
Avcılarspor'un önceki gün
yapılan kongresinde Hasan

Şeker, kulüp başkanlığına seçildi.
Sosyal medya hesabından açık-
lama yapan Şeker, “Taraftar,
sporcu ve yönetici olarak görev
yaptığım, katkı sunmaya çalıştığım
kulübümüzde, beni bu göreve 
getiren üyelerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.  I SAYFA 14
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Beylikdüzü Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Kırlangıç

Gençlik Festivali, ikinci gününde de
renkli görüntülere sahne oldu. Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Şu anda gençlerimiz Türkiye’de
gençliğini yaşayamıyor. Büyük bir
kısmı umutlarını yurt dışında arıyor.

Biz bu ülkede
umudun asla

bitmeyece-
ğinden ha-
reketle bu

festivali
düzenle-
dik” ifa-
delerini
kul-
landı. I
SAYFA 9

ç

BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR!

İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu, AK Parti-
MHP grubunun oylarıyla
kabul edilen öğrencilerin
toplu ulaşıma yapılan yüzde
40’lık zamdan muaf olması
kararını veto etti. İBB 
Meclisi'nin Saraçhane'deki
başkanlık binasında başlayan
mayıs ayı oturumlarının
“Başkanlık ek teklifleri” 
arasında İmamoğlu'nun veto 
kararı da yer aldı. Öğrenci in-
dirimi kararı gelecek günlerde
İBB Meclisi'nde yeniden 
görüşülecek. I SAYFA 9
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapıla-

cak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından
paylaşımda bulundu. Paylaşımında “İstanbul Atatürk
Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük
millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayı-
yor” diyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımı-
zın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için
hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini
kullandı. Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk
Havalimanı için 29 Nisan'da pazarlık usulü ile ihale
yapıldığı ortaya çıktı. Bu arada çok sayıda muhalif isim
millet bahçesine sert tepkiler gösterdi. I SAYFA 5
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YIKIM EKiBi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda

yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını
bildirdi. İş makinelerinin ise havalimanında beklediği görüldü

CHP, yerine Millet Bahçesi ya-
pılacağı duyurulan Atatürk 

Havalimanı'na giderek eylem yapa-
cak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu, sosyal medya hesabından
bugün Atatürk Havalimanı’nda
eylem yapacaklarını duyurdu. 
Kaftancıoğlu, “Bugün saat: 11.00'de

Atatürk Havali-
manına gidiyo-
ruz. Atatürk'e,
doğaya, kente
düşman olanlara
bir çift sözümüz
var. Doğa dostu
kurumlar ve kişi-
leri bekliyoruz”
ifadelerini 
kullandı.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Rusya'nın saldırıları altında bulunan
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, bir

grup asker Azovstal çelik fabrikasında
mahsur kaldı. İstanbul'a gelen
bazı askerlerin eşleri ve anneleri
gözyaşları içinde askerlerin
kurtarılması için yardım istedi.
Toplantıda Ukraynalı şarkıcı
Ruslana da konuştu. Ruslana,
"Buradan medyaya sesleniyo-
ruz. Mariupol'da kalan askerle-
rimize yardım edin. Bu gün
gerçekten bir tarihi yaşıyoruz.
Son anları yaşıyoruz”  dedi. 
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Kaftancıoğlu
eylem yapacak

HARCAMALAR KiM 
TARAFINDAN FiNANSE EDiLDi?

İBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısında Ekrem 
İmamoğlu’nun Karadeniz Gezisi tartışıldı. AK Parti 

Meclis Üyesi Kübranur Uslu, “Amacınızın İstanbul'a hizmet
etmek olmadığını, İstanbul'un kamu kaynaklarını, bütçesini,
adeta bir reklam ajansı gibi, aparat olarak kendi siyasi kariyer
planlamanız için kullandığınızı defalarca söylemiştik. Bu
gezi bu iddiamızın adeta bir ispatı oldu” dedi. Uslu,
makam sevdası ve başka makamlara konma hesabıyla
İstanbul'un kaderiyle baş başa bırakıldığını savundu.
Uslu, “Gezi ile ilgili harcamalar kim tarafından nasıl fi-
nanse edildi? İBB bütçesi bunlar için kullanıldı mı? Kul-
lanıldıysa ne kadar kullanıldı?” sorularına cevap istedi. 
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BiR TEK KURUŞ KAMU 
KAYNAĞI HARCAMAMIŞTIR
Uslu'ya cevap veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Bal-
yalı, “Bayramlarda herkes memleketine gider, baş-

kan da memleketine gitmiştir. İBB başkanı olduğu dönemde
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te ne işi varsa İmamoğ-
lu'nun da Karadeniz'de aynı işi vardı” dedi. Gezi masrafları

hakkında da açıklama yapan Balyalı, “Başkanımız
makam aracının bile yakıtını kendi karşılıyor. Gezide bir
tek kuruş kamu kaynağı harcamamıştır. Başkanımız
kendi masraflarını kendi karşılamıştır” diye konuştu.
Balyalı, “Sanırsınız ki ilk defa bir belediye başkanı kendi
görev yaptığı il ya da ilçenin dışına çıkarak başka bir ili
ya da ilçeyi ziyaret ediyor” siteminde bulundu. I SAYFA 9
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Canan Kaftancıoğlu

MUHALEFETE SESLENDİ

DEVA Partisi’nin Bakırköy İlçe
Kongresi yapıldı. Kongreye katı-

lan tüm delegelerin oyunu alan mev-
cut başkan Gökhan Yılmazer, yeniden
ilçe başkanı seçildi. Kongre dünyaca
ünlü keman virtüözü Canan Ander-
son’un resitaliyle başladı, birlik ve be-
raberlik mesajlarıyla son buldu.

İstanbul Milletve-
kili Mustafa Ye-
neroğlu, tüm
muhalefete so-
kağa çıkma çağrı-
sında bulunarak,
“Vallahi de, bil-
lahi de hepimiz
vebal altındayız”
diye konuştu.
I SAYFA 4
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Vallahi billahi 
vebal altındayız!

Mustafa Yeneroğlu

MALİYETLER KATLADI

Cemrem İnşaat ve Mimarlık
Firması Yönetim Kurulu Baş-

kanı Cevdet Eroğlu, inşaat sektöründe
çok ciddi maliyet artışları yaşandığını
belirterek, pahalılığa dikkat çekti.
Eroğlu, “Geçen yıl beton fiyatı 280 li-

raydı şimdi bin
100 lira” dedi.
Eroğlu, “İşçi ma-
liyeti yüzde
120'lere ulaştı.
Malzeme mali-
yetleri 1'e 4 arttı.
Geçen yıl demir
3.8 liraydı şimdi
16 lira” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 9
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Geçen yıl 280 TL
şimdi bin 100 TL!

Cevdet Eroğlu

SON ANLARI YAŞIYORUZ!

Ukraynalı ünlü şarkıcı
Ruslana, İstanbul'dan 
yardım çağrısı yaptı. 

HAVADA TAKVİYE
İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü Fatih Orman

Kampüsü'nde gerçekleşen
Orman Yangını Hazırlıkları 
Değerlendirme Toplantısı'nda
konuşan Tarım ve Orman 

Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,
“Bu yıl orman yangınlarıyla 
mücadelede özellikle teknoloji
yoğunluklu bir strateji izleyece-
ğimizin altını çizmek 
istiyorum” dedi. I SAYFA 7
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ÇALıŞMAK
İsTEMİYORUM!

Endonezya'nın Bali Adası'nda tatil
yapan Burcu Özberk, İstanbul'a

dönüş yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntü-
lenen Özberk, “Çok güzeldi, dinlendim
iyice. Bali'ye tekrardan gideceğim” dedi.

Yeni bir projeye dahil
olup olmayacağı da
sorulan 32 yaşın-

daki oyuncu, 
“Çalışmak iste-

miyorum ya”
diye cevap

verdi. 
Özberk,
bunun

üzerine gaze-
tecilerin, “Yo-
rulduğunuz
için mi?”
diye sorma-
sıyla, “Yok,
biraz ken-
dime zaman
ayırmak
istiyorum.”
açıklamasını
yaptı.
I SAYFA 13
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Yurtdışında 
UMUT
ARıYORLAR

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi 

İBB Meclisi'nde de tartışma çıkardı. 
AK Parti Grubu verdiği soru önergesinde gezinin 

masraflarını kimin karşıladığını sordu. CHP Sözcüsü 
Tarık Balyalı ise Karadeniz gezisinde tek kuruş kamu kaynağı

harcanmadığını savundu. Balyalı, “İmamoğlu, makam aracını bile 
kullanmadı. Kaldı ki gezi ile alakalı da kendi masraflarını kendisi karşıladı” dedi

AK Partili Kübranur Uslu, gezi
masrafları hakkında farklı
açıklamalar yapıldığını 
belirterek, “Geziye katılan 
bir gazeteci farklı açıklama 
yapıyor. İBB Başkanı ve İBB
farklı açıklamalar yapıyor. 
Birbirinden farklı bu açıklama-
lara göre kim doğru söylüyor,
kim yalan söylüyor? Gazeteci
mi, İBB’mi, siz mi?” diye sordu. 

