019’dan
2022’ye kadarki süreçte ülkelerin atık üre-
timindeki sıralamasını ortaya koyuyor.
Rapora göre Türkiye, 2022’de 2019’a
göre iki basamak daha
gerileyerek son sı-
raya düşüyor.
Hemen
ardın-

dan ise Letonya, Şili ve Meksika geliyor.
Atık üretiminin en az olduğu ülkelerde
ise Güney Kore, Danimarka ve Almanya
öne çıkıyor.

Her saniye 13 ton atık

Atık üretimi her geçen yıl artarken, bun-
ların içerisinde bulunan tehlikeli atıklar
çevreye zarar vermeye devam ediyor ve
dünya çapında üretilen atıkların yüzde
33’ü güvenli bir şekilde yönetilmiyor.
Bülten ve Online PR Servisi B2Press’in
incelemesine göre ise dünya genelinde
her saniye 13 ton tehlikeli atık oluşuyor
ve bu oran yılda 400 milyon tona tekabül
ediyor. Doğa ve çevreye duyarlı ülkeler
ise atık üretimindeki geri dönüşüm proje-

lerine hız kazandırıyor. Rakamlar akıllı
atık üretimi yönetimi pazarının

2023’e kadar 3,14 milyar dolar de-
ğerinde olacağına işaret ediyor.

Atıkların geri dönüşümü kap-
samında Güney Kore
yüzde 60,8, Almanya yüzde

47,8, Slovenya yüzde 45
oranları ile ilk sıralarda

yer alırken, Türkiye ise
atıklarının yalnızca

yüzde 11’ini geri
dönüştürüyor.

DHA

Özel gençlere
kına yakıldı
Esenyurt Belediyesi, askere 
gitmek isteyen engelli gençler
için temsili asker eğlencesi
düzenledi. Özel gençlerin sahne
aldığı gecede asker adaylarının
ellerine kına yakıldı

ESENYURT Belediyesi, il-
çedeki özel gençler için
temsili asker eğlencesi dü-

zenledi. Esenyurt Belediyesi Kültür
Merkezi’nde yapılan temsili asker
eğlencesine Belediye Bakan Yardım-
cısı Halis Şimşek, Türkiye Muharip
Gaziler Derneği Esenyurt temsilci-
leri, Engelsiz Sanat Derneği, Esen-
yurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi
ve çok sayıda engelli bireyin ailesi
katıldı. İBB Mehteran Takımı ve
Esenyurt Belediyesi’nin Engelsiz
Sanat Atölyesi’nde eğitim alan kur-
siyerlerin sahne aldığı programda
şarkılar eşliğinde gösteriler yapıldı.
Kına eğlencesinde Esenyurt Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürü Günnur
Yıldırım ve asker aileleri gençlerin
avuçlarına kına yaktı. Bir günlük as-
kerlik görevi yapmak üzere engelli
çocuklarını askere uğurlayacak olan
anne ve babalar, kına yakılırken
duygulu anlar yaşadı.

Çaba göstermeliyiz

Geçmişte Esenyurt’taki plansız ya-
pılaşmadan dolayı engelli bireylerin
de göz ardı edildiğine değinen Bele-
diye Başkan Yardımcısı Halis Şim-
şek, engelli bireylerin günlük
yaşamlarındaki zorlukları dile ge-
tirdi. Merkezî yönetim ile yerel yö-
netimlerin engelliler için el ele
vererek çalışma yapması gerektiğini
ifade eden Şimşek, “Yaşamı daha
kolay, daha yaşanabilir hale 
getirmek için birlikte çaba göster-
meliyiz” dedi.

DÜNDEN DAHA
GÜCLÜYÜZ!
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evde birçok meyve ve sebze ekilebileceğini
belirten Sağlık ve Güzellik Koçu Meltem
Demir, “Son dönemde meyve ve sebze fi-

yatları çok arttı. Artık taze soğan, 35 TL, maydanoz,
nane gibi yeşillikler 10 TL’ye, biber 50 TL’ye kadar
çıktı. Artan fiyatlar nedeniyle ev ekonomisine katkı
sağlamak isteyenler ise bahçelerinde yetiştirebilecekler
meyve ve sebzeleri dikmeye başladılar” dedi. Bahçesi
olanların bu konuda şanslı olduğunu kaydeden
Demir, “Bahçesi olanlar rahat bir şekilde ekim, biçim
yapabiliyorlar. Yine terası, çatısı olanlar da büyük sak-

sılarda meyve, sebze ekebiliyor. Bahçesi, terası olma-
yanlar ise balkon, hatta pencere önlerini değerlendiri-
yor” diye konuştu.

En kolayı taze soğan

En çok tercih edilenin taze soğan olduğunu aktaran
Demir, “Yeşil soğanın ekimi de bakımı da çok kolay.
Kendi kendine bile yeşeriyor, suya veya saksıya ektiği-
nizde ise yemeklerinize, salatalarını kullanacak kadar
faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca hiçbir zaman israf da
olmuyor ve hep taze kalıyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNER, av. Mustafa ENGİN
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T ürkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçi-
leri Sendikası (ŞEKER-İŞ) “Gı-
danın Geleceği Ellerimizde"

Zirvesi’nde konuşan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek
gösterge meselesinin çözümünü bu ayın
sonu itibarıyla tamamlamış olacağız.
Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız.
Sözleşmeli personel meselesi EYT mese-
lesi var. Bunların hepsi dosya dosya önü-
müzde. Adım adım dosyaları açıyoruz,
çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla
paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanları-
mız endişe etmesinler. Bizim görevimiz
onları enflasyon karşısında korumak”
dedi

Sorunlar var

“Bizler bu ülkede dengeleri yeniden kur-
mak durumundayız” diyen Bakan Bilgin,
“O yüzden Gıdanın Geleceği Ellerimizde
meselesini, şekerden çıkarıp doğal to-
humlara, toprağın kirlenmemesine,
suyun kirlenmemesine ve havanın kirlen-

memesine iklimin üzerinde kontrolün
bahsettiğim tahribatın kapitalizmin vahşi
etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
yeni bir bilince ihtiyacımız olduğunu
oraya koyuyor. Bu bilinci geliştiremez,
yeni tavrı ortaya koyamazsak yaşadığı-
mız toprak üzerinde susuz kalırız” açıkla-
masında bulundu. Türkiye’de
enflasyonun ciddi boyutlarda olduğuna
dikkati çeken Bilgin, dünyada da aynı şe-
kilde enflasyonda artış yaşandığını
ABD’nin tarihinde görmediği enflasyonu
yaşadığını söyledi. Enflasyonun birçok
sebebi olduğunu dile getiren Bakan Bil-
gin, “Temelinde pandeminin meydana
getirdiği sorunlar var. Arkasından ise
dünyada enerji fiyatlarındaki artış, üre-
timdeki maliyetlerdeki artış petrol ve do-
ğalgazdaki artış ve bizim ülkemizin buna
hazırlıksız yakalanması” diye konuştu.

Düzenleme yapılıyor

Bakan Bilgin, enflasyona karşı çalışanla-
rın korunacağını vurgulayarak şunları

kaydetti:
“Bizim önümüzde Temmuz ayında bili-
yorsunuz sadece enflasyon farkı değil,
emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon
tahribatına karşı daha geniş korunmasını
sağlayacak düzenlemeleri yaptığımızı,
hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim.
Sadece kamu çalışanlarının, memurların,
işçilerin değil aynı zamanda emeklileri-
mizle ilgili hazırlıklarımız var. 3600 ek
gösterge meselesini çözümünü bu ayın
sonu itibarıyla tamamlamış olacağız.
Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız.
Sözleşmeli personel meselesi EYT mese-
lesi var. Bunların hepsi dosya dosya
hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları
açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da
kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçileri-
mizi, çalışanlarımız endişe etmesinler.
Bizim görevimiz onları enflasyon karşı-
sında korumak.”

Yıkıcı olmaya başladı

ŞEKER-İŞ Genel Başkanı İsa Gök ise

“İklim krizi, hepimizin ortak suçu. Son
10 yıldır yaşanan iklim değişikliği daha
yıkıcı olmaya başladı. Bu da gelecek yıl-
larda gıda krizini tetikleyecek en önemli
faktörlerin başında geliyor. İklim krizi ve
ona paralel ortaya çıkacak bir gıda krizi-
nin, tüm dünyada yeni bir göç dalgasını
derinden tetikleyeceği de büyük ihtimal-
ler arasında. Geçmişi değil ama geleceği
değiştirebilir, iyileştirebiliriz” diye ko-
nuştu. Son 5 yıla bakıldığında, Türki-
ye’de yıllık ortalama 26 milyon ton
gıdanın israf edildiğinin altını çizen
Genel Başkan Gök, yılda 2,5 milyon
kamyondan fazla gıdanın çöpe gittiğini
bildirdi. Programda bir konuşma gerçek-
leştiren Türk-İş Genel Başkanı Ergün
Atalay ise “Bu vatan bizim. Vatan yoksa
sendika yok. Hangi partiye oy verirseniz
verin, herkesin Türkiye’den yana olmak
mecburiyeti vardır. Vatan hainleriyle ara-
mıza mesafe koyacağız, hırsızlarla, mer-
hametsiz iş verenlerle aramıza mesafe
koyacağız” açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Özbekistan arasında ticari ve
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım
projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla

Özbekistan Cumhuriyeti Sirdarya Belediyesi temsil-
cileri, İzmir ve İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleş-
tirdi. İzmir’de özel bir gıda şirketini ziyarette bulunan
Özbek temsilciler, tarımsal tahıllardan yağ ve un üre-
timi alanında yeni bir ortak girişim kurulması konu-
sunda görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan
müzakereler sonrası iş birliğinin geliştirilmesi ama-
cıyla anlaşmalar imzalandı. Anlaşma kapsamında,
İzmir’de faaliyet gösteren şirketin tarımsal çalışma-
ları Özbekistan’ın Sirdarya ilinde uygulanacak.

Hediyeler verildi

Görüşmelerde Özbek temsilciler, Özbekistan Cum-
hurbaşkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev önderli-
ğinde, ülkedeki ekonomik projelerin geliştirildiğine,
yabancı yatırımcıların özgürce faaliyet göstermesi
için fırsatlar tanındığına ve girişimcilerin haklarının
korunmasına yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi
için yapılan olumlu çalışmalar hakkında bilgiler
verdi. Özbek heyeti, toplantı organizasyonu desteği
için Türk girişimcilere teşekkür ederek, Özbekistan'ın
tarihini, kültürünü ve geleneklerini yansıtan çeşitli
hediyelik eşyalar takdim etti. DHA

Taze soğan 35 TL, maydanoz 10 TL, biber 50 TL. Artan meyve sebze fiyatları vatandaşları
zorlayınca evde tarıma ilgi arttı. Bahçesinde, terasında ekim yapanların sayısı çoğalırken
bahçesi olmayanlar ise balkonda, pencere önünde meyve, sebze yetiştiriyor

EVDE TARIM ZAMANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek
gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla

tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri
yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi 

var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım 
adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da 

kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Girişimcilerden 
ticari iş birliği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022
Mart’a ilişkin Sanayi Üretim Endeksini
açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi martta

aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde
9,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022
Mart’ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sa-
nayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi yüzde 1,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri ince-
lendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taş
ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde
4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalır-
ken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

Sanayi üretimi 
martta daraldı
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Saatlik zam!
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, kabine top-
lantısının ardından konut sek-

törünü canlandıracak 3 yeni paket
açıklamıştı. Buna göre, ilk defa konut sa-
hibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz
oranıyla ev sahibi olabilecek. Döviz he-
sabı ve altınlarını bozduranlar ise 0,89
faizle ev kredisi alabilecek. Ancak Erdo-
ğan’ın açıklamalarının hemen ardından
bazı fırsatçılar başta İstanbul, Ankara,
İzmir ve Adana olmak üzere birçok ildeki
ev fiyatlarını yüzde 100 oranında artırdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Ne-
bati, bazı internet sitelerinde fırsatçıların
serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmaya-
cak şekildeki fahiş artışları çok detaylı ya-
kından takip ettiklerini duyurdu. Fahiş
fiyat artışına karşı devreye alınan uygula-
malar üzerinden gerekli tedbirlerin alına-
cağı vurguladı.

Yüzde 90'ı arsa sahibi

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği
(AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslı-
oğlu, “Hükümetimizin verdiği bu desteği
en iyi şekilde piyasaya yansıtmamız gere-
kiyor. Bu ekonomik sıkıntıların içerisinde
hükumetimiz böyle bir olanak sağlamış-
ken biz buradan meslektaşlarımıza, ev
satıcılarına bunu bir fırsatçılığa dönüş-
türmemelerini istiyoruz. Bundan 1 hafta
önce ne fiyat istiyorsa şimdi de aynı fiyatı
uygularsa en azından hükumetin verdiği
destek ile piyasa rahatlamış olur. Ev
almak isteyenler evini alır” diye konuştu.
Müteahhitlerin ev fiyatlarını arttırmadı-

ğını kaydeden Karslıoğlu, “Bu ev fiyatla-
rını arttıranlar inanın müteahhitler değil.
Fiyatları arttıran elinde birden fazla daire
olan arsa sahipleridir. Müteahhidin
elinde daire kaldığını zannetmiyorum.
Birden fazla tapusu olanların Maliye Ba-
kanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından
araştırılıp incelemeye alınması gerekiyor.
Görülecek ki bizim haklılığımız ortaya çı-
kacak. Bunların yüzde 90'ı arsa sahibi-
dir” ifadelerini kullandı.

Yaptırım uygulanmalı

Ev fiyatlarına alt-üst sınır
getirmenin pek
mümkün olma-
yacağını ak-
taran
Karslı-
oğlu,

“Burada ki alt ve üst sınırımızın vicdan
olması gerekiyor. Araştırma ile bu fiyat-
ları arttıranların tekelleşmiş, kartelleşmiş
arsa sahipleri olduğunu göreceklerdir.
Bunun için onlara büyük bir yaptırım uy-
gulanmalı. Bu kadar tapusu olan ada-
mın rayiç bedeli ne ise aynı fiyattan
satsınlar. Hükümet elini taşın altına
koydu, onlar da koysunlar” dedi.
Bazı arsa sahipleri-
nin 150-

200 dairesi olduğunu ve saatlik zam yap-
tığını belirten Mustafa Karslıoğlu, “150-
200 dairesi olan arsa sahiplerini
sayabilirim ben size. Günlük değil bu
adam saatlik zam yapıyor. Burada müte-
ahhidin ne kabahati var. Elinde daire
olan müteahhit kalmadı zaten. Hepsi ya-
tırımcılara dönüştü” şeklinde konuştu. 

BU AY SONU
ÇÖZÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında
açıkladığı konut paketleri sonrası ev fiyatlarına

yapılan zam oranları yüzde 100'ü buldu.
Müteahhitler saatlik zam yapan 
ev sahiplerinin olduğunu söyledi

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin
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Çamur at izi kalsın!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kirli siyaset yapı-
yor, yalan ve iftiralarla beslenen çirkin bir politika izliyorlar. Proje
yok, eser yok, hizmet yok. 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset.
Milletimiz, 'Suyu getirenle, testiyi kıranı' gayet iyi biliyor' dedi

BAKAN Karaismai-
loğlu, yarın açılışı ya-
pılacak Rize-Artvin

Havalimanı’nda, Engelliler Haf-
tası dolayısıyla engellilerle bir
araya geldi. Bakan Karaismai-
loğlu, havalimanını engellilere
gezdirdi. Burada açıklamalarda
bulunan Bakan Karaismailoğlu,
"Bugün hava yolu ulaşımı yal-
nızca mesafeleri kısaltmıyor. Yal-
nızca turizmi, ticareti
canlandırmıyor. Kültürel birlikte-
liği, alışverişi ve halklar arası ile-
tişimi de mümkün kılıyor. Farklı
toplumlar arasında dostluk köp-
rüleri kuruyor. O nedenle dünya-
mızın hem sosyal hem de
ekonomik refahı stratejik önem
taşıyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz
ki; ihtiyacımız ister eğitim olsun
ister tedarik. Her alanda hepimi-
zin önceliği artık hızdır. Hal böy-
leyken havacılığın geliştirilmesi
ve uluslararası alandaki ülkemi-
zin konumunun güçlendirilmesi,
halkını, milletini en iyisine en
hızlı biçimde ulaştırmak isteyen
tüm devletlerin gündemi olmuş-
tur" diye konuştu.