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

İndirim kararı

VETO 
EDİLDİ!

PAZARLIK USULÜ 
İLE İHALE YAPILDI

Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında
ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı. Belediye

ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli 
tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapıldı. İddiaların ardın-
dan, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama
geldi. Açıklamada, tünelin çökmeden meydana geldiği 
belirtildi. Daha sonra ekipler tüneli doldurarak kapattı. 
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Beşİktaş’ta
gizemli tünel!

Avcılarspor’a 
Şeker başkan

Tarık
Balyalı

Ekrem
İmamoğlu

CEBıMıZDEN
KARsıLADıK!



T üm dünyada ön-
lenebilir ölüm ne-
denleri arasında

ilk sırada yer alan hiper-
tansiyon ülkemizde her 3
erişkinden 1’inde görülen
yaygın bir hastalık. Üste-
lik son yıllarda gençlerde
görülme sıklığı giderek
artıyor. Türkiye’de 35 ya-
şından genç her 10 kişi-
den 1 -2'sinde
hipertansiyon tespit edili-
yor. Ancak hipertansiyonun gençlerde görülme-
yeceğinin düşünülmesi nedeniyle belirtilerin göz
ardı edilmesi ve kan basıncının düzenli ölçümü-
nün yapılmaması gibi etkenler hipertansiyon ta-
nısının konulmasını geciktiriyor.  Acıbadem
International Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr.
Gülay Yılmaz, özellikle gençlerde görülen hiper-
tansiyonun genellikle böbrek hastalıkları gibi
başka bir sağlık problemi nedeniyle oluştuğuna
dikkat çekerek, “Altta yatan hastalığın tedavisi
yapılmadıkça, kan basıncının düzenlenmesi ve
uç organ hasarının önlenmesi mümkün değildir.
Bu nedenle hiçbir yakınması olmasa bile 17 ya-
şından itibaren her gencin yılda bir kez kan ba-
sıncını ölçtürmesi gerekiyor. Böylece sinsi
seyreden hipertansiyon atlanmayacak, erken
tanı sayesinde yol açtığı komplikasyonlar önle-
nebilecektir” diyor.

Nedeni böbrek hastalığı olabilir!

Günümüzde sistolik (büyük) kan basıncının 140
mmHg’den ve diyastolik (küçük) kan basıncının
da 90 mmHg’den yüksek olması ‘hipertansiyon’
olarak kabul ediliyor. Hipertansiyon; esansiyel
(primer)  ve sekonder (bazı hastalıklara bağlı ge-
lişen) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gençlerde
daha çok görülen sekonder hipertansiyonun en
yaygın nedeninin böbrek hastalıkları olduğu
uyarısında bulunan Nefroloji Uzmanı Dr. Gülay

Yılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: “Böbrek
hastalıkları arasında en sık görülenler; böbrek
damarlarının darlığı, böbrek damarlarının ilti-
habı, akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek
yetmezliğidir. Hipertansiyona sebep olan hasta-
lık tedavi edilmediği takdirde de son dönem
böbrek hastalığıyla sonuçlanabiliyor. Oysa geri
dönüşümsüz olsa da, tedavi ile kronik böbrek
hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabiliyor, son dö-
neme gidişi önlenebiliyor. Bu nedenle özellikle
gençlerde hipertansiyon tespit edilmiş ise mut-
laka sebebi araştırılmalı ve tedavisi yapılmalıdır”

Belirtiler nedene göre değişiyor!

Hipertansiyon sıklıkla sinsi seyreden bir hastalık.
Belirti verdiğinde ise en sık baş ağrısı ile kendini
belli ediyor. Bu nedenle baş ağrısının ‘stresten-
dir’ düşüncesiyle ihmal edilmemesi yaşamsal
öneme sahip. Ayrıca halsizlik, yorgunluk, çar-
pıntı, görme bozuklukları ve bulantı sorunları
gelişebiliyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Gülay Yıl-
maz, gençlerde yaygın görülen sekonder hiper-
tansiyonda ise altta yatan hastalığa bağlı
belirtilerin ön planda olduğuna işaret ederek,
“Örneğin, böbrek hastalığı olanlarda halsizlik,
iştahsızlık, bulantı, yüzde ve vücutta şişme, idrar
miktarında azalma, idrarda renk değişikliği ve
köpüklenme, kansızlık ile kemik ağrıları başlaya-
biliyor. Tiroit hormon   bozukluğu sorunu yaşa-
yan hastalarda ise kilo artışı, saç dökülmesi,
uyku bozuklukları ve kabızlık gibi sorunlar daha
sık görülüyor” diyor. 

5 etkili önlem var

Hipertansiyonda yaşam alışkanlıklarının düzen-
lenmesi büyük önem taşıyor. Nefroloji Uzmanı
Dr. Gülay Yılmaz, kan basıncının ideal değer-
lerde kalması için almanız gereken önlemleri
şöyle anlatıyor: 

Tuzsuz beslenin

Hipertansiyondan korunmak için dikkat etmeniz
gereken en önemli alışkanlığınız tuzu azaltmak
olmalı! Yapılan çalışmalara göre, günlük tuz alı-

mını 3 gram azaltmak kan basıncını 1,2 mmHg
düşürüyor. Kan basıncınızın ideal değerlerde
kalması için günde 5-6 gramdan fazla tuz alma-
yın. Bunun için yemeklerinize tuz serpmeyin, iş-
lenmiş ve paketli gıdalardan da uzak durun.

İdeal kilonuza ulaşın

Çağımızın önemli bir sağlık sorunu olan obezite
hipertansiyonun önemli bir sebebini oluşturu-
yor. Öyle ki obezite sorunu yaşayan her 4 genç-
ten 1’inde hipertansiyon tespit ediliyor.
Boyunuza ve yaşınıza göre ideal olan vücut ağır-
lığına ulaşmaya çalışın. Vücut kitle indeksinizin
18,5-25 kg/m2 arasında olması ideal ağırlıkta ol-
duğunuzu gösteriyor. İdeal kilonuzu korumak
için sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzer-
siz yapmayı alışkanlık haline getirin. Haftanın 3-
4 günü 20-30 dakika yürüyebilir, koşabilir,
yüzebilir veya bisiklet sürebilirsiniz. 

Akdeniz tipi beslenin

Akdeniz tipi beslenme alışkanlığının kan basıncı-
nın düşmesinde etkili olduğu yapılan çalışma-
larda kanıtlanmış. Taze sebze ve meyve, lifli
gıdalar, haftada 2-3 gün kuru baklagiller ile balık
tüketerek kan basıncının ideal seviyede kalmasını
sağlayabilirsiniz. Salam, sosis gibi doymuş yağ
içeren ürünlerden ise kaçının. Ayrıca kalorisi
yüksek ve rafine şeker içeren pasta, kek ile hazır
meyve suyu gibi ürünlerden de uzak kalmanız
çok önemli.  

Sigara ve alkolü bırakın

Sigara kan damarlarının daralmasına ve damarı
koruyucu tabakanın bozulmasına yol açarak
kan basıncını yükseltiyor. Yapılan çalışmalara
göre; sigara içen hipertansif hastaların kalp kri-
zinden ölme riskleri 3 kat, inmeden ölme riskleri
de 2 kat artıyor. Alkol hem doğrudan etki ile
hem de kullanılan ilaçlarla etkileşerek kan basın-
cını yükseltebiliyor. Ayrıca, alkolün yanında tü-
ketilen ve tuz içeriği yüksek olan kuruyemiş ile
çeşitli besinler nedeniyle de kan basıncı yüksele-
biliyor. 
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BURAK ZİHNİ

Acıbadem International Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Gülay Yılmaz, 
özellikle gençlerde görülen hipertansiyonun genellikle böbrek hastalıkları
gibi başka bir sağlık problemi nedeniyle oluştuğuna dikkat çekti

GENclERdE bİlE
tANsİyoN vAR

Stres sempatik sinir sistemini 
aktive ederek kan basıncının
yükselmesine neden olabiliyor.
İyi uyku, gün ışığı ve stresle baş
etmek için destek almak kan 
basıncını düzenleyebiliyor.   