O günler geride kaldı

20 yılda hayata geçirdikleri yatı-
rımlarla Türkiye'yi 100 yıl ileri ta-
şıdıklarını ifade eden Bakan
Karaismailoğlu, "Bunun özgü-
veni ve milletimizin teveccühü-
nün yanımızda olmasının verdiği
güçle çalışmalarımıza azimle
devam ediyoruz. Hamdolsun,
bizi iktidara taşıyan da 20 yıldır
sahiplenerek orada tutan da mil-
letimizdir. Biz bu sevgiyi vatanın
her köşesine götürdüğümüz hiz-
metlerimizle sağladık. ‘Nerede
bu devlet' diye feryat edilen gün-
ler çok geride kaldı. Bundan
sonra da bu birliğimizi boza-
mazlar. Kirli siyaset yapıyor,

yalan ve iftiralarla beslenen çir-
kin bir politika izliyorlar. Proje
yok, eser yok, hizmet yok:
‘Çamur at, izi kalsın’ bildikleri
tek siyaset. Milletimiz, ‘Suyu ge-
tirenle, testiyi kıranı’ gayet iyi bi-
liyor. İşte bu; 20 yılda verdiği her
sözü tutmuş, milleti için aşkla
çalışan, hizmet, refah, kalkınma,
adalet deyince güven duyulan bir
iktidarın başarısıdır. Millet hiz-
met bekler, boş laf değil. Milleti-
mizin hizmetine sunduğumuz,
halkımızın hayatını kolaylaştıran,
yaşam kalitesini artıran hizmet-
lerimiz ile milletimizin bize olan
güvenini perçinledik" ifadelerini
kullandı.

147 milyar lirayı aştı

Havacılık alanında dünyada
olup bitenleri yakından takip et-
tiklerini vurgulayan Bakan Kara-
ismailoğlu, "Diğer yandan mega
projeleri, altyapı ve üstyapı yatı-
rımlarını hayata geçirdik. Hükü-

metlerimiz döneminde hava yolu
sektörüne gerçekleştirdiğimiz ya-
tırım 147 milyar lirayı aştı. Tür-
kiye’yi baştan başa, çağın
ihtiyaçlarına cevap veren yeni
havalimanlarıyla donattık. Mev-
cut havalimanlarımızı da tepe-
den tırnağa yeniledik. 2003
yılında 26 olan aktif havalimanı
sayımızı, 25 Mart’ta açtığımız
yeni Tokat Havalimanı ile 57’ye
yükselttik. Rize-Artvin Havali-
manımız ile bu sayıyı 58’e yük-
seltiyoruz. 3 milyon metrekare
alanda inşa etiğimiz Rize- Artvin
Havalimanımız, Ordu- Giresun
Havalimanı, ardından Türki-
ye'nin deniz üzerine dolgu yapı-
larak inşa edilen ikinci
havalimanı. Bu eserimiz, Türkiye
adına ekonomik bir değer olma-
nın ötesinde; mühendislik kabili-
yetlerimizin dünya çapında
olduğunun somut bir örneğidir"
değerlendirmesinde bulundu.
DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi
yasak sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan
Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Parti
çalışmalarına devam etmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Kuvâ-yi Mil-
liyeyiz. Biz, hak, hukuk, adalet için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız" dedi

KAVGADAN 
KORKMAYIZ!

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu'na verilen hapis cezalarının

Yargıtay tarafından onanmasının ardından
olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Top-
lantı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda saat
08.45'te başladı. Toplantı bitimi canlı ya-
yında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik
Öztrak, “Arsız elindeki güçle haklıyı suçlu çı-
karacağını zanneder. Despot, sözde hukuk-
çuları olmadan hukuk devletini katledemez.
Sözde hakimleri olmadan göstermelik dava-
larını yürütemez. Ülkemizde yaşanan tam da
budur. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaf-
tancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve
adalet diliyle yazılmamıştır. Saray’ın kirli, ve-
sayetçi diliyle yazılmıştır. Dün mağdurum
diyen bugün mağrur oldu. Kendinden olma-
yana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti
engellemeye uğraşıyor” dedi. 

Gündem karartılıyor

“Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli ve-
sayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf
dışı etmeye çalışıyor” diyen Öztrak, “Mille-
tin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl
Başkanımız hakkında verilen hüküm Sa-

ray’ın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu
karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle
vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür.
Adalet, hakkı hak edene vermektir. İstanbul
İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında
adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız.
Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle
bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu hak-
sızlığa ve zulme karşı susmayan 6’lı masada
birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkan-
larına, bizle dayanışma gösteren Cumhur İt-
tifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin
sayın genel başkanlarına, demokratik kitle
örgütlerine, barolarımıza CHP olarak en
içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini
kullandı. 

Altını pisletmiştir

Konuşmasını, “Tarih bu ülkenin aydınlık
yüzlerinin demokratik siyaseti savunanların
haklarını teslim edecektir” şeklinde sürdüren
Öztrak, “Bir otokratı sandıkta beraberce
yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz.
Gün, sessiz kalma günü değildir. Bu nedenle
genel başkanımız “Kavgamız zulme karşıdır,
istibdada karşıdır, milletin aşına işine göz
koyanlarladır, kavgamız hak, hukuk, adalet
ve demokrasi kavgasıdır” demiştir. Bugün
kimin despotla, kimin milletle kavga ettiği

gün gibi ortaya çıkmıştır. Saraydakiler kol-
tuklarından kalkmamak için milletle kavgayı
seçmişlerdir. Eğer birileri oturduğu koltuktan
kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını
pisletmiştir” açıklamasında bulundu. 

Karanlık günler bitecek

Adaletin ayarlarıyla oynandığını savunan
Öztrak, “O kantar gün gelir sizi de tartar.
Sandık milletimizin önüne gelecek, bu ka-
ranlık günler elbet bitecek. Milletimizin uf-
kunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın
doğmasına az kaldı. Bursa’da yapacağımız
Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs’ta İstan-
bul Maltepe’de yapacağız. Ne yaparlarsa
yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize
vermiş olduğu İstanbul’u alamayacaklar,
alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüz-
deki seçimde Türkiye’yi almamızın önüne
geçemeyecekler” dedi. Öztrak, “Sayın
Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır.
Parti çalışmalarına devam etmektedir. Biz
Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Kuvâ-yi
Milliyeyiz. Biz Anadolu ve Rumeli Müdâ-
faa-i Hukukuz. Biz 'Özgürlük ve bağımsızlık
benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal
Atatürk’ün partisiyiz. Biz, hak, hukuk, adalet
için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız”
diye meydan okudu. 

NERGİZ DEMİRKAYA

Hedefimiz sıfır can kaybı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Medya Ödül Töreni'ne katıldı.
Soylu, "Trafik kazaları nedeniyle hiç kimsenin ölmediği, kalıcı hasar göre-
cek şekilde yaralanmadığı bir Türkiye'yi vizyon olarak belirledik" dedi.
İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trafik
Medya Ödül Töreni'ne katıldı. Törene Soylu
ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhte-
rem İnce, emniyet Genel Müdürü Mehmet
Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile medya
ve sanat camiasından çok sayıda isim ka-
tıldı. Törenden önce konuşma yapan Bakan
Soylu, trafik kurallarına verdikleri öneme
değindi. Soylu, "Gönül isterdi ki bu prog-
rama 34 yaşında ve iki çocuk an-
nesi olan emsal Gök, 33 yaşındaki
Orhan Yaşa'yı, 25 yaşındaki ve
henüz dört ay önce baba olmuş
Arif Canbulut'u, 21 yaşındaki
Harun Özcan kardeşimizi de çağı-
rabilelim. eğer katılsalardı muhte-
melen benim konuşmalarımdan
daha kısa ama çok daha etkili, he-

pimize ders verecek bir konuşma yapabilir-
lerdi. Ancak ne yazık ki gelemeyecekler ve
konuşmaları yapamayacaklar. çünkü hepsi
son bir hafta içerisinde geçirdikleri trafik
kazalarında hayatlarını kaybetti" dedi.

Emniyet kemeri caridir

Soylu, 2021-2030 karayolları trafik güven-
liği projesi kapsamında sıfır can kaybı he-
deflediklerini de sözlerine ekleyerek şöyle

konuştu: "Bu yıl bir kampanya yapı-
yoruz. emniyet kemeri caridir, tele-
fonla konuşmamak caridir, sürat
yapmamak caridir. şimdiki hedefimiz
hem kazaları azaltmak hem de yeni
başarılara kapılar aralamaktır.
Önemli bir zihniyet değişikliği ger-
çekleştiriyoruz. Başarılarımız özgü-
venimizi arttırdı.  DHA
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16 Mayıs’ta 
start veriliyor

ŞİŞlİ Belediyesi
19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma

Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamalarına üç gün ön-
cesinden başlayacak. 19
Mayıs’ın 103’üncü yılı kut-
lamaları kapsamında 16-
19 Mayıs tarihleri arasında
birbirinden özel etkinlikler
düzenlenecek. Şişli’de 19
Mayıs kutlamaları; 16
Mayıs Pazartesi günü
Atatürk Evi Müzesi
önünde yapılacak
olan etkinliklerle baş-
layacak. Seymenlerin
halk oyunları gösterisi
sonrasında sanatçı Ali
Altay’ın Ata Türküleri
Konseri gerçekleştiri-
lecek. Kutlama töreni;
18 Mayıs Çarşamba
günü saat 14.30’da
Nazım Hikmet Kültür
ve Sanat Evi’nde “Şiş-
li’den Lozan’a; Bir
Kurtuluşun Öyküsü”
konu başlıklı panelle
davam edecek. İstan-

bul Bilgi Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Emre
Gönen’in moderatörlü-
ğünde gerçekleşecek pa-
nele; Marmara
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Melda Cinman,
Yeditepe Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Tülay
Baran ve iktisatçı yazar
Mustafa Sönmez panelist
olarak katılacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Menekşe Parkı’nda düzenleyeceği Lagün Kitap Günleri’nde
birçok yazar ve yayıncının yanı sıra binlerce okuru ağırlayacak. Bir hafta boyunca devam ede-
cek Kitap Günleri'nde Nebil Özgentürk ve Ayşe Kulin gibi yazarlarda kitaplarını imzalayacak

3 Haziran Cuma günü
başlayacak Lagün Kitap
Günleri, 10 Haziran

Cuma günü sona erecek. Bir hafta
boyunca devam edecek Kitap
Günleri'nde aralarında sevilen
isimler ve güçlü kalemler Nebil
Özgentürk ve Ayşe Kulin, CHP İl
Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu,
Türkiye Kadın Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanı Canan Güllü,
Meteoroloji ve Afet Yönetimi Pro-
fesörü Miktad Kadıoğlu, Meteo-
roloji Mühendisi Bünyamin
Sürmeli, Tarihçi -Yazar Sinan
Meydan, Şair Murat Menteş,
Yazar Mehmet Erte’nin de yer al-
dığı pek çok isim, Küçükçekmece-
lilerle bir araya gelerek hem
söyleşi gerçekleştirecek hem de ki-
taplarını imzalayacak.

İstanbullulara davet

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Küçükçekmece;
geçmişten günümüze ilçemizde
yaşasın yaşamasın edebiyatçıların
ilgisini çekmiş ve kitaplara edebi-
yata konu olmuş bir kent. Bugün,
bu kente ve kentliye yakışır etkin-
likleri Küçükçekmece’ye taşımaya
devam ediyoruz. Edebiyatın yeni-
leyici ve birleştirici gücünden yola
çıkarak, tatlı bir bahar havası so-
luduğumuz ve yaza adım attığı-
mız şu günlere kitap kokusu da
karışsın istedik. Kitap sevgisini,
okuma alışkanlığını ve nitelikli

okur sayısını artırmaya yönelik
olarak Lagün Kitap Günleri’ni
okurlarla buluşturuyoruz. Bu et-
kinlikte şairler, yazarlar, siyasetçi-
ler ve gazetecilerle bir araya
geleceğiz. Gelin; uzun zamandır
hasretini çektiğimiz yaz aylarını,
Küçükçekmece’de kitap kokusu ve
sevdiğimiz yazarlarla karşılayalım.
Tüm İstanbulluları Atakent Me-
nekşe Parkı’nda gerçekleştireceği-
miz Lagün Kitap Günleri’ne
bekliyoruz ” diye konuştu. Kitap
şenliği boyunca özellikle çocuk zi-

yaretçilerin faydalı ve eğlenceli
vakit geçirebileceği karikatür, ori-
gami, yaratıcı yazarlık, dedektiflik,
hikâye yazma, portre çizim, masal
terapisi ve kişisel gelişim atölyeleri
düzenlenecek. Yaklaşık 50 yayın-
evinin katılacağı etkinlikte; çevre,
kadın, tarih, şehir, sanat, edebiyat,
şiir, yaşam, gençlik, çocuklar ve
sağlık, beslenme ve sinema konu-
ları üzerinden söyleşiler gerçekleş-
tirilecek. Kadınlar için de
gastronomi yemek atölyesi 
düzenlenecek.

Kitap günleri
BASLIYOR

2 BAKANDAN
PROTOKOL 
2 BAKANDAN
PROTOKOL 
2 BAKANDAN
PROTOKOL 
2 BAKANDAN
PROTOKOL 
2 BAKANDAN
PROTOKOL 
2 BAKANDAN
PROTOKOL 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
arasında Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli
İş Birliği Protokolü imza töreni düzenlendi. Törende
konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
"Yaptığımız tüm çalışmalarda temel hedefimiz gele-
ceğin sanatçılarını yetiştirmektir. İnsana, gençlere
yani sizlere yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı

A tatürk Kültür Merkezi'nde
düzenlenen, Güzel Sanat-
lar Liseleri Ortak Yönetim

Modeli İş Birliği Protokolü imza
törenine Milli Eğitim Bakanı Mah-
mut Özer ile Kültür ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. 76
ilde bulunan 95 Güzel Sanatlar Li-
sesini kapsayacak protokol için dü-
zenlenen imza töreni saygı
duruşunun ardından, İstiklal Marşı
okunarak başladı. Beşiktaş İstanbul
Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Li-
sesi öğrencileri müzik dinletisi ger-
çekleştirdi. Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
törende konuşma yaptı. Konuşma-
ların ardından iki bakanlık arasında
protokol imzalandı. İmzalanan
protokol kapsamında Güzel Sanat-
lar Liselerinin sayısını arttırılması,
öğrencilerin uluslararası sanat plat-
formlarında aktif yer alması hedef-
leniyor.

Gençlere yatırım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy "Güzel Sanatlar Lisele-
rinin ülkemizin eğitim ve kültür ha-
yatına yeni bir soluk ve heyecan

kattığını görüyoruz. Bu liselerde
eğitim gören gençlerimizin çok
yakın bir zaman diliminde Türki-
ye'nin kültür ve sanat hayatına
büyük katkılar sağlayacağına yü-
rekten inanıyorum. Gelişmiş bir
toplum olmamız için iyi eğitimli
aynı zamanda kültürel, sanatsal
alanlarda da iddialı olmamız gerek-
mektedir. Biz şunu çok iyi biliyoruz
ki ne yaparsak yapalım yeni kültür
merkezleri inşa etsek de o mekan-
lara ruh verecek olan gençlerin
enerjisi ve heyecanıdır. Yaptığımız
tüm çalışmalarda temel hedefimiz
geleceğin sanatçılarını yetiştirmek-
tir. İnsana, gençlere yani sizlere ya-
tırım yapmaktır" dedi.