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

STRESTEN 
KAÇININ

MİGRENE KARŞI
ETKİlİ 
ÖnlEm!

AcıbAdem Maslak Hastanesi
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr.
Pınar Yalınay Dikmen “Bu

zorlu süreçte kaygının artması, uyku
düzenindeki bozulma, yaşanan sosyal
izolasyon, fiziksel hareketsizlik ve farklı
beslenme alışkanlıkları migren atakları-
nın sıklığının artmasına neden olabili-
yor.” diyor. Prof. Dr. Pınar Yalınay
Dikmen; pandemide migrene karşı alı-
nabilecek basit ama etkili önlemleri an-
lattı; önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu. 

Baş ağrınıza bu belirtiler
eşlik ediyorsa!

Toplumumuzda en sık görülen şikayetle-
rin başında yer alan baş ağrısında çoğu
zaman gelişigüzel ağrı kesiciye başvurul-
duğunu ancak bunun yanlış olduğunu
vurgulayan Acıbadem Maslak Hasta-
nesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar
Yalınay Dikmen, bilinçsiz ve sık kullanı-
lan ağrı kesicilerin sağlığa önemli zarar-
lar verebildiğini
söylüyor. Bir yılı aşkın
süredir dünyayla bir-
likte ülkemize de çörek-
lenen Covid-19
pandemisinde baş ağ-
rısı şikayetinin özel bir
önem taşıdığını vurgu-
layan Prof. Dr. Pınar
Yalınay Dikmen “Baş
ağrısı Covid-19’un
sıkça karşılaşılabilen bir
belirtisidir. Ek olarak bu
enfeksiyon sırasında
bulantı, kusma gibi
migreni taklit eden bul-
gular da olabilir. Her
zaman tanıyıp, bildiği-
niz migren atakları sıra-
sında yaşadığınız baş
ağrısından farklı biçim
ve özellikleri olan yeni
bir ağrı yaşıyorsanız ve
beraberinde ateş, öksü-
rük, yorgunluk, yaygın
kas ve eklem ağrıları,
nefes daralması gibi
Covid-19’u düşündüre-
bilecek ek şikayetleriniz
varsa mutlaka doktoru-
nuz ile iletişime geçme-
niz gerekir.” diyor. 

Cep telefonu ile
migren tanısı
konulabiliyor!

Günlük yaşam alışkan-
lıklarımızı kökünden
değiştiren pandemi dö-

neminde online sağlık hizmetleri ülke-
mizde de hızla yaygınlaşırken, hasta-
neye gitmeden online muayene ile
migren tanısı ve tedavisinin mümkün
hale geldiğini belirten Prof. Dr. Pınar
Yalınay Dikmen “Eğer öykünüzde her-
hangi bir kırmızı bayrak var ise, yani
doktorunuz baş ağrınızın migren dı-
şında başka bir nedenden kaynaklandı-
ğını düşünür ise sizi hastaneye davet
edip beyin görüntülemesi veya labora-
tuvar tetkikleri yaptırmanızı isteyebilir.”
diyor.  

Baş ağrısı günlüğü tutun!

Ayda 15 gün ve daha fazla ağrılı gün
sayısı olanların kronik migren hastası
olarak adlandırıldığını ve bu hastaların
gecikmeden hekimleri ile online görüşe-
rek tedaviye başlamaları gerektiğini be-
lirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar
Yalınay Dikmen şöyle konuşuyor:
“Eğer doktorunuz tarafından daha ön-
cesinden migren tanınız var ise, dokto-

runuz koruyucu
tedavi kararını son
aylardaki ağrı sıklığı-
nıza bakarak vere-
cektir. Ayda kaç
günü ağrılı geçirdiği-
nizi hatırlamak kolay
olmayabilir, bu ne-
denle ağrılı günleri-
nizi kaydetmenizi,
yani bir baş ağrısı
günlüğü tutmanızı
öneririm. Bu sizin
için en uygun tedavi
seçeneğinin belirlen-
mesi için doktorunu-
zun çok işine
yarayacaktır. Eğer
ağrılarınız ayda 4
günden az ise, mig-
ren atak tedavisi için
size önerilen ve iyi
gelen ilaçları alarak
süreci yönetebilirsi-
niz. Ancak ağrılı gün
sayınız ayda 4-14
gün arasında ise
migren için düzenli
kullanmanız gereken
bir tedaviye ihtiyacı-
nız olabilir. Dokto-
runuz ile online
görüşüp, migrenin
atak ve koruyucu te-
davisi için size en
uygun olan seçeneği
kararlaştırabilirsi-
niz.” ZEYNEP
VURAL

Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen; pandemide migrene karşı alınabilecek
basit ama etkili önlemleri anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Uzun süre aç kalmaktan kaçının, öğün
atlamayın.Yetersiz ve uzun süreli uyku
migreni tetikliyor. Uyku düzeninize dik-
kat edin. Akşam aynı saatte yatıp sa-
bahları aynı saatte kalkın. Birçok
migren hastasında ataklar zihinsel ger-
ginlik, çatışmalı durumlar ve stresle
başladığından, stresi yönetmeyi öğre-
nin. Migren atağından kaçınmak için
yeterli miktarda su içmeye çok dikkat
edin, su içmek için susamayı bekle-
meyin.Fiziksel aktivite migrene karşı
çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle
hareketsizlikten kaçının, düzenli yürü-
yüşler yapın. Evde egzersizi ihmal et-
meyin.  Bilimsel çalışmalar; D
vitamininin migrenden koruyucu etkisi
olduğunu gösteriyor. Bu nedenle gün-
lük ihtiyacınız kadar D vitamini aldığı-
nızdan emin olun. Ancak D vitamini
yağda erir, yani fazlası vücudunuz için
zararlıdır. Bu nedenle doktorunuz
önerdiği miktarda D vitamini kullandı-
ğınızdan emin olun. Yine doktorunu-
zun önerisi ile Vitamin B2,
Magnezyum ve Koenzim-Q-10 kulla-
nabilirsiniz.  Baş ağrısı günlüğü tutarak
ataklarınızın sıklığını, onları tetikleyen
nedenleri kaydedin. Böylece ağrınızı
başlatan nedenleri fark edip onlardan
kaçınabilmeniz mümkün olur. Migren
düzen seven bir hastalık olduğundan;
günlük alışkanlıklarınızı sağlıklı ve dü-
zenli bir hale getirin. Aşırı kafein, si-
gara ve alkolden kaçının. İçinize
kapanmayın, yüz yüze olmasa bile ar-
kadaşlarınızla görüntülü sohbet etmeyi
ihmal etmeyin. 

Migrenden
korunManın
10 etkili yolu!

Solunum 
sistemi sağlık

için önemli

Memorial Bahçelievler Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden 
Prof. Dr. Levent Dalar, üst ve alt 
solunum yolu hastalıklarına yol açan
virüsler hakkında bilgi verdi ve
sağlıklı bir solunum sistemine sahip
olmanın yollarını anlattı

Virüs kaynaklı solunum
yolu enfeksiyonları sonucu
nezle, zatürre, farenjit, laren-

jit, trakeobronşit gibi birçok ciddi has-
talık gelişebiliyor. Özellikle kış
aylarında ortaya çıkan virüsler görülme
sıklığına göre; influenza A ve B, rinovi-
rüs, respiratuar sinsityal virüs, adenovi-
rüs, koronavirüs, insan bokavirüsü,
insan metapnömovirüsü ve parainflu-

enza virüsler
olarak sı-

ralanı-
yor. Bu
virüsle-

rin yol açtığı hastalıklar kimi zaman
belirtisiz atlatılabiliyorken, bazen de
ateş ve öksürük ile başlayan daha ağır
tablolara yol açabiliyor. Memorial
Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hasta-
lıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Levent
Dalar, üst ve alt solunum yolu hastalık-
larına yol açan virüsler hakkında bilgi
verdi ve sağlıklı bir solunum sistemine
sahip olmanın yollarını anlattı. 

Zatürreye de yol açabiliyor 

Virüsler genellikle üst solunum yolla-
rında hastalık yapmaktadır. Ancak alt
solunum yollarını tutarak zatürre ve

solunum sıkıntısı gibi tablolara da yol
açabilmektedir. Virüsler sonucu ortaya
çıkan hastalıklar herkeste her zaman
aynı etkiyi yapmayabilir. Bazen de hiç-
bir hastalığa sebep olmazlar. Bazen
birkaç gün süren basit kas ve eklem ağ-
rıları, hafif ishal hafif burun akıntısı ile
ortaya çıkabileceği gibi bazen ateş ve
öksürüğün eşlik ettiği ağır tablolar da
görülebilmektedir. Örneğin, rinovirüs-
ler sadece üst havayolunda sınırlı kal-
maya eğilimlidir ancak domuz gribi
döneminde olduğu gibi “İnfluenza A”
ölümcül zatürrelere neden 
olabilmektedir. 

Ege’de festival zamanı
Isle of Escape; dünyanın en önemli
yaz destinasyonlarının başında gelen
Göcek’in eşsiz koylarında, sadece

festival katılımcılarının giriş sağlayabileceği
özel bir ada olan Fimi Island’da, ikinci yılını
kutlamaya hazırlanıyor. Elektronik müziğin seç-
kin isimleri; yanına sanat, gastronomi, moda
ve kusursuz doğayı da alarak, katılımcılara
unutulmayacak
bir festival dene-
yimi sunuyor.
Festival sahne-
sinde yer alacak
sanatçılar ara-
sında; Ali Kuru,
Âme, Carlita,
Charmenie, Cü-
neyt Öztürk,
Enes Gül, Feat-
hered Sun Live,
GiZ, Mertkan
Akd, Murat

Tokuz, Paula Tape, Tutan, Umutcan Genç ve
Unders gibi isimlerin olduğu etkinliğin diğer
performans sanatçıları ise önümüzdeki gün-
lerde açıklanacak. 2021 Eylül ayında, ilk sene-
sini başarıyla gerçekleştiren Isle of Escape,
eşsiz deneyimlerinin yanı sıra; Nu, Viken
Arman, Ali Kuru gibi ses getiren sanatçıları
ağırlayarak, misafirlerine eğlence ve keyif dolu

bir iki gün sundu.
Bu sene ise Isle
of Escape; doğa,
yaratıcılık, gas-
tronomi ve müzik
eksenini daha da
genişletiyor, glo-
bal bir etkinlik
olma yolunda,
farklı disiplinleri
ve toplulukları
bir araya getir-
mek için hare-
kete geçiyor.

STRESTEN
KAÇININ
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olay, Bağcılar Şehit
Cengiz Karcıoğlu Cadde-
sinde saat 20.00 sırala-

rında meydana geldi. Bir kişi, henüz
bilinmeyen bir nedenle park halin-
deki 34 GG 8994 plakalı otomobile
benzin döktü. Daha sonra benzini
ateşe veren şüpheli, olay yerinde bir
süre otomobilin yanmasını izledi.
Alev alan otomobilin yanında bulu-
nan araç ise sahibi tarafından hızla

olay yerinden çekildi. Alevler diğer
tarafta bulunan 34 YT 4830 plakalı
minivan araca da sıçradı. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin mü-
dahalesi sonrasında kundaklanan
araç kullanılamaz hale gelirken, mi-
nivan araç da ise büyük hasar
oluştu. Kundaklanma anı çevrede
bulunan bir işyerinin güvenlik ka-
merası tarafından anbean kayde-

dildi. Görüntülerde kundaklayan ki-
şinin aracı ateşe verdiği anlar ve
orada bir süre beklemesi görünü-
yor. Ayrıca park halindeki diğer oto-
mobilin alevlerden kaçırıldığı anlar
da güvenlik kamerasına yansıdı. İlk
belirlemelere göre kundaklamanın,
otomobilin sahibi S.İ.’nin husu-
metli olduğu kişi tarafından yapıl-
dığı değerlendiriliyor. Polis olayla
ilgili inceleme başlattı. DHA

O lay, geçen Cuma günü saat
03.30 sıralarında İsmetpaşa
Mahallesi Ordu Caddesi üze-

rinde meydana geldi. Organizasyon işiyle
uğraşan Emine Acar, üzerinde merdiven
bulunan minibüsünü, güvenlik kamerala-
rının bulunduğu Akşemsettin Camii
önüne park etti. Gece saatlerinde aracın
bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz kişi,
bir süre çevreyi gözetleyerek bekledi.
Daha sonra minibüsün üzerindeki zin-
cirle kilitlenen, yaklaşık 7 bin TL değerin-
deki merdiveni alarak kayıplara karıştı.
Sabah işe gitmek için aracın yanına gelen
Emine Acar, merdivenin yerinde olmadı-
ğını görünce, çevredeki güvenlik kamera-
larını inceledi. Acar, kamera
görüntülerinden aracının üzerindeki mer-
divenin çalındığını gördü. Acar, polis
merkezine giderek, merdiveni çalan kişi-
den şikayetçi oldu.

Kameradan bile korkmuyorlar

Yaşananları anlatan Emine Acar, "Geçti-
ğimiz günlerde aracımızı caminin önüne
park ettik. Sabah geldiğimizde merdive-
nin yerinde olmadığını gördük. Kamera
görüntülerini izlediğimizde merdivenin
bir kişi tarafından çalındığını anladık.
Merdiveni zincirle kilitlemiştik. Kilidi de
götürmüş. Çalınmasın diye özellikle kilit-
ledik. Ayrıca hırsızlığa karşı güvenlik ka-

merasının olduğu yere aracımızı park
ettik. Buna rağmen çok cesurlar. Güvenlik
kamerasının olması bile onlar için bir
anlam teşkil etmiyor. Daha önce de başı-

mıza hırsızlık olayı geldi. İki defa aracım-
dan çantam çalındı. Hırsızlarla başımız
dertte" dedi. Öte yandan hırsızlık olayı gü-
venlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde,

aracın yanında bulunan şüphelinin bir
süre oyalandıktan sonra, park halindeki
aracın üzerindeki merdiveni çalarak olay
yerinden uzaklaştığı görülüyor. DHA

MERDIVENI CALDI
KAYIPLARA KARISTI

İstanbul'da 2 ay süren teknik ve fiziki tak-
ibin ardından organize bir şekilde fuhuş
yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik
operasyon düzenlendi.  İstanbul ve Trab-
zon'da düzenlenen operasyonlarda 3'ü
kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskın anları
polis kamerası tarafından görüntülendi

asayİş Şube Müdürlüğü tarafından İs-
tanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptır-
tan ve yer sağlayan şebekeye yönelik

soruştura başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından alı-
nan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Ya-
pılan takipler sonucu şebeke üyelerinin kimlikleri ve
adresleri belirlenirken, İstanbul'un Beyoğlu, Fatih,
Sarıyer ve Büyükçekmece ilçeleri ile Trabzon'da bu-
lunan 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskın-
larda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş
yaptırıldığı iddia edilen 5 trans birey de kurtarıldı.
Ahlak ve Kumar Büro Amirliğ'inde işlemleri tamam-
lanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden
4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı. 2 şüpheli savcılık sorgularının ardın-
dan serbest bırakıldı. DHA

İstanBul'da özellikle turistleri hedef ala-
rak kol çantalarını yankesicilik yöntemi ile
çalan kadın şahıs polis ekipleri tarafından

yakalandı. Bir restoranda keşif yaparken ki görüntü-
leri kameraya yansıdı. Adliyeye sevk edilirken kame-
raya el sallayan şahıs tutuklandı. İstanbul genelinde
özelikle turistleri hedef alarak kol çantalarını yanke-
sicilik yöntemi ile çalan şahısları yakalamak için İl
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekip-
leri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli
Beril G. K. isimli şahıs 13 Mayıs günü Bakırköy'de
yakalandı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, şüp-
helinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çanta-
sının çalınma olayının faili olduğu belirlendi. 11 suç
kaydı olduğu öğrenilen şüpheli emniyette biten iş-
lemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 
Adliyeye sevk edilirken el sallayan şahıs
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş operasyonu!

Yankesici suç
makinesi çıktı

Beyoğlu İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, geçen Per-
şembe günü saat 10.30'da

polis ekipleri, bir kişinin tedavülde
olan bozuk paraları hurdacıya sattı-
ğına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendi-
ren ekipler, söz konusu adrese gidip
paraların satışını takip etmeye başladı.
Ekipler, beklerken paraların bir iş ye-
rinden hurdacılara satıldığını fark etti.
İş yerinde arama yapan ekipler, çuval-
lar içinde 70 kiloluk madeni para ele
geçirdi. İş yeri sahibi Ramazan Y. ile
görüşen ekipler, paraları nasıl temin 
ettiğini sordu. Ramazan Y. polise, 
paraları kendisine satan kişileri tanı-
madığını, telefonla görüştüğünü ve
satın aldığı paraları ise hurdacı topla-

yıcılarına satacağını itiraf etti. 