Yeni bir yola gidiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
ise "Bakanlığımızla öncelikle turizm
alanında bir iş birliğine gittik. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığımızla 26
Ekim 2021 tarihinde Emine Erdo-
ğan hanımefendinin himayesinde
başlatmış olduğumuz 'Kütüphane-
siz Okul Kalmayacak' kampanyası
ile tekrar yola yürümeye başladık. 2
ayda 16 bin 361 kütüphane yapa-
rak 2 bakanlık olarak gururla tüm

Türkiye'ye şunu söylebildik 'Eğitim
sistemimizde kütüphanesi olmayan
okul yok'. O protokolden önce
okullarda 28 milyon kitap varken
bugün 60 milyon kitap sayısına
eriştik. Bu yılın sonuna kadar inşal-
lah bu sayı 100 milyona tamamla-
yacağız. Bugün de 76 ilimizde 95
güzel sanatlar lisesinde yine Kültür
ve Turizm Bakanlığımız ile yeni bir
yola gidiyoruz” diye konuştu. 

81 ilde açılacak

Bakan Özer, “Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımızın sanatçılarının koridor-
larında dolaştığı, ders verdiği
etkinlik yaptığı güzel sanatlar lise-
leri oluşturma, öğrencilerin ve öğ-
retmenlerin uluslararası
etkinliklerde yer aldığı, kendi per-
formanslarını sergiledikleri bir açı-
lıma doğru çok kapsamlı bir iş
modelini bugün hayata geçirmiş
oluyoruz. Bu işbirliğinin hızlı so-
nucu olarak, 81 ilde de güzel sanat-
lar liselerini açacağız. Sadece resim
ve müzik alanında eğitim verili-
yordu. Artık 2022-2023 eğitim öğ-
retim yılı itibariyle tiyatro ve sahne
sanatları alanında da eğitim başla-
nacak" ifadelerini kullandı. DHA

Selda Bağcan sahne alacak
İstanbullu gençler 19 Mayıs’ta Ataşehir’de
buluşacak. Cumhuriyet Parkı’nda yapılacak
kutlamalarda amatör müzik gruplarının yanı

sıra Alman rock müzik grubu Reise Gruppe Hans, muhte-
şem DJ performansıyla Hey Douglas ve sevilen topluluk
Dengi Dengine sahne alacak. Finali Halk müziği ve Ana-
dolu Rock'ın güçlü sesi Selda Bağcan yapacak. Tüm genç-
leri ve ailelerini bu festivale katılmaya davet eden Ataşehir

Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelenin ilk ateşini yakışının
103. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururu ve sevinci içeri-
sindeyiz. Bu vesileyle Bayramımızı en içten duygularımla
kutluyor başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanları-
mızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 

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 isti-
naden 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.

Bölge İhale gün
ve saati

01.06.2022
Çarşamba
Saat:11.00

% 25’i 
Peşin 
Kalanı 
3 Taksit

Ödeme
Şekli

1.323.786,00TL.
(BirMilyon ÜçYüz-

YirmiÜçBin 
YediYüzSeksenAltı

Türk Lirası )

Geçici 
Teminat

Muhammen
Bedeli

44.126.200,00-TL.
(KırkDörtMilyon
YüzYirmiAltıBin 

İkiYüz  Türk Lirası)

İmar 
Durumu

(T3) 
Rumuzlu 
Ticaret 
Alanı 

4.412,62

Parsel
Alanı(m²)

9904/6

Ada /
Parsel

Dolayoba
(Fevzi

Çakmak)



B ağcılar 15 Temmuz Mahallesi sa-
kinleri, yeni bir Kur’an Kursu’na
kavuşuyor. Bağcılar Belediyesi, İlçe

Müftülüğü ve hayırsever iş adamı Saadettin
Erdinç’in katkılarıyla hayata geçirilecek olan
Esfendiyar Kur’an Kursu’nun temeli atıldı.
Temel atma törenine Bağcılar Belediye Baş-
kanı Abdullah Özdemir, Ağrı İl Müftüsü
Celal Büyük, AK Partisi İlçe Başkanı Rüs-
tem Tüysüz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz,
iş insanı Sadettin Erdinç ve vatandaşlar
katıldı.

Örnek bir tesis olacak

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan prog-
ramda konuşan Belediye Başkanı Abdullah
Özdemir, yeni Kur’an kursunun ilçeye ha-
yırlı olması temennisinde bulundu. Şanlı
ecdadımıza layık nesiller yetiştirecek kursun
temelinin atılmasının heyecanını yaşadığını
söyleyen Özdemir, “Güzel bir tesis. Mima-

risiyle de şehre örnek bir tesis olacak. İnsan-
lar bulunduğu mekânın şeklini alır. Bizler de
mekanlarımızla nesillere şekil veriyoruz. İyi
mekanlar hazırlarsak çocuklarımıza iyi bir
gelecek nasip oluyor kötü bir mekansa kötü
bir gelecekle karşılaşıyorlar. Bu ortamları,
bu güzel mekanları evlatlarımıza hazırlıyo-
ruz. Yeni dönemde de hazırlamaya devam
edeceğiz. Yeni neslin ihyasında ve inşasında
önemli hizmetler için var gücümüzle gayret
edeceğiz” dedi. Konuşmalardan sonra ya-
pılan duanın ardından kursun temeli atıldı.

Oyun alanları da var

1031 metrekare inşaat alanına sahip olan
Kuran Kursu, zemin ve 2 normal kattan
oluşuyor. 8 sınıf, öğretmenler odası, mut-
fak, yemekhane, bekleme alanı, bay-bayan
mescitleri, idari ve teknik bölümler bulunu-
yor. Ayrıca kurs binasının bahçesinde etkin-
lik ve oyun alanları da yer alıyor.
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Bağcılar Belediyesi’nin
desteğiyle yapımına
başlanan Esfendiyar 
Kur’an Kursu’nun temeli
törenle atıldı. Sınıflardan
yemekhanesine kadar her
şeyi modern bir şekilde
tasarlanan Kur’an 
kursunun bahçesinde de
etkinlik ve oyun alanı yer
alacak. Törende konuşan
Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, 
“İnsanlar bulunduğu
mekânın şeklini alır. 
Bizler de mekanlarımızla
nesillere şekil 
veriyoruz” dedi

Ü lkemizi yöneten Cumhur İttifakının ve Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ana göv-
desini oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi

(AKP) 2002 yılında seçimlere girerken üç Y ile 
mücadele edeceğini vaad ederek iktidar olmuştu.

Bilindiği gibi üç Y7nin ne olduğunu hatırlatmakta
yarar var.

Bunlar Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar dan 
oluşan 3Y formülü idi.

Bu durum parti kurulurken gömlek değiştirdiğini ül-
keye refah, huzur ve adında olan adaleti getireceğini
açıklayan partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan
milleti kucaklayacağını da açıklayıp partisine liberal,
sosyal demokrat ve değişik inançlardan milletvekili
adayları da göstererek iktidar oldu.

Ancak bilindiği gibi şiir okuduğu için hapis cezası al-
dığından kendisi milletvekili seçilemedi. Daha sonra ik-
tidar olan partinin Genel başkanının Parlamento
dışında olmasının uygun olmayacağı anlayışıyla ve o
zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz
Baykal’ın da girişimleri ve desteği sonrasında kanunda
değişiklik yapılarak Siirt Seçimlerinin yenilenmesi so-
nucunda Recep Tayyip Erdoğan oradan Milletvekili se-
çilip Parlamentoya girmesi sağlanmıştı.

2007 den sonra

Tayyip Bey parlamentoya girdikten sonra Başbakan-
lığa başlamış ve 2007 yılında yapılan seçimlere kadar
partinin uygulamaları ülkenin geneline uygun görülmüş
ve seçimlerde de bu vesile ile iktidarına devam etmiştir.

Ancak 2002-2007 arasında uygulanan program se-
çimlerden sonra değişmeye başlamış ve önce çıkarılan
Milli Görüş gömleği tekrar giyilerek parti ve parlamen-
todaki liberal ve demokratlarla değişik inançtaki kişiler
partiden tasfiye edilerek yola devam edilmiştir.

Devam eden ve günümüze kadar gelinen süreçte baş-
lıkta belirtilen üç Y formülü unutularak başka uygula-
malara geçilmeye başlanmış, hatta o zamandan
itibaren parti adeta tek adam sistemine dönüşmeye 
başlamıştı.

Dolayısıyla doğruda olsa yanlışta olsa Tayyip Bey'in
icraatına parti içinden ses çıkmamaya başladığı gibi
muhalefetin çabaları da dikkate alınmaması ve duyma-
maya başlanmış hatta muhalefet yok kabul edilerek ic-
raatlara devam edilmiştir.

Hükümetin icraatlarını destekleyen medya oluşturul-
maya ve yatırımlarını gerçekleştirecek şirket ve hol-
dingler kurulmaya başlanmış ve zaman ilerledikçe
hakimiyet hükümetin talepleri doğrultusunda bu kuru-
luşların eline geçmiştir.

Bilindiği gibi yandaş adı verilen gazeteler toplu halde
aynı manşetleri attığı gibi ülke için yapılan yatırımların
tümü hükümetin isteği şirketlere verilmeye başlanmış
ve halen devam etmektedir. Bu alanda yolsuzlukların
olduğunu ileri süren ve bu konularla ilgili gensoru veren
muhalefetin tüm talepleri ret edilmiş ve edilmeye de
devam etmektedir.

Yoksulluk

Bahsedildiği gibi bitmek yerine her geçen gün artmış
ve artmaya devam etmektedir. Ben 60 darbesinde ilk-
okul 5. Sınıftaydım. Yani 60 yıldır ülkemde nelerin olup
bittiğini hemen, hemen yaşadım ve biliyorum. Bunca
yılda hiç bu kadar pahalılık yaşamadığım gibi halkın
bunca yoksulluk çektiğine de tanık olmadım. 60 yılın-
dan bu yana yaşanan ekonomik krizlerin içinde oldum
ama hiçbir dönemde mesela 94-95 krizin de enflasyo-
nun üç haneli rakamlarda olduğu günlerde bile, doma-
tesin bir zaman 7 TL.yi geçmemişti. Günümüze
baktığımızda yoksulluğun artığını ve herkesin yaşadı-
ğını, kiraların bu kadar arttığını emlak fiyatlarının bu
kadar yükseldiği hiçbir dönemi yaşamadım. Asgari üc-
rete yüzde 50 civarında zam yapılmış olmasına rağmen
ilk 3-4 ayda yapılan zamların tamamen yok olduğunu
yaşayan herkes bildiğine göre, yoksulluk devam ediyor
demektir.

Yasaklar

2002 den sonra adında Adalet olması nedeniyle gü-
venilip iktidar partisinin demokrasi, özgürlük, refah,
huzur getireceği beklenirken bu durum kısmen 2007 yı-
lına kadar uygulandı. Sonrasında ne olduysa birden
yavaş yavaş her şey ters döndü. Yasaklar kalkacağı
yerde artmaya ve giderek dozunu yükseltmeye başladı.

Parti içinde tek adamlığa alışan AKP, daha sonra
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini gündeme getire-
rek yapılan oylama sonrasında kabul edildi ve parti-
sinde tek adam olan ve sonrasında Cumhurbaşkanı
seçilen Sn. Erdoğan Türkiye de tek adam oldu. Bu sü-
reçten sonra kendisini eleştiren herkes için davalar açıl-
maya ve çok sayıda insan mahkum olmaya başlandı.
Muhalefetle memleket konularında müşavere yapmak
yerine bildiğini yapmaya ve önerilen yararlı ya da ya-
rarsız olan tüm öneriler ret edilmeye başlandı. Hemen
her şeye yasak gelmeye başladı. Bakanlarımız kendili-
ğinden karar almak yerine Cumhurbaşkanımızın söyle-
diklerini uyguladılar.

Alınan yasaklarda hafızaları yenilemek için eskilere
gitmeye gerek yoktur. Çok yakında Eskişehir'de yapıla-
cak müzik şölenine yasak geldi. Rize’de çay üreticileri-
nin toplu halde dilekçe vermelerine yasak geldi.
Önceleri Mersinde CHP’nin yapacağı mitinge istediği
alanda yapmasına yasak geldi, Gaziantep’te DEVA
Partisi'nin yapacağı miting için istedikleri meydan veril-
medi. Birçok STK’nın Haksızlıklarını açıklamak için
yapacakları basın toplantılarına yasak geldi. Kadınlar
gününde yürümek ve İstanbul Sözleşmesini savunmak
isteyen kadınlara yasak geldi gaz sıkıldı. Emeklilerin
taleplerini söylemek istemeleri yasaklandı. Geceleri
müzik yasağı devam ediyor. Muhalefet sözcüsünün söy-
lediklerini yayınlayan TV’lere ceza yağdırıldı. Bu du-
rumda Parlamento görüşmelerinde birbirlerine hakaret
eden ve aşağılayan milletvekillerinin söylediklerini ya-
yınlayan TRT 3’e ceza verilip verilmeyeceğini de merak
ediyorum.

Ve son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu’na siyasi yasak geldi. Daha ne tür yasaklar
gelecek, sırada kimler var bekleyip göreceğiz.

Üç ‘Y’ler yok edilecekti
artmaya başladı…

Temsili olarak askerlik yapacak olan Bağcı-
lar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı kursiyerleri, kendileri için düzenlenen
ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu
programda doyasıya eğlendi. Etkinliğin ko-
nuklarından AK Parti İstanbul Milletvekili
Zafer Sırakaya, “Bugüne kadar birçok asker
uğurlama törenine katıldım ama hiçbirinde
bu kadar heyecan-
lanmadım” dedi.
Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sara-
yı’nda eğitim gören
ve temsili olarak
askerlik yapacak
olan kursiyerler için
eğlence programı
düzenlendi. Engelli
yakınlarının büyük
ilgi gösterdiği etkin-
liğe AK Parti İstan-

bul Milletvekili Zafer Sırakaya, Bağcılar Be-
lediye Başkanı Abdullah Özdemir, sunucu
Hülya Yürekli Seloni, sanatçı Sami Çelik ile
son dönemin popüler isimlerinden müzisyen
Elif Buse Doğan da katıldı. Etkinliği çok an-
lamlı bulduğunu söyleyen Belediye Başkanı
Özdemir ise “Asker ocağı peygamber ocağı-
dır. Bütün askerlerimiz de peygamberimizin

askerleridir. O yüz-
den engel tanıma-
yan kardeşlerimiz
de ülkemiz adına
bu kutsi görevin bir
provasını yapıyor-
lar. Hayatın her
alanında yer alan
kardeşlerimizin bu
alanda da mutlaka
temsili olarak bu-
lunmaları bizleri
sevindiriyor” diye
konuştu.

ÖZEL ASKERLER İÇİN EĞLENCE

NESILLERIMIZE
ŞEKIL VERIYORUZ

Kendi doğanı 
Kendin Koru
Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri çevre
yürüyüşünde geri dönüşüme ve çevre kirliliğine dikkat çekti. “Kendi Doğanı Kendin
Koru, Dönüştür Dünya Dönsün” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çevre gönüllüleri de destek verdi

BAşAkşehİr Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu,
Ahmet Kabaklı İlkokulu

öğrencilerinin geleneksel hale ge-
tirdikleri çevre yürüyüşüne katıldı.
Başkan Kartoğlu, Başakşehir’de
sıfır atık hareketinin geleceğe ışık
olduğunu söyledi. Çevreye duyarlı
bir geleceğin emin adımlarla geldi-
ğini söyleyen Başkan Kartoğlu,
“Doğaya, dünyamıza sahip çıktı-
ğımızı bir kez daha göstermiş
olduk. Çevrenin korunmasına yö-
nelik pankartlarımız ve mesajları-

mızla hem farkındalık hem de
çevre bilinci oluşturduk. Her
zaman güçlü bir sesle ‘Dönüştür
dünya dönsün’ diyoruz. Genç ne-
sillerimizle birlikte sıfır atık çalış-
malarımıza dört elle sarılıyor,
geleceğe ışık tutuyoruz” dedi.

Her atık çöp değildir

Geri dönüşümün geleceğimiz açı-
sından çok önemli bir yere sahip
olduğunu belirten Başkan Kar-
toğlu, “Bizden sonraki nesillere
daha yaşanabilir bir dünya bırak-

mak istiyorsak bu konuda duyarlı
olmamız gerekiyor. Sıfır atık ve
geri dönüşüm noktasında yeni te-
sisler kurduk, atık toplama nokta-
ları oluşturduk, teknolojiyi
doğanın hizmetine sunduk. Geri
dönüşüm ve sıfır atık çalışmala-
rına komşularımız da ciddi an-
lamda destek oldu. Her atık çöp
değildir. Bu bilinci çocuklarımızda
görmek beni çok mutlu ediyor.
Hep birlikte çok daha güzel proje-
lere imza atacağız” şeklinde 
konuştu. DHA

ZAYİ İLANI 
Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. AHMAD AL JARAD

Engelliler artık 
her yerde varlar
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD)
düzenlediği ‘Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet’
etkinliğinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, “Engelli bireyler artık her alanda
var, görünüyorlar, kapalı kapılar ardında değiller” dedi.

MÜSİADKadın ve MÜSİAD Sağlık Sektör Ku-
rulu iş birliğiyle Engelliler Haftası kapsamında
‘Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet’ isimli bir etkinlik

düzenlendi. MÜSİAD’ın genel merkezindeki etkinliğe Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul
Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, MÜSİAD Başkanı Mahmut
Asmalı, MÜSİAD şube başkanları, üyeler, engelli vatandaş-
lar ve aileleri katıldı. Etkinlikte farklı illerdeki bakım merkezle-
rinden gelen engelliler yörelerine ait türküleri seslendirip,
yetenek gösterisi yaptı. Ayrıca engellilerin el emekleriyle yap-
tıkları ürünlerin sergilendiği bir sergi de açıldı.

Ön yargıları kırdık

Programın etkileyici ve duygu dolu olduğunu söyleyen Derya
Yanık, performans gösterenlere teşekkür etti. Bakan Yanık,
“Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal im-
kândan yoksun olarak evlerinde, bağımlı bir hayat yaşadıkları
dönemler eskide kaldı. AK Parti Hükümetleri olarak Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok toplumsal kesimin
hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirdik. Buna en-
gelliye yaklaşımda önyargılarla mücadeleyi de ekleyebiliriz.
Belki de en zoru bu ön yargıları kırmaktı. Kalıp yargıların
önüne geçmek, engelliyse ne işi var dışarıda, sokakta, sporda,
okulda, sanatta, alışverişte ya da sinemada sorusunu soran
zihniyetlerin dönüşümünü sağlamak kolay değildi” dedi. 



S on Osmanlı Meclisi’nin açılışı 12
Ocak 1920’dir. Meclis açılmıştır
ancak ipler yabancıların elindedir.

Henüz sekiz gün geçmemiştir ki; İngiltere,
İtalya ve Fransa temsilcileri hükümete bir
nota verirler ve Savaşişleri Bakanı Cemal
Paşa ve Genelkurmay Başkanı Cevat
Paşa’nın görevden çekilmelerini isterler. 

Mustafa Kemal Paşa derhal harekete
geçer ve aynı gün içinde hükümet yetkilile-
rine, milletvekillerine, komutanlara gerekli
uyarıları yapar, milleti durumdan haber-
dar eder. 22 Ocak 1920’de yaşanan telgraf
trafiği, ders niteliğindedir ve “Atatürk
tarzı” muhalefetin çok önemli bir örneği-
dir. Uzun telgraf metinlerinden bazı bö-
lümleri verelim.

Önce Cemal Paşa’ya; “İngilizlerin emri
üzerine Savaşişleri Bakanlğı’nı bıraktığınız
anlaşılıyor. Devlet ve milletimizin bağım-
sızlığını zedeleyen bu çekilmek işini, ne olursa
olsun kabul etmemek sizin ve bizim ödevimi-
zin gereğidir. Biz ödevimizi sonuna kadar yap-
mak için her türlü önlemi alıyoruz. Sizi de
işinizin başına geçip bakanlığınızı yürütmek
yoluyla ödevinizi yapmaya çağırırız.” girişli
bir telgraf çeker. 

Bir telgrafla da Sadrazam Ali Rıza Paşa’yı
uyarır ve “İngilizlerin, Savaşişleri Bakanı’nın
ve Genelkurmay Başkanı’nın değiştirilmesini
istemeleri, devletin siyasî bağımsızlığına kesin
bir saldırıdır.” der. 

Sadrazam yani Başbakan Ali Rıza Paşa’nın
cevabına göre; notada yazılan gerekçeleri çü-
rütememenin, gerekli girişimleri yapamama-
nın nedeni Mebuslar Meclis’inin çalışmalara
başlamamış olmasıdır. Cemal Paşa çekilerek
hükümetin tümden çekilmesini önlemiştir.
Mebuslar Meclisi bir-iki güne kadar toplana-
cak, hükümet her türlü konuyu Meclis’in gözü
önüne koyacaktır. Telgraf şöyle sonlanır:
“Sizin bu konuda hiçbir girişimde bulunma-
manız gereklidir. Çünkü söz sahibi olan Me-
buslar Meclisi’dir. Bakanlar durumun
ağırlığını tamamı ile kavramış ve yapacakları-
nın ve davranışlarının doğruluğuna inanmış
olduğundan kötünün en azını seçmişlerdir.
Karışmalara son verileceği Cumartesi saba-
hına kadar bildirilmezse hükûmetin iş başın-

dan çekileceği ve bundan doğacak olayların
sorumlusunun kendisi olmayacağı bildirilir.”

Atatürk şöyle der Nutuk’ta: “Efendiler, Baş-
bakan Paşa, kendilerini aşağılayana değil, bize
sert ültimatom veriyor.”

Hükümetten, notanın/ültimatomun örneği
istenir ancak hükümet bu belgeyi vermez.
Buna rağmen Mustafa Kemal Paşa, “Ba-
kan’ın değiştirilmesini emreden gücün, Me-
buslar Meclisi’nin toplanmasına ve
hükûmetin açıklamalarından sonra Mebuslar
Meclisi’nin bir karar almasına izin verip ver-
meyeceği de şu anda bilinmiyor.” diyerek Baş-
bakan’ı tekrar uyarır.

Mustafa Kemal Paşa, illerdeki komutanlara
da durumu bildirir ve görüşlerini ister. İstan-
bul’daki Onuncu Kafkas Tümeni Komutanı
Kemalettin Sami Bey’den Rauf Bey’i bulma-
sını ister çünkü “İngilizlerin isteğini yerine ge-
tirmek hiç doğru değildir” ve İstanbul’daki
telgraf haberleşmeleri güven altına 
alınmalıdır. 

Cemal ve Cevat Paşaların İngilizlerin isteği
ile görevden alınmalarını bütün mebuslara
şifre ile bildirimde bulunan Mustafa Kemal
Paşa; “Bu girişim, devletin bağımsızlığına
karşı kesin bir davranıştır. Onun için, bu giri-
şime karşı milletin göstereceği tepki, bağım-
sızlığı korumak için yapılacak kutsal savaş

niteliğindedir…” der. Bu durumun içeriye ve
dışarıya kesinlik ve ivedilikle bildirilmesi ge-
rektiğini ve bu görevin mebuslara ait oldu-
ğunu ifade eden Mustafa Kemal Paşa şöyle
devam eder: “Meclis’in dağıtılması hakkında
bir padişah buyruğunun Meclis’te birdenbire
okunması olasılığıyla karşı karşıya kalınma-
malıdır… Devletin bağımsızlığına karşı kesin
bir davranış olduğunu Barış Konferansı’na ve
Avrupa milletlerine ve İslam dünyasına ve ül-
kenin içinde her yere duyurmak gerekir. İngi-
lizlerin saldırısı geri alınmazsa, Meclis’in
ödevi, Anadolu’ya geçmek ve ulusal yönetimi
üstlenmektir.”

Atatürk, Nutuk’taki bu bölümü, Onuncu
Kafkas Tümeni Komutanı Kemalettin Sami
Bey ve Rauf Bey’e verdiği ortak direktifin
metni ile sonlandırır: 

“Hükûmet dayatarak; Barış Konferansı’nı,
Ulusal Güçlerden dolayı Türk hükûmetini dü-
şürmeye karar verdiğini, bütün dünyaya du-
yurmaya zorlamak gerekir. Hükûmet, ondan
evvelkiler gibi, ulusun bağımsızlığından ses-
sizce ödün vermesi ile kişisel yetki açısından
güçsüzlüğünü, anlama ve kavrama bakımın-
dan hiç güvenilir olmadığını bir daha açıkça
göstermiştir. Bu kadar karışık işleri yaradılış ve
düşünüş bakımından bu kez de güçsüz kişi-
lerle yönetmeye çalışmak artık olanaksızdır.

Bu duruma göre, hükûmetin
olaydan ötürü düşürülmesi
gereklidir. Ulusun genel güve-
nine sahip bir hükûmetin iş ba-
şına gelmesi yolunda çalışınız.”  

Dikkat edilirse; Mustafa
Kemal Paşa’nın uyguladığı yol,
muhalefet tarzı, herkesin doğru
bilgiye ulaşmasını sağlamak, ya-
şananları halkın ve gerekirse dün-
yanın gündemine sokmak ve sıcak
tutmaktır. Mustafa Kemal’in muha-
lefetinde kapalı kapılar ardında siya-
set yoktur; her şey milletle
paylaşılmaktadır. 

O günün hükûmeti, millete ve ba-
sına haber vermeyerek, durumu bir
hükûmet sorunu yapmayarak ve boyun
eğerek ulusal bağımsızlığımızı zedele-
mişti. Cumhuriyet tarihi boyunca Allah
ile aldatarak iktidara gelmiş tüm hükü-
metler de aynı yolun yolcusu olmakta bir
beis görmediler. Burada sorumluluk el-
bette sadece iktidarların değildir. Din kis-
vesi altında her türlü olumsuzluğa mide
uğruna eyvallah çekenler, kurtarıcı bekleme
kolaylığına kaçanlar, muhalefette kalmayı si-
yaset benimseyenler de bir o kadar 
sorumludurlar.
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Cumhuriyet’i “90 yıllık enkaz” olarak tanım-
layanların 20 yılda yarattığı “maddi-manevi
enkaz” artık ölüyü-diriyi rahatsız edici boyutlara
ulaştı. Sırtlarını dine dayayarak iktidar olanlar,
dini oyun ve eğlence haline getirdiler, cambaza

baktırmak için
araç olarak kulla-
nıyorlar. Dünya-
daki sıcak para
akışından yararla-
nıp bir öncekilerin
ekonomi progra-
mıyla gösteri ya-
panlar şimdi,
“Türk Lirası en
düşük durumda,
daha ineceği bir
yer yok, vatandaş
rahat olsun!” di-
yorlar.

Bu sözün sa-
hibi Bakan kişi,
beynini aşırı ısın-
madan korumak
için ağzı bir karış
açık esnemekte,
çenesini şiddetle
açarak kanın kafa-
tasında dolaşı-
mını sağlamakta,
sinüs boşluklarına
dolan hava ile de
beynini serinlet-

mekte! Dipsiz yoksulluk için topluma sabır öne-
renler, yakında, bol bol esneyin diye de
önerebilirler! Hani, beyinler yanmasın diye! Yol-
suzluk, yoksulluk, adaletsizlik, eğitimsizlik, gör-
güsüzlük, âleme nizam verme, küfürbazlık gibi
kavramların ne zaman gündemden düşeceği
de meçhul. 

Diğer yandan muhalif olduğunu söyleyen
büyük yapı ülkeyi girdiği çıkmazdan kurtar-
manın tek amaç olması gerektiğinin henüz
ayırdında değil!  İş yapıp değer üretenleri
bezdirmeyi amaç edinmiş bazı muhaliflerin
“demokrasi” oyunu sürüyor. Onlar, bildik-
leri tek oyunu oynarken, ülkeyi kargaşa ve
kafa karışıklığı içinde tutmak isteyenlerin
karanlığı da her geçen gün hacim kaza-
nıyor.

Artık tek amaç için, Atatürk Cumhu-
riyeti’ni geri kazanmak için, demokrasi
için saf tutalım ve akılla yürüyelim.
Atatürk gibi muhalefet yapalım; zor-
layıcı olalım, gündem yaratıcı olalım,
doğru bilgiyi halka ulaştıralım, ka-
palı kapılar arkasından çıkalım!

Son söz Gazi’nindir: “Ulusun
genel güvenine sahip bir hükûme-
tin iş başına gelmesi yolunda 
çalışınız.”  

ATATURK GIBI
MUHALEFET YAPIN!

Canan MuRtezaoğlu

ÖLÜ DiRi
RAHATSIZ!
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İsveç ve Finlandiya'nın 

NATO'ya katılma 
kararını değerlendiren

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Gelişmeleri
takip ediyoruz, olumlu
görüşte değiliz" dedi.
Erdoğan, İskandinav

ülkelerinin terör 
örgütlerinin misafirhanesi

olduğunu söyledi

Finlandiya ve İsveç'in
önümüzdeki günlerde
NATO'ya katılmak için

başvurmaları bekleniyor. Diğer 30
ülke gibi veto hakkı bulunan Tür-
kiye’den iki İskandinav ülkesinin katı-
lımına ilişkin resmi bir açıklama veya
değerlendirme yapılmamıştı. İstan-
bul’da cuma namazı sonrası konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsveç ve
Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip
ediyoruz ama olumlu düşünce içinde
değiliz. Yunanistan’la ilgili NATO ko-

nusunda yanlış yaptı bizden önceki
yönetimler. Yunanistan’ın, NATO’yu
arkasına alarak Türkiye’ye karşı takın-
dığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda
ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işle-
mek istemiyoruz” dedi. 

YPG bir terör örgütüdür

“İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör
örgütleri için misafirhane gibi. PKK’sı
DHKP-C’si İsveç’te Hollanda’da yu-
valanmış durumdalar. Oraların parla-
mentolarında bile yer alıyorlar. Bu

durumda bizim olumlu bakmamız
mümkün değil” diyen Erdoğan, “Her
şeyden önce YPG bir terör örgütüdür
PKK neyse YPG de odur. Ameri-
ka’nın bu yanlışını kabullenmemiz
mümkün değil. Son dönemlerde
gelen yönetimlerin hepsi PKK terör
örgütüne karşı, Suriye’nin kuzeyin-
deki tüm yapılanmalara karşı her
türlü maddi desteği vermiştir.
TIR’larla araç gereç mühimmatı sevk
etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyu-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

D ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba-

kanı Christophe Lutundula Apala ile Dolma-
bahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde
bir araya geldi. Görüşme sonrası ev sahibi
ülke anlaşmasına imza atan iki bakan ortak
basın toplantısı yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye ile
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin
artarak devam ettiğini belirterek "Sayın bakan
ile 8 ayda 5'inci görüşmemiz. Sayın Cumhur-
başkanımızın ziyareti ile birlikte ilişkilerimize
yeni ivme kazandırdık. İlişkilerimizi stratejik
seviyeye yükseltme kararı aldık. Yüksek dü-
zeyli iş birliği konseyi mekanizması kurulması
için taslağı hazırlayıp kendilerine ilettik. En
kısa sürede bu belgeyi imzalayarak mekaniz-
mayı kurmuş olacağız" dedi.