Serbest bırakıldı

Ramazan Y.'nin görüştüğü telefon
numarasını alan polis, numaradan şüp-
heliye ulaştı. Meshud A. olduğu tespit
edilen şüpheli, polis ekiplerince gözal-
tına alındı. Şüphelinin bozuk paraları
değerinden daha fazla kazanmak için
kilosu 70 liradan sattığı ortaya çıktı.
"Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Kanununa Muhalefet" suçundan adli
işlem yapılan şüpheli daha sonra ser-
best bırakıldı. Şüphelinin 6,8 kilogram
25 kuruş, 11,6 kilogram 5 kuruş, 13,8
kilogram 10 kuruş, 36,2 kilogram gelen
5,10,25 kuruş ve 1 kilogram 50 kuruşu
satmaya çalıştığı öğrenildi.  DHA

Kartal'da düğün konvoyundaki
bir otomobil sürücüsü, drift ata-

rak trafikte tehlikeye neden oldu.
Çevredekiler tarafından cep 

telefonu kamerasıyla kaydedilen
sürücü polise ihbar edildi

Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı Maltepe istika-
metinde meydana gelen olayda, düğün konvoyun-
daki 55 ALB 83 plakalı otomobilin sürücüsü, sahil
yolunu kapatarak onlarca sürücünün gözü
önünde 'drift' yaptı. Diğer sürücüler tarafından
cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise

ihbar edildi. Görüntüleri inceleyen Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği
ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit
etti. Furkan A. adlı sürücü gözaltına alınarak, 10
Bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Furkan
A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. DHA

Sultangazi'de park halinde bulunan minibüsün üzerindeki merdiveni gözüne kestiren şüpheli,
güvenlik kamerasına rağmen merdiveni çaldı. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

Madeni paraları kiloyla sattı!

Trafik magandası yakayı ele verdi

Bağcılar'da park halindeki otomobil kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kundaklanma
anında otomobile benzin döken kişinin aracın yanmasını beklediği görülüyor

Beyoğlu'nda topladığı 70 kilogram madeni parayı değerinden fazla
kazanmak için kilosu 70 liradan hurdacıya satan Meshud A. yakalandı

GünGören'de baba ve oğlu arasındaki
kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan

kavgada, baba oğlunu bıçak ve sopayla sokağa kadar
kovaladı. Mahallelinin araya girmesiyle sakinleştirilen
baba, oğluyla birlikte polis merkezine götürüldü.
Baba ve oğlu birbirlerinden şikayetçi oldu.  Mareşal
Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşanan
olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve so-
payla saldırdı. Babasından kaçan oğlu, mahalledeki
markete sığındı. Oğluna saldırmaya çalışan baba,
mahalle sakinleri tarafından durduruldu. Çevredeki-
lerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda,
baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi
olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Baba oğul 
birbirine girdi

Otomobili yaktı
başında bekledi!



4 17 MAYIS 2022 SALI İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

B ir daha gel gel Samsun'dan
Sarı saçlım mavi gözlüm
Nerde nerede neredesin dost…

Aşık Mahsuni Şerifin dizelerinden selam
olsun Atamıza. Tarihler 19 Mayıs 1919’u
gösterdiğinde, küllerimizden yeniden doğaca-
ğımız bir meşalenin yanışına şahitlik etmişti
dünya. Dosta ferahlık düşmanlara korku
veren “Ya İstiklal ya ölüm” diyerek çıktığı
kutlu yolda bize kocaman bir ülke hediye eden
yıkılmaz Cumhuriyet Türkiye'si bırakan ata-
mıza selam olsun...

Mustafa Kemal’in yeni hayatı, 1919 Mayı-
sının 19’uncu günü Samsun’da Anadolu’ya
ayak basmasıyla başlar. “Ben, 1919 yılı ma-

yısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde
maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk
milletinin soyluluğundan doğan ve benim vic-
danımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet
vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk mil-
letine güvenerek işe başladım.” Atamız bu
cümlelerle anlatıyor o özgürlük meşalesinin
yandığı zamanları. Yurdun dört bir yanı düş-
man işgalinde ve Mustafa Kemalin başını
çektiği, inanmış bir avuç vatanperver insanla
yola çıkıyor.

Mustafa Kemal, Atatürk soyadı alana
kadar çok bedeller ödedi. Tüm yaşamını yüce
Türk Milletine feda etti. Hayatı cepheden cep-
heye koşmakla geçti. Kolay ATATÜRK olun-
muyor.

1.Dünya Savaşı 4 yıl sürdü. Yani 16 mev-
sim, 208 hafta, bin 460 gün. Kafkas, Kanal,
Filistin-Suriye, Çanakkale, Hicaz-Yemen, Ma-
kedonya, Galiçya, Romanya Cepheleri açıldı.

İtilaf Devletlerinin 42 milyon askerine

karşı 2 milyon 850 bin kadardık. Kafkas Cep-
hesi’nde Sarıkamış’ı Rus ordusundan almak
için savaştık. 90 bin asker donarak öldü. Lo-
jistik destek gelememişti çünkü. Zaten aç-
lardı, üşüyerek, uykuya dalarak öldüler. Kimi
anasını, kimi sevdiğini hayal ederek uykuya
daldı. Bir daha uyanmadılar…

Çanakkale Cephesi. Zafer kazanıldı ama be-
deli 500 bin insanın ölümü oldu. 253 bini
asker, gerisi sivildi. Tarihçiler, hastalıktan ölen-
lerin bu sayının iki katı olduğunu söyler. Bir de
o dönem üç lisenin mezun veremediğini. Gala-
tasaray, Konya ve İzmir Liseleri. Çünkü elleri
silah tutuyordu, çocuklardı, dönmeyi düşünme-

mişlerdi. Dönemediler, tarihe “meçhul çocuk
asker” olarak geçtiler. Çoğunun ismi de mezarı
da yok, Çanakkale’de yatıyorlar!

Kurtuluş Savaşı. Doğu Cephesi’nde Erme-
nilerle, Güney Cephesi’nde Fransızlarla savaş-
tık. Doğu Anadolu tamamen kurtarıldı,
TBMM resmen tanındı. Maraş, Urfa, Adana
ve Sakarya’da zafer kazandık. Fransızları
yurttan temizledik.

Şehirlerimize; Gazi, Kahraman, Şanlı
isimleri verdik.

Batı Cephesi daha kanlıydı. 1. 2. İnönü,
Kütahya-Eskişehir, Sakarya Savaşı yaşandı.

Sakarya Savaşı, tarihe en çok subayın
şehit olduğu savaş olarak girdi. İtalyanlar
Muğla ve Antalya’dan çekildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruzu
başlattı! Dumlupınar Meydan Muharebe-
si’nden sonra “İlk hedefiniz Akdeniz ileri”
dedi. Yunan ordusu İzmir’e kadar kovalandı,
İzmir düşman işgalinden kurtarıldı! Batı Ana-

dolu düşmandan tamamen temizlendi. Konfe-
ranslar, kongreler, ateşkesler, anlaşmalar…

Kurtuluş Savaşı da 4 yıl sürdü. 16 mevsim,
208 hafta, bin 460 gün. Binlerce şehit verdik.
O binlercenin yine iki katından fazlası bulaşıcı
hastalıktan öldü. Evladını beşikte bırakan
Nene Hatunlar Kocasını toprağa verip cep-
heye koşan Kara Fatmalar. Çocuk, yaşlı,
kadın demeden...

Atamızın önderliğinde bizlere 19 Mayıs’ı, 23
Nisan’ı, 30 Ağustos’u, 29 Ekim’i bıraktılar.

Bin bir bahane ve yasaklarla kutlayamadı-
ğımız Milli Bayramlarımızı.