Başsağlığı diledi

İki ülkenin de terörle mücadele ettiğini vurgu-
layan Çavuşoğlu, "Terörle mücadele her iki
ülke için de önemli. Kısa süre önce Demokra-
tik Kongo Cumhuriyeti doğusunda bir saldırı
oldu. Bundan dolayı bir kere daha başsağlığı
dilemek istiyorum. Önümüzdeki süreçte ilişki-
lerimizin hukuki alt yapısını güçlendirirken,
özellikle terörle mücadele gibi konularda hem
tecrübe paylaşımı, hem de eğitim desteği dahil
her türlü desteği vermek istiyoruz. Afrika'nın
her tarafında artan terör tehdidine karşı Afri-
kalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam
edeceğiz. FETÖ ile mücadelede verdikleri des-
tek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İki ülkenin de ticaret potansiyeli olduğunu
ifade eden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Ekonomik ilişkiler elbette iki ülke için
önemli. İki ülkenin büyük bir potansiyeli var.
Büyük bir nüfus her iki ülke. Yaklaşık 200 mil-
yona yakın nüfustan bahsediyoruz. Ticareti-

mizi artırmamız lazım. Ticaret
hacmimiz potansiyelinin çok ge-
risinde. İş insanlarının Kongo Demokratik
Cumhuriyeti'ne ilgisinin arttığını görüyoruz.
Firmalarımıza var olan destekleri için teşekkür
ediyoruz kendilerine."

Saldırılar arttı

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorula-
rını da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, önceki gün Paris'teki Türkiye
Başkonsolosluğu'na yönelik gerçekleşen bom-
balı saldırıyla ilgili olarak "Son zamanlarda bir
taraftan İslam karşıtlığı içeren saldırılar özel-
likle Ramazan ayında Avrupa'da arttı. Diğer
taraftan PKK destekçilerinin de değişik Av-
rupa ülkelerinde saldırıların arttığını görüyo-

ruz. 8 Mayıs'ta 23 Nisan etkinlik-
lerini kutlayan öğrencilerimize,

gençlerimize yönelik Basel'de saldırı olmuştu.
Önceki gece Paris Başkonsolosluğumuza 4 ki-
şilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı
oldu. Konsolosluk binamızın camında çatlak
var, duvarında da hasar var. Misyonların ko-
runmasının sorumluluğu Viyana Sözleşme-
si'ne göre ev sahibi ülkededir. Fransa'nın
öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an
önce ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap
vermesi için gerekeni yapması gerekiyor. Bu
anlamda Macron'un danışmanı da büyükelçi-
mizi aradı, Paris belediye başkanı bir daya-
nışma mesajı yayınladı. Bunları önemsiyoruz
ama somut adımları da görmek istiyoruz.
Özellikle bu tür saldırıların tekrarlanmaması

için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler
hakkında gerekli işlemlerin yapılması gereki-
yor. Mal varlıklarının dondurulması ve
PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal iş-
lemlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda
Fransa'nın geçmişte bazı adımları oldu ama
yetersiz olduğunu da görüyoruz" diye ko-
nuştu. 

Ayrımcı bir yaklaşım

ABD'nin Sezar Yasası değişikliğiyle ilgili so-
ruya ise Çavuşoğlu, “Bu ayrımcı bir yaklaşım.
Belli bölgeler için bu 'Sezar Yaptırımı' konu-
sunda bir esneklik dile getirmişler. Neden se-
çici, çünkü objektif bir kriter yok. Rejimin
kontrol ettiği bölgede bunu esnetmek istemi-
yorlar ama rejimin kontrol etmediği şu andaki
bölgeler konusunda da ayrımcılık yapıyorlar.
Özellikle PKK - YPG ağırlıklı olduğu yerlerde
bunu esnetiyorlar. Terörden arındırdığımız
bölgeyi kapsamıyor ama PKK'dan arındırdığı-
mız Afrin bölgesini kapsıyor. Peki şu anda
'Sezar Yasası' yaptırımlarının esnetilmesi, ulus-
lararası toplumu en çok destek vermesi gere-
ken bölge neresi İdlip. Neden milyonlarca
yerinden edilmiş insanlar var. Biz oradaki Su-
riyeliler için briket evler yapıyoruz. Uluslar-
arası toplumun buna destek vermesi gerekiyor.
Bu bölgeye destek vermenin önünü açacak
'Sezar Yasası' esnekliğini bu bölgede gösteri-
yorlar mı, hayır. Türkiye'den 500 bin civarında
Suriyeli terörden arındırılmış bölgelere dönü-
yor. Burada PKK - YPG meşrulaştırma çabası
görüyoruz. Kimse ile istişare etmeden, belli sa-
iklerle alınmış bir karardır. Özellikle insani yar-
dımlar Türkiye üzerinden gidiyor. Bunların
büyük bölümü İdlip bölgesine gidiyor, oradan
Suriye'nin diğer bölgelerine gidiyor. Hal böy-
leyken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır,
sebebi de bellidir” cevabını verdi.  DHA

ÖrgütlEriN misafirhaNEsi!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yar-
dımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutun-
dula Apala ise "İki ülke arasındaki iş birliğini
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaş-
kanımız Felix Tshisekedi çok açık bir şekilde
ifade ettiler. Biz bakanlar olarak bu siyasi ira-
deye bir çerçeve kazandırarak bunu somutlaş-
tırmamız gerekiyor. Nitekim geçen seneden beri
bu şekilde çalışıyoruz ve çok
farklı anlaşmalar ile bunu hayata
geçiriyoruz. Tabii ki anlaşmalar,
yatırımların korunması, karşılıklı
olarak teşvik edilmesi yönünde
sağlandı. Çifte vergilendirmenin
önlenmesi, vergi kaçakçılığının
önlenmesi yönünde imzalandı.
Yine savunma, turizm, kültür

alanlarında çok kısa bir süre içerisinde de eği-
tim alanında da imzalanmış olacak. Gerçekten
de çok önemli hukuki ve kurumsal bir altyapı
kurarak emin adımlarla yolumuza devam ede-
biliriz. Her zaman Kongolu iş insanlarına şunu
söylüyorum 'Artık size bir çerçeve sunduk ve
bundan sonra yatırımcı ve ekonomik operatör-
lerin, gerek Kongo, gerek Türkiye tarafından ha-

rekete geçmesi gerekiyor. Tabii ki
burada çok büyük bir ilgi söz ko-
nusu. Bugün çok sayıda Türk şir-
ket, Türk yatırımcı Kongo'da
mevcut. Kongolular Türkiye'ye gü-
veniyor, bu iş insanlarının dina-
mizmine güveniyor. Burada
gerçekten parlak bir iş birliği ge-
leceği görüyorum" diye konuştu.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki
gün Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğuna

yapılan bombalı saldırı ile ilgili olarak
"Misyonların korunmasının sorumluluğu

Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi
ülkededir. Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı

gerçekleştirenlerin bir an önce ele 
geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi 

için gerekeni yapması gerekiyor" dedi.

Savaşmakta kararlıyız
Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile
yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki 'Nazi ideolojisi' ile 
savaşmakta kararlı olduğunu belirtti. Scholz ise Putin'e Rusya'nın 
küresel gıda tedariki konusunda 'sorumluluk taşıdığını' söyledi

rUsya Devlet Başkanı
Vladimir Putin Al-
manya Şansölyesi Olaf

Scholz ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Ukrayna savaşına
ilişkin gelişmelerin konuşulduğu
telefon konuşmasında Putin,
Rusya'nın Ukrayna'da "Nazi ideo-
lojisi" ile savaşmakta ısrar ettiğini
söyledi. Putin Ukrayna'nın "Nazi-
likten arındırılması" gerektiğini
vurguladı. Kremlin'den görüş-
meye ilişkin yapılan açıklamaya

göre Putin 'Nazi ideolojisini savu-
nan ve terörist yöntemler kulla-
nan militanların' uluslararası
hukuku ihlal etmeye devam etti-
ğine dikkat çekerek Moskova'nın
askeri operasyonunun Doğu Uk-
rayna'da Rusça konuşan nüfu-
sunu korumayı amaçladığını
belirtti. Rusya ve Ukrayna ara-
sında devam ettirilen barış müza-
kerelerine de değinen Rus lider
Kiev'i barış görüşmelerini "engel-
lemekle" suçladı.

Putin'e tedarik uyarısı

Scholz ise Putin'e Rusya'nın küre-
sel gıda tedariki konusunda 'so-
rumluluk taşıdığını' söyledi.
Almanya Şansölyesi Scholz son
dönemde Ukrayna'ya yapılan
silah teslimatlarının yeter-
siz görülmesi ve Alman-
ya'nın Rusya'dan enerji
ithalatına bağımlı ol-
ması nedeniyle eleştiri
yağmuruna tutuluyor.

YARGI ÖNÜNDE
HESAP VERMELİ

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu

Şeyh El Nahyan

hayatıNı 
kaybEtti

Birleşik Arap Emirlikleri
Devlet Başkanı ve Abu Dabi
emiri Şeyh Halife bin Zayid

El Nahyan’ın yaşamını yitirdiği duyu-
ruldu. Açıklamayı devlet haber ajansı
WAM yayınladı. 74 yaşındaki Devlet
Başkanı’nın ölüm sebebine dair bir
açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da El Nah-
yan’ın ölümüyle ilgili Twitter’da bir
mesaj paylaştı. Erdoğan mesajda, “Bir-
leşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve
Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh
Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını
büyük bir teessürle öğrendim. Mer-
huma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik
Arap Emirlikleri halkına başsağlığı dili-
yorum” ifadelerini kullandı.

Yerine kim geçecek?

Anayasaya göre Devlet Başkanı Yar-
dımcısı olan ve aynı zamanda Dubai
emiri olan Şeyh Muhammede bin Ras-
hid el-Maktum 7 emirliğin liderinden
oluşan federal konseyin toplanmasına
kadar geçici olarak liderliği üstlenecek.
7 emirin 30 gün içinde yeni devlet baş-
kanı için oylama yapması b ekleniyor.
1948 yılında doğan El Nahyan, 2004
yılında en varlıklı emirlik olan Abu Da-
bi’nin başına geçmiş ve devleti yönet-
meye başlamıştı. Üvey kardeşi Veliaht
Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El
Nahyan’ın Abu Dabi’yi yönetmesi bek-
leniyor. 2014 yılında kalp krizi geçiren
Halife bin Zayid El Nahyan o dönem-
den beri nadiren kamuoyunun karşı-
sına çıkarken, üvey kardeşi defakto
lider haline gelmişti.

570 sağlık tesisi
yerle bir edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vo-
lodimir Zelenskiy, günlük
ulusa sesleniş konuşmasında,

Uluslararası Hemşireler Günü’nde, mes-
lek temsilcilerine devlet ödülleri verdiğini
ifade etti. Zelenskiy, “Bugün, düşman ateşi
altında ve işgal sırasında çalışmaktan ve
insanları kurtarmaktan vazgeçmeyen, bu
mesleğin temsilcilerine devlet ödülleri
verme şerefine eriştim” dedi. 24 Şubat’tan
bu yana devam eden çatışmalar sırasında
Rus birliklerinin 570 sağlık tesisini imha et-
tiğini, 101 hastanenin tamamen yıkıldığını
söyleyen Zelenskiy, bunu barbarlık ve Rus-
ya’nın kendi kendini yok etmesi olarak ni-
telendirdi.

Kabul edemiyor

“Savaştan önce tıbbın geliştirilmesine ve
tüm sosyal altyapıya yatırım yaptık, savaş-
tan sonra da kesinlikle yapmaya devam
edeceğiz. İşgalciler bizi durduracaklarını
ummasın” diyen Zelenskiy, gece Çernihiv
bölgesinde okullara ve Poltava bölgesinde
Kremenchuka saldırı olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, “Rusya’nın stratejik yenilgisi,
dünyadaki herkes ve hatta hala onlarla ile-
tişim kurmaya devam edenler için zaten
aşikar. Rusya bunu kabul etme cesaretin-
den yoksun” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş
konuşmasında Rus birliklerinin 
24 Şubat'tan beri 570 sağlık 
tesisini imha ettiğini açıkladı.
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Emre Özmen’in yazdığı ve Evren Duyal’ın yönettiği “Selvi Boylum
Az Boyalım” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mayıs ayı kültür etkinlikleri
kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluştu

2 perdelik komedi türündeki oyunda;
Yeşilçam Sineması’ndan aşina olu-
nun tiplemeler ve klişelerin yer aldığı

karakterler üzerinden trajikomik olaylar anla-
tıldı. Ünlü tiyatrocu Ahmet Çevik’in de
oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, seyirci
tarafından ayakta alkışlandı. 110 dakika
uzunluğundaki oyunun ardından katkıların-
dan dolayı oyuncuları temsilen Ahmet
Çevik’e, Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel adına buket takdim edildi. Doğum
günü olduğu öğrenilen Çevik’e sahnede bir
de sürpriz yapıldı. Sahneye getirilen pastanın
üzerindeki mumu üfleyen ünlü oyuncu, yeni

yaşına Soğanlık Kültür Merkezi sahnesinde
merhaba dedi. Çevik, Kartallı tiyatro seyirci-
sine, sürprizi hazırlayan ekibe ve sanata sa-
natçıya desteklerinden dolayı Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Yepyeni bir dünyadayız

Yeşilçam’ın etkilerinin hala korunduğu yep-
yeni bir dünyadayız. Türlü entrikaların pe-
şinde koşarak gerçek aşkın farkında
varamadan nihai sona ulaşan Neco’nun
(Ahmet Çevik) ona aşık bir ömür geçiren eşi
Suzan (Yelda Alp), kocasının ölümüyle bir-
likte beyninde atan bir şalterle hayallerinin
peşinden koşmaya karar verir. Gençliğinden
beri kurduğu Assolist olma hayali için artık

çok geçtir. Fakat ömrünü kocasına harcamış
olan Suzan bu hayalini kızı Leyla (Pınar
Ataer) ile gerçekleştirmeyi kafasına koyar.
Hayatı boyunca pek çok insana kötülükler
yapmış olan Neco öldüğünde ne cennete ne
de cehenneme kabul edilmediğini görür.
Dünyada kalmalı ve Suzan’ın hayalini ger-
çekleştirerek kendini affettirmelidir. Fakat bir
kuaförde çalışmakta olan Leyla’nın hem as-
solist olma hayali yoktur hem de assolist ol-
maya uygun değildir. Leyla naif, kendi
halinde, şan şöhretle ilgilenmeyen bir genç
kızdır.

Bir gün yolları kesişir

Bir gün tesadüfler yollarını kesiştirir ve

Leyla mahallenin bıçkın delikanlısı Ferit
(Emre Özmen) ile karşılaşır. Bu karşılaşma
her ikisinin de hayatını değiştirir ve büyük
aşkın ilk kıvılcımları her ikisini de yakmaya
başlar. Ferit’e bu zorlu yolda destek olacak
en yakın arkadaşı Mami (Cengiz Gezgin)
enerjiye olan inancı ve kendinde var oldu-
ğuna inandığı uhrevi güçlerle bu aşkın yo-
lunu açmaya çalışır. Ferit ve Leyla’nın
birbirlerine giderek bağlanmaları Mami’yi
kıskançlığa sürükleyecek olsa da O Ferit’i
asla yalnız bırakmayacak kadar seven dos-
tudur. Ferit ve Leyla kavuşma yolculuğunda
arafta kalan baba Neco ve kızını assolist
yapmayı kafasına koymuş olan Suzan en-
geller yaratır.

SElVİ BOYlUm
aZ BOYalım!

Yılın annesi Bayraktar!
Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, Anneler Günü'nü renkli bir etkinlikte kutladı. Bu özel günde
'Yılın Annesi Ödülü' Milli Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın annesi Seçil Bayraktar'a takdim edildi.
TAD Bursa Şubesi'nin geleneksel
Anneler Günü etkinliği, bu yıl
adeta renkli bir karnavala dön-
üştü. Zenn Garden'da gerçekleşen
açıkhava etkinliğinde konuklar açı-
lan standlarda bir yandan alışveri-
şin keyfini çıkarırken, diğer yandan
da düzenlenen çeşitli etkinliklerle
kaliteli zaman geçirdi. TAD Bursa
Şubesi Yılın Annesi Ödülü'ne bu
yıl Milli Cimnastikçi Ayşe Begüm
Onbaşı'nın annesi Seçil Bayraktar
layık görüldü. Ödüllerini TAD

Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gö-
nülkırmaz ve Nilüfer Belediye
Başkan Yardımcısı Dr. Sibel
Özer'in elinden alan şampiyon
sporcu ile annesi gurur ve mutlu-
luğu bir arada yaşadı. Büyük ilgi
gören ve gün boyu süren etkinliğin
bir başka seçkin konuğu ise Gaze-
teci Yazar Buket Güler oldu. 'Hiç
Tanımadım Hiç Unutmadım'
isimli kitabını anlattığı söyleşide
Güler, hakkında merak edilen so-
ruları yanıtladı.

Alternatif müziğin güçlü kadın
vokallerinden Su Soley, Kabuk 
ismini taşıyan yeni albümünü 

dinleyicilerle buluşturduSU SOLEY
kabuğunu kırdı!

7 şarkıdan oluşan Kabuk al-
bümünü büyük bir özveri ve
emek sonucu  hazırlayan Su

Soley, albümü temsil eden fotoğrafları
ve kapak çalışması ile de güçlü kadın
imajını yansıtıyor. Bilgelik ve zekayı
temsil eden baykuşlu fotoğrafında Su
Soley, geçmişin bıraktığı yaraların acı-
sını ve ayağının takılıp düştüğü anları
yaşayan bir kadının yine kendi gücü ile
ayağa kalkmasını yansıtıyor. Su Soley'in
Kabuk albümü, sanatçının müzikal an-
lamda yaşadığı önemli bir kırılma nok-
tasını ve değişimini ifade ederek,
yenilikçi bir bakış açısıyla oluşturulan
soundlar ile farklı bir groove ve tarzı
müzikseverlere sunuyor. 

Nazikçe üflemeli

Neo Disco, RnB, Soul, Disco Funk ve
daha birçok tarzdan beslenerek oluştur-
duğu yeni albümü Kabuk için bütün ya-

ralarımın kabuğu bu albüm diyen Su
Soley, albümü kendi ağzından cümle-
lerle şu şekilde ifade ediyor: ''Hangi
renk olursan ol yolun hep aynı. Kimse-
nin kimseden bir farkı yok. Herkes yürü-
yor ve herkesin illaki bir yerlerde ayağı
takılıyor, sendeliyor. Tatlı tatlı kaşımak
yerine üzerine nazikçe üfleyerek, öpe-
rek kapattığım bütün yaralarımın ka-
buğu bu albüm. Saklamak, gizlemek,
üzerine yara bandı takmaktansa izle-
rim, kabuklarım ve kalkanlarımla varım
bu albümde.'' 

Genco Arı imzası taşıyor

Nerde, Kabuk, Bir Kadın, Pardon isimli,
sözleri kendisine, müziği ise Nerde şar-
kısında Genco Arı ile çalışmasının dı-
şında yine Su Soley'e ait olan yepyeni
şarkılarının yanı sıra Ajda Pekkan'ın
1981 yılında yayınlanan Sen Mutlu Ol
albümünde seslendirdiği Gerçek ve Düş

şarkısının iki farklı versiyonu Su Soley
yorumuyla Kabuk albümünde yer alıyor.
Albümün intro şarkısı ise yine usta mü-
zisyen Genco Arı imzası taşıyor. Evren-
can Gündüz, Nerde şarkısında gitarları
çalarak ve aynı zamanda Pardon ve
Kabuk şarkılarında ise back vocal yapa-
rak albümde yer alıyor.  Albümün müzik
prodüktörlüğünü üstlenen Genco Arı,
albüm şarkılarının tamamının düzenle-
mesini ve mix çalışmalarını gerçekleş-
tirdi. Albümün mastering çalışması ise
Tiago D'Errico ve John Davis imzası ta-
şıyor. John Davis, aynı zamanda Led
Zeppelin, The Killers, Gorillaz, Dua Lipa
gibi pek çok dünyaca ünlü ismin çalış-
malarını yapan müzisyen olarak tanını-
yor.  Barış Avcı tasarımı kıyafeti ile
albüm fotoğrafları için Buse Tirman'ın
objektifine poz veren sanatçının,  stil
danışmanlığını ise Alihan Dirgenali üst-
lendi. SEMANUR POLAT

İçimize mi
atalım!

TÜRK Pop müziğinin sevilen
kadın vokallerinden Gülden, yeni
şirketinden yepyeni şarkısını ya-

yınladı. Sony Music Türkiye ile anlaşan Gül-
den, “İçimize mi Atalım” adlı şarkısını 13
Mayıs’ta sevenleriyle buluştu. 2012 yılında
yayınladığı ‘Unuta-
mam Dedin’ single’ı
ile çıkış yapan Gül-
den, ‘Yatsın Yanıma’
ve ‘Yakarım İstan-
bul’u’ gibi şarkıları-
nın yanı sıra Ozan
Doğulu, Bahadır Tat-
lıöz gibi sanatçılarla
yaptığı ortak çalışma-
larla da adından söz
ettirdi. Son olarak
geçtiğimiz yıl ‘Yan-
dan Yandan’ şarkısını
yayınlayan sanatçı,
yeni şarkısı için
büyük bir titizlikle ça-
lıştı. Söz ve müziği
kendi imzasını taşı-
yan “İçimize mi Ata-
lım” şarkısının düzenlemesi Osman Çetin’e
ait. “İçimize mi Atalım” şarkısının klibi İzzet
Başlak yönetmenliğinde çekildi. Dansçıların
eşlik ettiği klipte Gülden birbirinden renkli ka-
reler ile karşımıza çıkıyor.

3 günlük
festival

MUSTAFA Kemal Atatürk, 16
Mayıs 1919 günü Bandırma Va-
puru'na binmek üzere Beşiktaş İs-

kelesi’nden yola çıkarak Milli Mücadele
ateşini başlattı. Beşiktaş Belediyesi de ilçe için
böylesine özel bir anlam taşıyan 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı
4 gün sürecek olan dopdolu bir festival prog-
ramı ile kutlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş Be-
lediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da tüm
hazırlıklarıyla yakından ilgilendiği ve gençle-
rin bir arada özgürce eğlenmesini hedefleyen
festival kapsamında Beşiktaş’ta rengârenk ve
coşku dolu bir atmosfer yaratılacak. Konser-
ler, söyleşiler, eğlenceli gösteri ve aktivitelerin
yer alacağı Beşiktaş Gençlik Festivali, 16-19
Mayıs tarihleri arasında Sanatçılar Parkı ve
Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek. 16-17
Mayıs tarihlerinde festivale ev sahipliği yapa-
cak olan Sanatçılar Parkı sahnesinde üniver-
site grubu konserleri, üniversiteler arası
münazara etkinliği, Nilay Örnek, Aylin Bal-
boa, Celil Nalçakan
ve Can Yılmaz'ın
katılımları ile
Kafa Dergisi
Söyleşisi ve
Rüştü Onur
Atilla ile Doğan
Akdoğan’ın yıl-
lardır süren hoş
sohbetlerini
sahneye taşı-
dıkları Abur
Cubur

Show
ola-

cak.

CAMALTI resimleri, heykelleri ve yağlıboya ça-
lışmaları ile tanınan Mevlüt Akyıldız’ın “40
Ambar” isimli Camaltı Resim ve Heykel Ser-
gisi Next Level AVM’de bulunan Ziraat Ban-
kası Çukurambar Sanat Galerisi’nde
kapılarını açtı. JLL Türkiye tarafın-
dan yönetilen, Ankara’nın en seçkin
alışveriş merkezlerinden Next Level
AVM’de yer alan Ziraat Bankası Çu-
kurambar Sanat Galerisi dünyaca ta-
nınmış sanatçıların kıymetli eserlerine
ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Mevlüt Akyıldız’ın “40 Ambar” isimli 

Camaltı Resim ve Heykel Sergisi 11 Mayıs iti-
bariyle kapılarını açtı. Günümüz dünyasın-
daki kaotik ve çelişkili yaşama geniş bir
zaman perspektifi ile yaklaşarak, yaşam için-
deki çarpıklıkları alegorik ve eğlenceli bir dil
ile resmeden Akyıldız, yaşama dair fikirlerini
kendine özgü yorumlarıyla sanatseverlerle

paylaşıyor. Çok eski bir resim
geleneği olan camaltı tekni-
ğini, günümüz temalarıyla
harmanlayan Akyıldız’ın “40
Ambar” Camaltı Resim ve
Heykel Sergisi, 1 Ağustos’a
kadar 10.00 – 22.00 saatleri
arasında Ziraat Bankası Çu-
kurambar Sanat Galerisi’nde
görülebilecek.

40 AMBAR



Şampiyon Trabzonspor’un bu sezon mutlu sona ulaşmasında en büyük paylardan 
birine sahip isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesinin uza-
tılıp uzatılmayacağı merak konusu haline gelmişti. Bir süredir gerçekleşen 
görüşmeler her ne kadar iyi yönde gitse de sonu mutsuz olacak gibi gözü-
küyor. Nijeryalı yıldız ve menajeri son teklifi reddederek masadan kalktı

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan 
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi 
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra 
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n 
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da 
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda 
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen 
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas 
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de 
ligin en iyisi konumunda. 

Geçen sezonu sollad 

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş, 
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol 
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi. 

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e 
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2 
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum 
silahlarndan biri olacağn ispatlad. 
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda 
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet 
sistemini devam ettireceği öğrenildi. 
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin 
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i 
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli 
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha 
fazla orta yapmalarn isteyeceği  
öğrenildi. 

Onyekuru moral buldu 

Ocak ay transfer döneminde takma 
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral 
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu 
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin 
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya 
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer 
ve yüksek atlamada Fatma Damla 
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3 
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye 
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2 
bronz madalya olmak üzere toplamda 
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan 
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60 
metrede altn madalya kazanan Esra 
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi. 

13 madalya kazandlar 

Milli takmn kafile başkan Ensar 
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki 
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin 
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan 
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile 
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek 
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor 
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat 
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e  
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör  
Sergen Yalçn, ikinci devrenin 
başndaki 5 puanlk kaybn  
ardndan “Savaşmz şimdi 
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar 
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş 
ligde 20 galibiyetle ligde  
en fazla kazanan takm  
durumunda. Sadece 
5 mağlubiyet alan siyah  
beyazllar 62 gol atarak  
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok 
yüksek olduğunu dile getiren Japon 
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost 
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en 
iyisini yaparak takmma olabildiğince 
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon 
hedefleri için ise şunlar söyledi: 
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş 
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu 
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim 

kadar çok puan getirmek istiyorum. 
Bununla birlikte bir podyum görürsem 
bu inanlmaz olur.  
Fakat şimdilik planm hzlca takma 
ve araca adapte olup elimden gelenin 
en iyisini yapmak." 

Gasly çok hzl 

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi 
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o 
dönemde Red Bull Junior programna 
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş 
geldin partisine Pierre ve Franz Tost 

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba' 
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi 
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin 
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de 
bir çaylak olarak aracm ve kendimi 
zorlayarak ona yardmc olacağm. 
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte 
göreceğiz" diye konuştu.  

Gasly: çok objektifiz 

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü 
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da 
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor. 
Bu sebeple takmn her yl çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. 
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl 
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki 
Tsunoda'nn takm için de kendisi için 
de yeni olduğunu belirten Fransz 
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum. 
Geçen sene onu Formula 2 Dünya 
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle 
yl sonunda doğru çok etkileyici bir 
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok 
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler 
var. Ama en önemli konu, birlikte bir 
takm olarak çalşabilmemiz, onun 
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya 
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz" 
diye konuştu. 

Arac daha çok sevdim 

Gasly yeni araç için şunlar söyledi, 
"Yeni aracmz harika gözüküyor. 
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu 
yl çok değişmediğini söyleyebilirim. 
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla 
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir 
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da 
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir 
araya getiren bir takmda yer almak 
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn 
gelişmesini görmek ve bu projenin bir 
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA 

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya 
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

En çok galibiyet alan takm: 20 
En az yenilen takm: 5 
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan 
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek 
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek 
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal 
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek 
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin 
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, 
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk 
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş, 
Masör Osman Doğru ve Masör 
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve 
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. 

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki 
play-off final serisinin 5’inci 
ve son maçının ardından kupa 

töreni gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol 
Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet 
Akif Üstündağ ile Misli.com CEO’su 
Burak Şimşek, şampiyonluk kupasını 
VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak’a 
takdim etti. Play-Off final serisinin ardın-
dan ikincilik ödülü ise Fenerbahçe Opet 
kaptanı Eda Erdem Dündar’a verildi. 
Final serisinin en değerli oyuncusu, Va-
kıfBank’tan Zehra Güneş seçildi. Misli.
com Özel Ödülü Fenerbahçe Opet’ten 
Melissa Vargas’a, En iyi libero ödülü 
Fenerbahçe Opet’ten Gizem Örge’ye, 
En iyi pasör ödülü VakıfBank’tan Cansu 
Özbay’a, En iyi orta oyuncu Fenerbahçe 
Opet’ten Eda Erdem Dündar’a, En iyi 
smaçör ödülü VakıfBank’tan Gabi’ye, En 
iyi pasör çaprazı ödülü ise VakıfBank’tan 
Isabelle Haak’a verildi.

Fenerbahçe’ye tebrik
Misli.com Sultanlar Ligi Finali’nde Vakfı-
Bank, Fenerbahçe Opet’i 3-0 yendi. Seride 
durumu 3-2 yapan sarı-siyahlılar şampiyon 
oldu. Mücadelenin ardından saha içerisin-
de sevinç anları yaşanırken VakıfBanklı 
voleybolculardan Meryem Boz, Ayça 
Aykaç ve Melis Gürkaynak, Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda 
bulundu. Çok uzun bir sezon geçirdikleri-
ni dile getiren Meryem Boz, “9 ay bunun 

için çalışmıştık ve kendi evimizde şampi-
yon olduğumuz için çok mutluyuz. Fener-
bahçe de çok güçlü bir ekip, o sebeple 3-2 
uzaması çok normaldi. Ben Fenerbahçe’yi 
de tebrik etmek istiyorum. Çünkü 5 maç 
oynadık 5’inde de çok iyi mücadele ettiler. 
Ama tabii ki kazanan taraf biz olduğumuz 
için çok mutluyum” dedi.

Sadece 1 tane kaldı
Seride süper bir geri dönüş yaptıkları-
nı dile getiren Ayça Aykaç ise “4’üncü 
maçta olmaz denileni oldurduk ve şu 
anda şampiyonluğu kutluyoruz. 5 kupa 
hedefi ile çıkmıştık yola ve şu anda 4’ünü 
aldık, 1 tane kaldı. İnşallah onu da alıp 
sezonu unutulmaz bir şekilde kapatmak 
istiyoruz” diye konuştu. Fenerbahçe’nin 
çok iyi bir takım olduğuna değinen Ayça 
Aykaç, “Çok başa baş mücadele ver-
dik. Herkesin inişleri çıkışları oldu ama 
kazanmasını, şampiyon olmasını bildik. 
Çok mutluyuz, takım arkadaşlarımı teb-
rik ediyorum. Her beraber savaştık çok 
mutluyuz” şeklinde konuştu. Misli.com 
Sultanlar Ligi şampiyonluğu ile voleybol 
kariyerine nokta koyan Melis Gürkaynak 
ise Fenerbahçe ile üst üste güzel maçlar 
oynadıklarını ifade ederek, “Türkiye 
adına güzel bir sezon oldu bende. Ben 
Fenerbahçe’yi de tebrik etmek istiyorum. 
Biz kazandığımız için mutluyuz. 1 tane 
daha kupamız kaldı hedefimiz o kupayı 
da kaldırabilmek” dedi. DHA

Veda etmek benim 
için gerçekten zor

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

VAKIFBANK’A veda etmenin 
kendisi için çok zor olduğunu 
belirten Melis Gürkaynak,” Ço-
cukluğum burada geçti. Teşekkür 
etmekten, onlara minnet duymak-
tan haricinde söyleyecek başka bir 
şey yok. Buraya veda etmek çok 
zor benim için. VakıfBank’a çok 
teşekkür ederim. Yıllarım burada 
geçti, herkesle beraber büyüdük, 
ailem gibi. O yüzden de ben hep 
onlarla beraber olacağım. Güzel 
bir veda oldu. Bu salonda böyle bir 
veda etmek benim için çok önem-
liydi” ifadelerini kullandı. 