Kim ne anlatırsa anlatsın kim ne söylerse
söylesin Mustafa Kemal Atatürk ismini yur-
dumun, Anadolu'nun velhasıl Türkiye Cumhu-
riyeti’nin üzerinden hiçbir gücün silmeye gücü
yetmeyecektir. Bu vatan var oldukça, payidar
kaldıkça, ilelebet yaşayacaktır. Muhtaç oldu-
ğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda
mevcuttur! Sağlıcakla…

Bir daha
gel Samsun’dan

D EVA Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısıları Candan Kalıtekin,
Elif Esen, Aysun Hatipoğlu,

Bahar Ekşi, Milletvekili Mustafa Hati-
poğlu, İstanbul İl Başkanı Erhan Erol,
il yöneticileri ve İlçe başkanlarının tam
kadro katıldığı kongre, Bakırköy İş İn-
sanları Derneği’nde gerçekleştirildi.
Kongre öncesi İlçe Başkanı Gökhan
Yılmazer’in yakın arkadaşı olduğunu
söyleyen dünyaca ünlü keman virtüözü
Canan Anderson, Atatürk’ün sevdiği
şarkılardan derlediği keman resitaliyle
katılıcıları coşturdu. Divan başkanlığı-
nına seçilen Genel Başkan Yardımcısı
Candan Karlıtekin, “Gözlerimi kapatıp
beni bir yere getirip çözseydiler ve bu-
rası neresi diye sorsaydılar, bu ortamı
görünce burası Bakırköy derdim” dedi. 

Türkiye konuşacak

Katılımcıları selamlamak ve konuşma-
sını yapmak üzere kürsüye gelen mev-
cut başkan ve başkan adayı Gökhan
Yılmazer,  kongre öncesi İstanbul’un 39
ilçesi dahil, tüm Deva Partisi kadroları-
nın kendisini arayarak destek verdiğini,
imece usulü herkesin elinden geleni
yaptığını ve gördüğü manzara karşı-
sında, gerçek bir aile içinde olduğunu
hissettiğini söyledi. Yılmazer, “İyi ki
varız, iyi ki Deva’dayım. Hepinizle
gurur duyuyorum” dedi. Yoğun prog-
ramı nedeniyle kongrelerine katılama-
yan Genel Başkanları Ali Babacan için
hazırladıkları koreografiyi, “Kimseyi ta-
nımadım ben, senden daha güzel” şar-
kısı eşliğinde Babacan’a ithaf eden İlçe
Bakanı Yılmazer, saatlerce konuşacak
enerjisi olduğunu ancak, gördüğü coş-
kulu kalabalık karşısında heyecanını ye-
nemediğini  belirterek, “Türkiye
konuşacak, herkes kazanacak" şiarıyla
yola çıktıklarını hatırlatarak, tüm yol
arkadaşlarına teşekkür etti.  Yılmazer’in
ardından kürsüye gelen İstanbul İl Baş-
kanı Erhan Erol, tüm Türkiye’de güzel
ve büyük bir aile olmayı kısa bir sürede
başardıklarının bir örneğini de Bakır-

köy’de gördüklerini ifade ederek, ülke-
nin birliği, beraberliği ve gelişmesi için
mücadele eden bir parti olduklarını
söyledi. 

Büyük adaletsizlik 

Kongrenin son konuşmacısı Genel Baş-
kan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili
Mustafa Yeneroğlu ise herkesin mutlu
olduğu salona bakınca, ülkemizin de
aynı mutluluğu yaşaması için yola çık-
tıklarını söyleyerek, TBMM’deki oda-
sına gelen insanların gözyaşlarındaki
ortak sorunu “Türkiye’deki korkunç
adaletsizlik, tranlaşma, herkesin yüzüne
baka baka ülkeyi despotik bir rejime
dönüştürme çabası” olarak değerlen-
dirdi. Türkiye'de baskının sadece siya-
set yapanlara değil, masum insanlara
da yapıldığını, hiçbir suçu olmadığı
halde cezaevinde yatan sayısız insan ol-
duğunu aktaran Yener, ideolojik olarak
kendisiyle hiç bir şekilde örtüşmeyen,
zihin dünyalarında kendisi gibi düşü-
nen insanlara yaşam hakkı tanımayan
ancak Güneydoğu’da sokak ortasında
eylem yapıp baskı gören insanlar oldu-

ğunu söyleyerek, “Bizim gibi yaşamak
istemeyen insanların hakkını ve huku-
kunu savunamazsak, bu ülkeyi huzurlu
bir ülke haline dönüştüremeyeceğiz”
dedi. 

Vicdandan uzak 

“DEVA Partisi, tüm farklılıklarıyla Tür-
kiye’nin birliğini ve bütünlüğünü sağla-
maya azmetmiş, demokrasiyi en ince
duyularına kadar idrak etmiş insanların
partisidir” diyen Yeneroğlu, “Farklılık-
ları ülkemizin zenginliği olarak idrak et-
mediğimiz sürece, bu ülkeyi huzura
kavuşturamayacağız. Korkunç bir hayat
pahalılığı ile karşı karşıyayız. Herkes bi-
linçli bir şekilde Türk parasının değeri-
nin düşürüldüğünün farkında.
Liyakattan, aklı selimlikten, adaletten,
merhametten ve vicdandan uzak bir an-
layışla yönetiliyoruz. İktidar, işte bu
yüzden muhalefete saldırıyor. O sebep-
ten dolayı herkesi vatan haini ilan edi-
yor, herkese terörist muamelesi
yapıyorlar. Sayın Kaftancıoğlu’nu 7 yıl
önce attığı twitten dolayı işte bu yüzden
yargılıyorlar. Soruşturmayı uzatıyorlar,

İstanbul’u kaybediyorlar, mahkeme ka-
rarları ard arda geliyor” eleştirisinde
bulundu. 

Mücadelemiz önemli

Gezi davasında ömür boyu  ağırlaştırıl-
mış hapis cezasına çarptırılan Osman
Kavala’nın da içi boş ve kurgulanmış
bir dava ile mahkum edildiğini savunan
Yeneroğlu, “FETÖ yapılanmasına izin
veren de mevcut iktidar” dedi. Yene-
roğlu, sohbetlere katılanların 'Terörist’
olarak ilan edilmesinin de hukuk anla-
yışına sığmadığını söyledi. Önümüz-
deki günlerde hayat pahalılığının daha
da artacağını söyleyen Yeneroğlu, tüm
bu açılardan bakınca bile DEVA Par-
tisi’nin mücadelesinin, varlığının çok
önemli olduğunu vurguladı. Tüm yol
arkadaşlarını ve muhalefetin tüm ke-
simlerini sokaklarda gezmeye, stant
kurmaya, ülkenin içinde bulunduğu du-
rumu ve gidişatı anlatmaya, kısacası
herkesi üzerlerine düşeni yapmaya
davet ederek, “Vallahi de billahi de 
hepimiz vebal altındayız” sözleriyle 
konuşmasını tamamladı. 

SELVİ SARITAÇ

Sosyal medyadan
sosyal meydana

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü tarafından 81
ilde hayata geçirilen “Sosyal Medyadan

Sosyal Meydana” projesinin İstanbul ayağı Bağcı-
lar’da yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul’un dört
bir yanından aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaş-
larıyla katıldı. Cep telefonlarını bir günlüğüne bıra-
kan davetliler, meydanda kurulan platformda yer
alan masa tenisinden mini golf oyununa, satrançtan
savunma sporlarına kadar 20 ayrı sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetten yararlandı. Yüzlerini rengârenk bo-
yayan minikler ise akranlarıyla doyasıya eğlendi.
Güzel havada bir araya gelen vatandaşlar, yüz yüze
sohbet ederek sosyalleşme imkânı buldu. Kurulan
sahnede ise gün boyunca süren konserler ve 
gösteriler vardı.

Ölçülü kullanmak lazım

Bu anlamlı günde Bağcılar Belediye Başkanı Abdul-
lah Özdemir de gençleri yalnız bırakmadı. Sosyal
medyanın iletişim çağının en önemli unsurlarından
biri olduğunu söyleyen Özdemir, “Büyük toplulukla-
rın bir araya geldiği, haberleştiği, birbirlerine katkı
sunduğu sosyal medyayı doğru ve ölçülü kullanmak
lazım. Sosyal medyanın hayatımızdaki varlığı kadar
sosyal meydanların da var olması gerekiyor. Sosyal
medyada da meydanda da olacağız ve bunu dengeli
bir şekilde yürütmek durumundayız. Bakanlığımıza
da böylesine önemli bir konuya vurgu yaptığı için te-
şekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından Öz-
demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, davetli-
lerin arasına karıştı. Sanatsal çalışmaları yerinde izle-
yen Özdemir, ceketini çıkarıp gençlerle basketbol
oynadı.

VALLAHI BILLAHI 
VEBAL ALTINDAYIZ!

Büyükçekmeceli çiftçiler ile bir
araya gelen CHP Edirne Millet-
vekili Okan Gaytancıoğlu, ba-

ğımsız bir ülke olmak için
üretmenin şart olduğunu söy-

ledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün,
“Köylümilletin efendisidir” sö-
zünü hatırlatan Gaytancıoğlu,

“Çiftçilerin durumunu biliyorum.
Bu sürdürülemez. Birkaç sene
sonra artık tıkanırsınız. Zaten

son 10 yıldan beri ciddi tıkanı-
yorsunuz. Borcunuz var” dedi

BüyükçekmeceBelediyesi’nin 14
Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle dü-
zenlediği kahvaltıya çok sayıda çiftçi

katıldı. Celaliye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştiri-
len toplantıya CHP Edirne Milletvekili Okan
Gaytancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Meclis
Üyeleri Murat Erçağ, Gülderen Başkan ve
Kerem Ereke, Belediye Başkan Yardımcıları
Ömer Kazancı, Muzaffer Cive’nin yanı sıra böl-
gede tarımla uğraşan çok sayıda çiftçi katıldı.

Üreten sizsiniz

14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutlayan Büyükçek-
mece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ka-
zancı, “Üreten sizsiniz, emek veren sizsiniz, çaba
veren sizsiniz. Sizin yaptığınız işi hepimizin bil-
mesi gerekiyor. Bunun ile ilgili yapılan çalışma-
larımız var. Siz zaten belediyemizin yapmış
olduğu çalışmaların farkındasınız. Katılımız için

sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi
ki geldiniz” ifadesini kullandı.

Analiz yapıyoruz

Belediye Meclis Üyesi Murat Erçağ ise “Önce-
likle 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nüzü kutluyorum.
Hepiniz hayırlı, bol ve bereketli olmasını diliyo-
rum. Gerçekten çok zor koşullar altında üretim
yapıyorsunuz. Bir traktörün iki çift lastiği için 20
bin TL ödendiğini duyuyoruz. Daha bunun ile
ilgili bir sürü bir sürü sıkıntılı dönemden geçiyor-
sunuz. Gerçekten devrim yaratıyorsunuz. Za-
manın koşullarına meydan okuyorsunuz.
Hepinizin emeğine sağlık. Biz de Büyükçekmece
Belediyesi ve BÜTKOOP Tarım Kooperatifi
olarak daha önce sosyal medyada paylaştığımız
toprak analizimiz ile alakalı bir bilgilendirme ya-
palım istedik. Burada duymamış olanlar var ise
bu konu ile ilgilenenler var ise onlara yardımcı

olmak istiyoruz. Toprak analiz cihazımız var.
Dijital toprak analiz cihazımız. Tarlalarınızda
alınan toprak numunelerini Bizim Tarım Mü-
dürlüğüne ulaştırdığınızda biz bunları çok kısa
bir süre içerisinde analizini sağlayıp hızlıca size
WhatsApp ya da mail yoluyla ulaştırıyoruz.
Bunun ile beraber dijital tarımda size faydalı
olacağını düşündüğümüz yeni bir projemiz baş-
lıyor. İnşallah yakın zamanda onu da sizlere du-
yuracağız” açıklamasını yaptı. 

Size ihtiyacımız var

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da
Tarım Kredi Kooperatifi’nin önemine değinerek
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa
Kemal Atatürk size bir çağrı yaptı. Dedi ki:
“Ülke çok zor durumda. Vatanın size ihtiyacı
var.” Siz ne yaptınız? Yani sizin atalarınız tarla-
sını, tapanını bırakıp cepheye koştular. Önce

düşman işgalinden ülkeyi kurtardılar. Çünkü ba-
ğımsız bir ülkede yaşamamız gerekliydi. Kılıç ve
saban. Kılıç ile ne yaptık? Önce bağımsızlığımızı
sağladık. Bağımsızlığımız sağlamak geçici, kısa
bir süredir. Halka dersiniz ki 'Biz bağımsız bir
ülke olduk. Bağımsız bir ülke olmak için üretme-
niz lazım. Çalışmanız lazım ve bunun bir karşılı-
ğının olması lazım. Önce ülkemizi kurtardık.'
Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı?
Hemen İzmir’de bir İktisat Kongresi topladı ve
dedi ki 'Üreten köylü milletin efendisidir.' Milli
ekonominin temeli tarımdır” dedi. BARIŞ KIŞ

Birkaç seneye tıkanırsınız!

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE



T ürkiye'nin en büyük millet bahçe-
sinde yapılacak fidan dikim töreni-
nin hazırlıkları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalima-
nı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sos-
yal medya hesabından paylaşımda
bulundu. Paylaşımında "İstanbul Atatürk
Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin
en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla bu-
luşmak için gün sayıyor" diyen Bakan
Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teş-
rifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni
için hazırlıklarımıza heyecanla devam edi-
yoruz" ifadelerini kullandı.

132 bin 500 ağaç 

Bakan Kurum paylaşımında, "Tamamlan-
dığında dünyanın en büyük yeşil alanların-
dan biri olacak millet bahçemiz, 132 bin
500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 mil-
yon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora
dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bil-

gisini verdi. Kurum, "Millet bahçemiz iklim
değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücade-
lemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi
afet toplanma alanı olacak" dedi. Kurum
paylaşımını, "İstanbul 85 milyonun bahçesi
ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı
olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı he-
deflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Dev-
rimi doğrultusunda durmadan, yılmadan
çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam
edeceğiz" şeklinde sonlandırdı. Öte yanda,
Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet
bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş
yaptı. 

2 milyar 127 milyon

Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk
Havalimanı için 29 Nisan'da pazarlık usulü
ile ihale yapıldığı ortaya çıktı. Havalimanı-
nın millet bahçesine dönüştürülmesi için
düzenlenen ihalede en uygun teklifi 2 mil-
yar 127 milyon 978 bin lira ile Yapı&Yapı
şirketi verdi. İhaleye 6 şirket girdi. Şirketler-

den üçünün İstanbul Havalimanı'nı yapan
beşli konsorsiyumun üyesi oldması
dikkat çekti. 
Millet Bahçesi ihalesinde verilen en uygun
teklifin dolar karşılığı yaklaşık 142 milyon
dolar olduğu öğrenildi.  

Siz milli değilsiniz 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ
Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık ise sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşım ile
Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlan-
dığını belirtti. Kıdık, “Niyet belli, zihniyet
belli. Dün Katar Emiri Ankara’ya geldi,
bugün Rize Havalimanı açılışı var ve
bugün aynı zamanda Atatürk Havalima-
nı'nın yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz
milli değil, milli değerlerin düşmanısınız.
Artık yoruma gerek yok, niyetinizi alenen
belli ettiniz” dedi. “Sıra sıra iş makineleri
dizilmiş” diyen Kıdık, “Anlaşılan, oldu bit-
tiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başla-
nacak. Rize Havalimanı'nı açtıkları günü

Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün
olarak kayıtlara geçmek istiyorlar” ifadele-
rini kullandı. 

Tartışma konusu olmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Hava-
limanı ile ilgili, "Heba olmasına izin verme-
yeceğiz. 2023’ten sonra açacağız" demişti.
İmamoğlu’nun yaptığı bu açıklamaya
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi ka-
pandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney
pistinin millet bahçesi olarak yapılması için
işe başlanıyor" şeklinde yanıt vermişti.
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Deniz dalgalı 
hırçın ve öfkeli idi

İ lk adım böyle başladı. 
30 NISAN 1919 - Mustafa Kemal Paşa’nın 9.
Ordu Müfettişliğine atanmasını içeren Hükûmet

Kararnamesi Padişah Vahdeddin tarafından onaylandı.
5 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal Paşa’nın Sam-

sun'a atanma emri, Takvim-i Vekayi'de 
Bundan başka, memleketin her tarafında, Hıristiyan

unsurlar gizli, açık, özel emel ve maksatlarının elde
edilmesinin teminine, devletin bir an evvel çökmesine
mesai sarf ediyorlar

19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in ka-
fasında tüm bu plan, tüm bu süreç ‘Milli bir Sır’ ha-
linde madde madde yazılıdır…

19 Mayıs’ta Samsun’a Mustafa Kemal kafasındaki
TÜRK DEVRİMİ PLANI ile çıkmıştır.

Atatürk mucizesi...
Millî Mücadele döneminde Mustafa Kemal, Türk

milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere
karşı gelecek nesillerin ve genç fikirlerin olduğunu gör-
müş bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı
bir önem taşımıştır. Bundan dolayı Atatürk gençlerden
sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikrî olarak gen-
çliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir.