VAKIFBANK VAKIFBANK 

KUPASINI ALDIKUPASINI ALDI
Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyon olan VakıfBank, kupasını aldı. VakıfBanklı 
voleybolculardan Meryem Boz, “9 ay bunun için çalışmıştık ve kendi evimizde şam-
piyon olduğumuz için çok mutluyuz. Fenerbahçe de çok güçlü bir ekip, o sebeple 
3-2 uzaması çok normaldi. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum” dedi

11 Mayıs 2022, İstan-
bul – Philips Sound 
markasının lisanslı 

sahibi TP Vision; geçtiğimiz 
Pazar günü 9.kez düzenle-
nen Wings for Life World 
Run etkinliğine katıldı. 
Etkinliğin global partneri 
olan marka, GO TP Vision 
adı altında 335 firma çalışanı 
ve 60 firma partnerinden 
oluşan 60 katılımcı dahil 
olmak üzere toplamda 395 
kişilik bir ekiple aktif olarak 
koşuya katıldı. Takımın 
Türkiye ayağında; konuşma-
cı, yazar ve sağlıklı yaşam 
koçu Ece Vahapoğlu, yoga 
eğitmeni ve antrenör Verda 
Kutsal, fitness ve sağlıklı 
beslenme uzmanı Doris 
Hofer ve teknoloji gazete-
cisi Aydoğan Aykanat gibi 
sosyal medya, televizyondan 
ve basından tanınan isimler 
de yer aldı. Omurilik zede-
lenmelerine tedavi bulmak 
amacıyla yapılan araştırma-
ları ve klinik çalışmalarını 
destekleyen Wings for Life 
Vakfı, 2014 yılından bu yana 
dünya çapında yüz binlerce 
insanın “koşamayanlar adına 
koştuğu” bir etkinlik düzen-
liyor. Hem online hem de 7 
ülkede fiziki olarak yapılan 
Wings For Life World Run 
etkinliğine, 165 ülke ve 192 
milletten yaklaşık 161.892 
kişi katıldı. Etkinlik sonunda 
omurilik zedelenmesi araş-
tırmaları için yaklaşık 4,7 
milyon Euro toplandı.

Türkiye’deki ayağını İzmir 
Kültürpark’ta düzenleyen 
Wings for Life World Run 
etkinliği tüm dünyayla aynı 
anda 8 Mayıs Pazar günü 
saat 14:00’te gerçekleşti. 
İzmir’deki koşuda yerini 
alan GO TP Vision takımı-
na; omurilik yaralanmaları 
tedavilerine destek vermek 
amacıyla Ece Vahapoğlu, 
Verda Kutsal ve Doris Hofer 
de katıldı. Doris Hofer’in 
koçluğunda bir ısınma ant-
renmanı yapan takım daha 
sonra Verda Kutsal ve Ece 
Vahapoğlu‘yla birlikte start 
çizgisinde yerini aldı. Takım-
la birlikte koşan Aydoğan 
Aykanat da etkinliği anlatan 
bir VLOG çekti.

Kayıtlar başladı
Önümüzdeki yıl 7 Mayıs’ta 
10.kez gerçekleşecek olan 
Wings for Life World Run’ın 
kayıtları da şimdiden başla-
dı. Etkinlikte 16.3 km koşan 
TP Vision Avrupa ve Ame-
rika CEO’su Kostas Vouzas, 
etkinlikle ilgili düşüncelerini: 
“Tüm Wings for Life Wor-
ld Run ekibini, harika bir 
etkinlik organize ettikleri 
için tebrik etmek istiyorum. 
Philips Go Sports’un etkin-
liğe verdiği destekten ve 
tüm ekiplerimizin böylesine 
önemli bir amaç için kayda-
değer bir bağışın toplanma-
sına yardımcı olmasından 
dolayı çok mutluyum”sözle-
riyle aktardı. 

AGÜERO’NUN hey-
keli, eski takım arka-
daşları David Silva ve 

Vincent Kompany’nin hey-
kellerinin yanında yer alacak. 
Ödüllü bir heykeltraş tarafın-
dan tasarlanan ve birbirine 
kaynaklı binlerce galvanizli 
çelik parçası kullanılarak inşa 
edilen heykel, futbol tari-
hinin en ikonik anlarından 
birini temsil edecek. Gece-
leri ise Manchester City’nin 
renkleri olan mavi ışıklarla 
aydınlatılacak. 

Agüero’dan teşekkür
İngiliz ekibinin sosyal 
medyada hesabından yaptığı 
video paylaşımda duygularını 

dile getiren Agüero, ‘’Gerçek 
şu ki bu benim için çok güzel 
ve özel bir şey, 10 yıl önceki 
halimi bu şekilde görmek 
çok heyecan verici. Bu 10 
yıl içinde birçok şampiyon-
luk kazandım ve kulübün 
dünyanın en iyilerinden birisi 
olmasına yardımcı olabildim. 
Şehirde her zaman hatır-
lanmam için yapılan bu anıt 
için kulübe minnettarım. 
Bu çok özel bir şey’’ dedi. 
Yakın zamanda Premier Lig 
Onur Listesi’ne giren Agüe-
ro, City’de geçirdiği bu süre 
boyunca 5 Premier Lig şam-
piyonluğu, 1 FA Kupası ve 
6 Lig Kupası dahil 15 kupa 
kazandı. DHA

KOSAMAYANLAR 
iCiN KOSTULAR!
Philips GO Spor Kulaklıkların global partneri olduğu ve 
Türkiye dahil 165 ülkenin katılımıyla yapılan etkinlik-
te, omurilik araştırmaları için 4,7 milyon euro toplandı

Geldiği günden bu yana bordo mavili taraf-
tarların en çok sevdiği ismlerin ilk sırasında 
yer alan Anthony Nwakaeme’nin sözleş-
mesi yaz aylarında sona eriyor. Verdiği 
katkıyla şampiyonluk hasretini de dindiren 
Afrikalı yıldız ile yeni kontrat konusunda 
görüşmeler sürüyordu. Bir süredir sessiz 
kaldığı için Hatayspor maçı sonrasında 
özür dilemiş ve kalmak istediğini belirtmişti 
ancak gelen son haberler çok da iyi değil. 
3 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyen 
Nwakaeme ile karşılıklı açıklamaların 
ardından yeniden masaya oturuldu. Fakat 
sonuç alınamadı

Yasa etkili oldu
Ancak, Trabzonspor Kulübü bu sefer daha 
önce verdiği ve Nwakaeme tarafından bek-
lemeye alınan ve kabul edilmeyen şartlar 

üzerinde spor yasasının da devreye girme-
sinden sonra değişime gitmek zorunda kal-
dı. Oyuncuya 2 yıllık sözleşme, 1,5 milyon 
Euro net maaş, 500 bin Euro bonus ve 500 
bin Euro imza parası öneren Trabzonspor 
Kulübü’ne Nwakaeme cephesi olumsuz 
yanıt verdi.

Geleceği belirsiz
Bordo Mavili kulüpten 3 yıl ve 3 milyon 
Euro talep ettiğini yönetime ileten Ni-
jeryalı yıldızla bir daha görüşme yapılıp 
yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. 
Nwakaeme önceki gün yaptığı açıklamada 
Trabzonspor’da mutlu olduğunu ve de-
vam etmek istediğini söylemişti, Nijeryalı 
oyuncunun açıklamalarına ayrıca Abdullah 
Avcı’da destek vermişti. Bu anlaşmazlıktan 
sonra izlenecek yol merak konusu oldu.

MASADAN KALKTI!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kulüp ta-
rihinin en golcü futbolcusu Sergio Agüero’nun heykelini dikti

AGÜERO’NUN AGÜERO’NUN 
heykeli dikildiheykeli dikildi

ULUSLARARASI Boks 
Birliği (IBA) tarafından 
Türkiye’nin ev sahip-

liğinde düzenlenen Dünya 
Kadınlar Boks Şampiyona-
sı’nda milli sporcu Buse Naz 
Çakıroğlu, son 16 turuna yük-
seldi. Başakşehir Gençlik ve 

Spor Tesisleri’nde düzenlenen 
şampiyonada 50 kiloda ringe 
çıkan Çakıroğlu, Moğol rakibi 
Mungunsaran Balsan’ı mağlup 
etmeyi başardı. Milli boksör, 
son 16 turunda pazar günü 
Cezayirli Roumaysa Boualam 
ile karşı karşıya gelecek.

Çakıroğlu son 16’ya yükseldi 



ANTALYA’DA düzenlenen Büyükler Plaj Güreşi 
Türkiye Şampiyonası’nda madalyalar sahiplerini buldu. 

Lara ilçesinde yapılan şampiyonaya 29’u kadın, toplam 
212 sporcu katıldı. Kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kilogram-
larda, erkeklerde ise 70, 80, 90 ve +90 kilogramda yapılan 
ve nefes kesen mücadelelerin ardından kürsüye çıkan 
sporcular belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 
Şeref Eroğlu, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Sarı, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, 

Yağlı Güreşten Sorumlu Murat Şahin, 
Türkiye Güreş Federasyonu 

Yönetim Kurulu Üyeleri, 
milli takım antrenörleri 
ve çok sayıda sporseverin 
takip ettiği şampiyonanın 

ardından dereceye giren 
sporculara madalyaları verildi.

SEÇIM gündemi ve büyük 
belirsizliklere rağmen Gala-
tasaray ‘la ilgili dış basından 

transfer iddiaları gelmeye devam 
ediyor. Fransa’da yayın yapan bir 
internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar’ın 
Ligue 1 ekibi Nice’in kalecisi Walter 
Benitez’le ilgilendiğini öne sürdü. 
Habere göre Başkan Burak Elmas’ın 
danışmanı Luis Campos 2023 yılında 
sözleşmesi bitecek olan Arjantinli 
eldivenle ilgili bir süredir transfer 
çalışmaları yürütüyor. İddialara göre 
Campos geçtiğimiz günlerde vefat 
eden dünyaca ünlü menajer Mino 
Raiola ile Benitez konusunda sık sık 
görüşüyordu. Yaşanan acı olay son-

rası temasların Mino Raiola’nın kar-
deşi Vincenzo Raiola ile yapılacağı 
belirtiliyor. Fransız kaynaklar Nice’in 
Benitez’in sözleşmesini uzatmak için 
bir süredir görüşmeler yaptığını an-
cak şu ana kadar sonuç alınamadığını 
da belirtiyor. Piyasa değeri 12 milyon 
Euro olan tecrübeli kaleci bu sezon 
Ligue 1’de 35 maçta 30 gol yedi.

Göndermek istiyorlar
Tam 14 maçta kalesini gole kapatan 
Benitez ligin en iyi eldivenlerinden 
birisi olarak gösteriliyor. Galatasaray 
yönetiminin hem performans hem de 
maliyet nedeniyle Fernando Mus-
lera ile yolları ayırmayı ciddi ciddi 

düşündüğü bir süredir ko-
nuşuluyordu. Başkan Burak 
Elmas’ın göreve devam etmesi 
durumunda Uruguaylı kaleciyi 
göndermek için uğraş verece-
ği ifade ediliyor. Fernando 
Muslera son dönemde 
gösterdiği performansla 
taraftarların da tepkisini 
çekmeye başladı. Uru-
guaylı kaleci ayrıca yıllık 
2 buçuk milyon Euro’luk 
maaşı nedeniyle tartışma 
konusu olmuş durumda. Ancak 
Muslera’nın 2 yıl daha sözleşmesi-
nin olması yönetimin elini 
kolunu bağlıyor. 

Performans ve maliyet nedeniyle Fernando Muslera ile yolları ayırmayı dü-
şünen Galatasaray’ın Nice’in kalecisi Walter Benitez’i istediği iddia edildi. Bu 
sezon 14 maçta kalesini kapatan Arjantinli eldiven tüm dikkatleri üzerine çekti

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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NURI SAHIN’DEN
YENI BIR REKOR
Spor Toto Süper Lig’de son 14 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor’un futbol so-
rumlusu Nuri Şahin, bir rekora daha ortak olmaya hazırlanıyor. Antalyaspor hafta sonu 
deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında puan ya da puanlar alması halinde 8 maçla 
kulüp tarihinde Süper Lig’de en uzun deplasmanda yenilmezlik serisine ortak olacak

SAMPIYONU SAMPIYONU 
TANIYACAKLAR!TANIYACAKLAR!

SPOR Toto Süper 
Lig’in şampiyonu 
Trabzonspor’un, 

ligin 37’nci haftasında son 
iç saha maçı olan Altay 
müsabakasını Medical 
Park Stadyumu’nun saha-
sındaki tahribat nedeniyle 
İstanbul Olimpiyat Stad-
yumu’nda oynanmasına 
karar verildi. 15 Mayıs 
Pazar günü oynanacak ve 
şampiyonluk kupasının 
taraftarla buluşacağı kar-
şılaşmanın biletleri dün 
sabah saatlerinde satışa 
sunulurken, taraftarlar 
fiyatları yüksek buldu.

Farklar iade edilecek
Trabzonspor Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu, taraftar-
ların yoğun isteği üzerine 
karşılaşmanın bilet fiyat-
larına yeniden düzenleme 
yapıldığını açıkladı. Bor-
do maili kulübün resmi 
sitesinden yazılı açıklama 
yapan başkan Ağaoğlu, 
“15 Mayıs 2022 tarihinde 
İstanbul Atatürk Olim-
piyat Stadyumu’nda takı-
mımızın Altay ile oynaya-
cağı karşılaşmanın bilet 
fiyatları İstanbul ve çevre 
illerde oturan taraftarları-
mızdan gelen yoğun istek 
doğrultusunda yeniden 

düzenlenmiştir. Karşılaş-
ma için biletlerini daha 
önceden almış olan taraf-
tarlarımızın ücret fark-
ları ise hesaplarına iade 
edilecektir. Siz değerli 
taraftarlarımızın bilgisine 
arz ederim” ifadelerini 
kullandı.

750 TL’ye düştü
Son değişiklikle birlikte 
4000 TL olan Batı VIP 
tribün bileti 750 TL, 
1500 TL olan Batı Alt 
tribün bileti 400 TL, 
1500 TL olan Batı Orta 
tribün bileti 350 TL, 
1250 TL olan Batı üst 
tribün bileti 350 TL, 
1000 TL olan Doğu Alt 
ve Üst tribün bileti 200 
TL, 500 TL olan Güney 
ve Kuzey tribün biletleri 
ise 100 TL oldu. Fiyat 
indirimiyle birlikte bordo 
mavili taraftarlar gece 
yarısı yeniden satışa 
açılan biletlere rağbet 
gösterdi. İlk etapta satışa 
çıkan 55 bin 742 biletin 
yüzde 75’lik kısmı yarım 
saat içerisinde tüken-
di. İkinci etapta satışa 
çıkacak biletlerle birlikte 
Olimpiyat Stadyumu’nun 
tamamen dolması bekle-
niyor. DHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig şam-
piyonu takımının ligin 37’nci haftasında İstanbul’da 
Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Altay maçı 
biletlerinin fiyatında indirime gidildiğini ve bilet 
alanların ücret farklarının iade edileceğini açıkladı

AĞAOĞLU’NDAN 
BILET JESTI

Seren Ay Çetin, Mike Tyson ve Mu-
hammed Ali gibi isimlerin şampiyon-
luk yaşadığı WBC’de 2 kez dünya 

şampiyonu olan Golden Baby lakaplı 
Avusturyalı Eva Voraberger ile yarın Cafe-
rağa Spor Salonu’nda ringe çıkacak. Dünya 
şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer 
sahibi Serdar Avcı’nın antrenörlüğünü 
yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu 
Seren Ay Çetin, kariyerinde 9 uluslararası 
müsabakada galip geldi. Yarın düzenlene-
cek organizasyonun lansmanı bugün Sarı 
Restoran’da yapılırken, tartı ve düellonun 
ardından Seren Ay Çetin ve Eva Voraber-
ger açıklamalarda bulundu. 

Çok iddialı konuştu
Beklediği günün sonunda geldiğini kayde-
den Seren Ay Çetin, “Bu maça aylardır çok 
güzel hazırlandık. Çok güzel bir kamp sü-
recinden geçtim ve yarın herkes şampiyonu 
tanıyacak. Eva iyi boksör, kendisine saygı 
duyuyorum. Hayalini kurduğum federas-
yonun şampiyonluklarını iki kez yaşamış, 
ben de bu yüzden kendisin seçtim. Eva’yı 
mağlup ettiğimde dünya yaklaşan tehlike-
nin farkına varacak, yani benim” diyerek id-

diasını ortaya koydu. WBC gümüş kemerin 
kendisine geçeceğini ifade eden Seren Ay 
Çetin, “Kemer tabii ki de bana gelecek. Bu 
maçın bu yüzden İstanbul’da olması benim 
için çok önemli. Kendi evimde bir ilki başa-
racağım. Ve daha fazla da ilkleri başaraca-
ğım. Önce bu kemere sahip olacağım sonra 
altınına sahip olacağım ve defalarca üst 
üste. Beni izleyin ve profesyonel boks nedir, 
nasıl yapılır herkes görsün. Mike Tyson’ı 
Mike Tyson, Muhammed Ali’yi Muham-
med Ali yapan WBC ringi Seren Ay Çetin’i 
Seren Ay yapacak” diyerek iddiasını ortaya 
koydu. 

Gezmek için gelmedim!
Seren Ay Çetin’in rakibi WBC’de 2 kez 
dünya şampiyonu olan Golden Baby lakaplı 
Avusturyalı Eva Voraberger ise rakibine 
saygı duyduğunu dile getirerek, “İstan-
bul’a gezmek için gelmedim. Döndüğümde 
kemer ülkeme gelecek. Seren Ay da iyi bir 
dövüşçü. İstanbul’ ilk defa geldim, kemeri 
kazanmadan almayacağım. Yarın akşam 
müthiş bir gece olacak beni izlemeye devam 
etsinler” ifadelerini kullandı. Karşılaşmada 
iki tarafa da başarılar dileyen ancak gönül-

lerinin Seren Ay Çetin’den yana olduğunu 
ifade eden İstanbul Cerrahi Hastanesi 
Kurumsal İletişim Sorumlusu Elif Seçgin, 
“İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı böyle 
bir maçta biz Seren Ay Çetin’e sponsor 
olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. 
Maçın sonucu ne olursa olsun, kadınlarımızı 
böylesine yenilmez gördüğümüz için çok 
mutluyuz. Boksörümüzün şu anda hiçbir 
sıkıntısı yok. Maça son derece hazır. Maçın 
ardından da onun taramalarını titizlikle ger-
çekleştireceğiz. İki tarafa başarılar. Gönlü-
müz Seren Ay’dan yana” diye konuştu.

Sporculara başarı dileği
Boksörlerin tartı organizasyonu, düellolar 
ve hakemlerin toplantıları için ev sahipliği 
yapan Sarı Restoran kurucu ortaklarından 
Salih Ünlü iki sporcuya da başarılar diledi. 
Türk sporcusunun olduğu her platformdan 
dolayı gurur duyduklarını ve başarıları için 
ellerinden gelen desteği vereceklerini söy-
leyen Ünlü, Seren Ay’ı hırslı gördüğünü ve 
dünya şampiyonunu yeneceğine inandığını 
söyledi. Salih Ünlü, iki sporcu ve kemer ile 
birlikte fotoğraf çektirerek tarihi anı ölüm-
süzleştirdi. DHA

CAFERAĞA’DA
CAFERAĞA’DA

RİNGE RİNGE 

ÇIKIYORÇIKIYOR

Türkiye profesyonel kadın boks tarihinde ilke imza atmak isteyen Seren Ay Çetin, WBC’nin (Dünya Boks Konse-
yi) gümüş kemer maçına çıkıyor. Beklediği günün sonunda geldiğini kaydeden Seren Ay Çetin, “Bu maça aylar-
dır çok güzel hazırlandık. Çok güzel bir kamp sürecinden geçtim ve yarın herkes şampiyonu tanıyacak” dedi

SÜPER Lig’in 37’nci haftasında 
deplasmanda pazar günü Kasımpaşa 
ile karşılaşacak Fraport TAV Antal-

yaspor, mücadelenin hazırlıklarını Atilla 
Vehbi Konuk Tesisleri’nde futbol sorum-
lusu Nuri Şahin gözetiminde sürdürüyor. 
Kırmızı beyazlıların çalışmalarına sakat-
lıkları bulunan Admir Mehmedi ve Harun 
Alpsoy katılmıyor. Antalyaspor, mücade-
lenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerin-
de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Deplasmanda 20 puan
Ligde 36 hafta sonunda oynanan müca-
delelerde Antalyaspor 55 puanı hanesine 
yazdırmayı başardı. Kırmızı beyazlı ekip 
deplasmanda bu sezon oynadığı 18 maçta 
5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alırken 
toplamda 20 puan kazandı. Antalyaspor’da 
dış sahada elde edilen 20 puanın 19’u, futbol 
sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde kaza-
nıldı. Ligin 8’inci haftasında yolları ayrılan 
Ersun Yanal yönetiminde kırmızı beyazlılar 
sadece 1 puan toplayabildi.

Ortak olmayı hedefliyor
Son 14 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve 
Süper Lig’de yenilmezlik serisi yakala-

yarak kulüp tarihinde yerini alan futbol 
sorumlusu Nuri Şahin, pazar günü dep-
lasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında 
puan ya da puanlar alarak, bir rekora 
daha imza atmayı hedefliyor. 34 yaşındaki 
Şahin, Kasımpaşa maçında takımının puan 
ya da puanlar alması halinde 2019-2020 
sezonunda Süper Lig’de deplasmanda 
8 maç kaybetmeyen Tamer Tuna’nın 
rekoruna ortak olacak. Şahin, selefi Ersun 
Yanal’ın 7 maçlık rekorunu da egale 
etmeyi başardı.

3 puan daha alması lazım
Şahin, Kasımpaşa maçından 3 puan alın-
ması halinde Akdeniz temsilcisinin Süper 
Lig’de deplasmanda bir sezonda en çok 
puan toplayan teknik direktörü olacak. 
Şahin, 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik 
sonunda 15 puanla, 8 maçta 4 galibiyet ve 
4 beraberlikle 16 puan toplayan Tamer 
Tuna’nın arkasında bulunuyor. Pazar günü 
saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stad-
yumu’nda oynanacak Kasımpaşa-Fraport 
TAV Antalyaspor mücadelesinde Mert 
Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin 
yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve 
Selahattin Altay yapacak. DHA

EN BUYUK ADAY 
WALTER BENiTEZ

Plajda kapıştılar



GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ türK Pop Müziği’nin eşsiz sesi Nilüfer, 
beş yıl aradan sonra yeni bir albümle müzik-
severlerle buluşuyor. Volga Tamöz prodük-
törlüğünde 26. albümüyle dönen Nilüfer’in,
beş yeni şarkıdan oluşan ''Kendine Bi’ Şans
Ver’’ ve albümün çıkış şarkısı 
''Boşver''in klibi, bugün tüm 
platformlardaki yerini aldı. Yeni 
şarkılar ve yeni bir sound ile özenle
hazırlanan albüm, Nilüfer’in kendi
müzik şirketi ''Nilüfer Prodüksi-
yon''un etiketini taşırken, albümün
dağıtımcılığını ise DMC üstlendi.
İki amatör besteciye şans veren 
Nilüfer'in albümünde; sözü Gül-
sen Karatoprak, müziği Volga
Tamöz ve Gülsen Karatoprak'a
ait ''Boşver'', sözü Fatma
Özcan’a, müziği Nazan 
Palu’ya ait ''17 Yaşımda’’,
söz ve müziği Fatma Öz-
can’a ait ''Gidiyorsun’’, söz
ve müziği Febyo Taşel’e
ait ''Durum Bundan
İbaret’’, söz ve
müziği Ali
Emre Özbay-
raktar’a ait
''Olmayınca 
Olmuyor’’ şar-
kıları yer alıyor.

BEŞ YIL SONRA
YENİ ALBÜM

Beylikdüzü
Belediyesi’nin 

hayata geçirdiği Yaşam
Bahçesi’nde yaz 

mevsiminin ilk fideleri
toprakla buluştu.
İlçedeki ihtiyaç 

sahiplerinin sofrasına
umut olan bahçenin bu
yıl ki dikiminde, artan

fiyatlar sonucu
vatandaşın erişmekte
zorluk çektiği yazlık 

sebzelere ağırlık 
verildi. Belediye
Başkanı Mehmet 

Murat Çalık, projeyle
şimdiye kadar 130 ton 

mahsulün yaklaşık 
30 bin ihtiyaç sahibi 

haneye ulaştığını 
belirtti

B eylikdüzü Belediyesi’nin bir yan-
dan kent tarımını desteklemek bir
yandan da ihtiyaç sahibi ailelerin

temiz ve güvenli gıdaya erişimini sağla-
mak hedefiyle ilçeye kazandırdığı Yaşam
Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk fideleri
dikildi. Bu yıl ki dikimde, insanların her
gün kullandığı fakat artan fiyatlarla bir-
likte erişmekte zorluk çektiği mevsim
sebzelerinden; domates, salatalık, kabak,
patlıcan ve biber çeşitlerine ağırlık verildi.
Dikimde emekçilerle birlikte fideleri top-
rakla buluşturan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu güne
kadar 130 ton mahsulün yaklaşık 30 bin
ihtiyaç sahibi haneye ulaştırıldığını 
belirtti. 

Hasat haziran ayında 

Gıda yoksunluğunun çözümünde kent
bostanlarının önemli bir işleve sahip ol-
duğunu belirten Belediye Başkanı Çalık,
“Pandeminin yarattığı kriz şimdi de ye-
rini, halkımızı derinden etkileyen bir eko-
nomik krize bıraktı. Kent yoksulluğu
şiddetlenirken, yoksulluğun en temel
gıda ürünlerine erişimin bile ne kadar
zorlaştırdığına her gün tanık oluyoruz.
Bu yoksullukla mücadele etmek için
pandeminin başında Beylikdüzü’ne
Yaşam Bahçemizi kazandırmıştık. Bu-
güne kadar, burada yetiştirdiğimiz ton-
larca sebzeyi ihtiyaç sahibi
komşularımızın sofrasına taşıdık. Bura-
dan aldığımız ürünlerin bir kısmını da
Beylikdüzü Mutfak’a göndereceğiz ve
orada da sıcak yemeğe dönüşecek. İnşal-
lah haziran ayında hasadımızı hep bir-
likte yapacağız” ifadelerini kullandı. 

BARIŞ KIŞ
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ELDE EDILDI
130 TON MAHSÜL
ELDE EDILDI
130 TON MAHSÜL
ELDE EDILDI
130 TON MAHSÜL
ELDE EDILDI
130 TON MAHSÜL
ELDE EDILDI
130 TON MAHSÜL
ELDE EDILDI
130 TON MAHSÜL
ELDE EDILDI
130 TON MAHSÜL
ELDE EDILDI Türk basınının

dünü ve bugünü
İstanbul Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği; 'Basının Dünü Bugünü'
konulu interaktif söyleşinin konuğu gazeteci-yazar Necdet Saraç olacak
Son günlerde televizyonlarda yaptığı ob-
jektif yorumlar ve köşe yazıları ile okurla-
rın ve izleyicilerin beğenisini kazanan
Necdet Saraç 1961 Erzincan'da doğdu.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fa-
kültesi’ni bitirdi. Almanya’da Halk Yüksek
Okulu’nda çalıştı. Köln Sinema Günleri
başta olmak üzere, Almanya’da bir çok
sosyal-kültürel proje yaptı. Türkçe-Al-
manca bir gençlik dergisi yayınladı. 1996-

2004 arası CİNE 5 ve DİGİTÜRK Avrupa
temsilciliği yaptı. Avrupa’da ve Türkiye’de
Alevi kurumlarında merkezi düzeyde yö-
neticilik yapan Saraç, SU tv ve YOL tv tel-
evizyonlarının Genel Yayın Yönetmenliği
yanı sıra BirGün Gazetesi’nde 4 yıl, Yurt
Gazetesi’nde de 3 yıl köşe yazarlığı yaptı.
Necdet Saraç’ın Alevilerin Siyasal Tarihi,
Farklı Çizgi, Yavuz’un Aklı ve 51 Soruda
Sosyal Demokrasi adlı dört kitabı 
bulunmakta.

Söyleşimize gelsinler

Bütün basın mensuplarını ve basın dostla-
rını programa davet eden İstanbul Gazete-
ciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, “Ne
yazık ki günümüzde objektif demokrat ga-
zeteci olmak çok zor. Biz gazeteciler bir ta-
raftan habercilik, yorumculuk, işini yerine
getirme zorlukları yaşarken, diğer taraftan
da mesleğimizi gazetecilikten uzaklaştıra-
rak, işi taraftarlık boyutuna taşıyan, gaze-
teci görünümlü stratejist kişilerin mesleği
yerlerde süründürmeleri ile mücadele ver-
mekteyiz. Basın dostları buyursun bu söy-
leşimize gelsinler. Eminim kafalarında çok
sorular vardır. O sorulara hep birlikte
cevap aramaya çalışalım” açıklamasını
yaptı. Moderatörlüğünü Mehmet Mert'in
yapacağı, Gazeteci-Yazar Necdet Saraç'ın
interaktif olarak yapacağı söyleşi; bugün
13.00 - 15.00 arasında, Beylikdüzü Ata-
türk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

AK PArti İstanbul İl Çevre, Şehir ve Kültür
İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen
“Okullar Yeşillendiriliyor” projesi kapsa-
mında Bahçelievler’deki 5 okulun bahçesi
ağaçlandırıldı. Bahçelievler Belediyesi,
Orman Genel Müdürlüğü ve Bahçelievler
Kaymakamlığı’nın katkılarıyla okul bahçele-
rine fidanlar dikildi. Bahçelievler Kudret Sa-
raçoğlu İmam-Hatip Ortaokulu’nda
gerçekleştirilen tören programında öğrenci-
ler Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan

Bahadır ile birlikte okul bahçesinde çam fi-
danlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikim
törenine AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Cahit Altunay, Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Dr. Hakan Bahadır,  Bahçelievler Kay-
makamı İlker Arıkan,  AK Parti Bahçelievler
İlçe Başkanı Fatih Tuna, İstanbul Orman
İşletme Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet
Şakir Güneri, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim
Müdürü Emin Çıkrıkçı, muhtarlar, öğret-
menler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeşillendirme
CALISMASI

İGD’nin bugün gerçekleştireceği 
söyleşinin konuğu Necdet Saraç olacak.