Bu bağlamda Atatürk’ün şu sözü çok anlamlıdır:
“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek
fikirli demektir.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mımız” ilk kez 1926 yılında Samsun’da “Gazi Günü”
olarak kutlandı.

24 Kasım 1934 tarihinde Atatürk soyadının verilme-
sinin ardından 1935 yılında “Atatürk Günü” oldu.

1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi’yle
“19 Mayıs İdman Bayramı” olarak tüm illerde ve
okullarda etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya başladı.

20 Haziran 1938 tarihinde “Gençlik ve Spor Bay-
ramı”, 17 Mart 1981’de “19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı.

2012 yılından bu yana 19 Mayıs törenleri Milli Eği-
tim Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı bünye-
sinde kutlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, sosyal medya

hesabından yaptığı paylaşımda, 
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda

yapılacak millet bahçesinin ilk
fidanlarıyla buluşmak için gün

saydığını bildirdi. Atatürk
Havalimanı'nda iş makinelerinin
getirildiği görüldü. Millet Bahçesi

yapılacağı açıklanan Atatürk
Havalimanı için 29 Nisan'da pazarlık
usulü ile ihale yapıldığı ortaya çıktı

YIKMAK İÇİN 
BEKLİYORLAR!

isTanbul Teknik Üniversitesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Çevre Grubu üyesi öğren-

cileri Belgrad Ormanı'nda ambalaj
atıklarını topladı. Yaklaşık 1 saat süren te-
mizlik sonrasında atıklar, Akademi Çevre
tarafından gönderilen atık toplama ara-
cına teslim edildi. Geri dönüşüm tesi-
sinde ayrıştırması yapılacak olan atıkların
ağırlıkları hesaplanacak. Atıkların karşılı-
ğında elde edilen ücret İTÜ Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği-
nin hesabına yatırılacak. Elde edilen pa-
rayla okulunda ağacı olmayan ilkokullara
fidanlar alınacak. Her hafta sürecek olan
bu proje ile okullar yeşillendirilecek.

Risk oluşturuyor

Çalışmaya katılan İstanbul Teknik Üni-
versitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise
ormanda en sık rastlanan cam atıkların
yarattığı tehlikeya dikkat çekti. Toros, "Yol
kenarlarının cam şişelerle dolu olduğunu
gördük. Bu şişeler ekolojik sistem anla-
mında son derece tehlikeli birer atıklar.
Güneşten gelen ışınımlar, belli yerlere
odaklanarak oralarda orman yangınları-
nın çıkmasına yol açabilecek risk oluştur-
maktadır. Şişeler orman yangınlarının
oluşumu için son derece tehlikeli olduğu
için biraz daha duyarlı olmalıyız. Geçtiği-
miz yaz orman yangınlarıyla birlikte can
ve mal kayıpları yaşadık. Ormanlar bizim
oksijenimiz ama o orman içinde çeşit
çeşit canlar yaşıyor. Yangınlar birlikte o
canlarımızı da yok etmiş oluyoruz. Bu
çöpler, buradaki ekosistemin içerisine

farklı şekilde canlılar ve bitkiler tarafından
alınıyor. Onlardan tekrar bize geçiyor, bu
durum bizim genetiğimizle oynuyor.
Çözüm bizleriz. İhtiyacımız kadar ürün
alacağız. Aldığımız ürünün ambalajlarını
mutlaka geri dönüşüme kazandırmalıyız"
dedi.

Fidan dikilecek

Projenin detayları hakkında bilgi veren
Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara
ise, "En çok dikkat çeken şey, cam atıklar.
Her zaman en çok cam atıklarına orman-
larda rastlıyoruz. Vatandaş pikniğe gider-
ken meşrubatını pet şişede almıyor. Cam
şişe alıyor, içeceği soğuk kalsın diye.
Sonra onu ormana atıyor. İklim değişik-
likte şu an. Global olarak havalar da ısı-
nıyor. Hep 'Cam sağlıktır' diyoruz ama
cam ölüm oluyor. Büyük küçük demeden
o camları mutlaka ormanlardan temizle-
yelim. Ufacık bir cam parçası emekle dik-
tiğimiz o ormanlarımızı, ağaçlarımızı tek
seferde yok edebilecek güçte. O yüzden
çocuklarımızla gurur duyuyorum. 1 saat
içerisinde 5 dönümlük alanı temizleyebil-
diler. Biz şimdi bu topladıklarımızı ne ya-
pacağız? Biz bu atıkları paraya
dönüştüreceğiz. Metal atık çok büyük pa-
radır. Plastikler çok büyük paradır. Pro-
jeyi Akademi Çevre ile yürütüyoruz,
Akademi Çevre ekibi de bizimle çalış-
maya katıldı. Akademi Çevre bu aldıkları
atıkların karşılığında parasını verecek ve o
parayla da fidanlar alınacak. Öğrencileri-
miz o fidanları okulunda ağacı olmayan
ilkokullara her hafta gidip fidan dikecek-
ler" diye konuştu. DHA

Atıklar fidana 
DÖNÜŞECEK Bağcılar’a proje ödülü

Ülkemizdeki en büyük ve en kapsamlı sektörel buluşmalarından birisi olan ve
bu yıl 13.'sü düzenlenen IDC Türkiye CIO 2022’de bilişim liderleri ödül-
lendirildi. 66 kurumdan 210 projenin yarıştığı zirvede Bağcılar Belediyesi, İşin
Geleceği-İnsan Makine İşbirliği kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen kamu ve
özel sektör kurumlarının BT (Bilgi
Teknolojisi) yöneticileri ‘13. IDC (In-

ternational Data Corporation) Türkiye CIO
Zirvesi’nde bir araya geldi. 13-14 Mayıs 2022
tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen etkinliğe
200’den fazla BT lideri katılarak dijital inovas-
yon çağına ait deneyim ve öngörülerini paylaştı.
Ayrıca gerçek hayattan başarı hikayelerinin yer

aldığı sunumlarla derinlemesine soru-cevap bö-
lümlerini içeren paneller yapıldı.

210 proje arasından seçildi

66 kurumdan temsilcinin de katıldığı zirvede en
iyi projeler de ödüllendirildi. Yarışan 210 proje
arasında Bağcılar Belediyesi’nin “Yapay Zeka
Destekli Akıllı Başvuru Sistemi Projesi” de “İşin
Geleceği – İnsan Makine İşbirliği (Future of
Work - Human Machine Collaboration) kate-
gorisinde ödüle hak kazandı. Bağcılar Beledi-

yesi’nin gerçekleştirdiği örnek uygulamalarla
bugüne kadar birçok platformda ödül ka-

zandığını söyleyen Bağcılar Belediye Baş-
kanı Abdullah Özdemir, “Teknolojiyi

yakından takip eden bir yerel yönetim
olarak, yıllar içerisinde başta dijital

projeler olmak üzere kamu sektö-
ründe referans alınan bir konuma

geldik. Bu başarının sağlanma-
sında emeği geçen bütün mesai

arkadaşlarımı da tebrik ediyo-
rum” dedi. Yapay Zekâ Des-

tekli Akıllı Başvuru Sistemi
Projesi, başvuru merkezle-

rinde entegre bir yapay
zekâ (AI) modelinin,

kuruma gelen talep-şi-
kayet başvurularının

doğru iş süreçlerine
aktarılmasını sağ-

layan, kurumsal
otomasyondaki

önemli bir
katmanı içe-

ren özel bir
proje

olma
özelliği

taşı-
yor.

İstanbul
Teknik 
Üniversitesi
Mesleki ve
Teknik
Anadolu 
Lisesi
öğrencileri
Belgrad
Ormanı'nda
atık topladı.
Atıklar geri
dönüşüm 
tesisine
satılacak. 
Elde edilen
gelirle fidanlar
alınacak

Her yerde herkes için
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim 
Merkezi işbirliğinde "Her yerde herkes için varız" isimli proje
kapsamında adliye personelinin yaptığı resimler sergilendi

AnAdolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve
Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde
2021/2022 eğitim-öğretim yılı için 'Her

yerde herkes için varız' isminde proje düzenlendi.
Proje kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
personelleri, eğitim merkezinde resim kursu aldı.
Kursun ardından adliye personelinin yaptığı resimler,
Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz
Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı. Sergiye
Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile Adalet Ko-

misyonu Başkan Yardımcısı nihat Zincirli, Başsavcı
Vekilleri Hasan Turgut, Cumali Karakütük, Ömer Kur-
tuluş Aksoy ve uğur Seçgin katıldı. Sergide Kartal
Kaymakamı Abdullah demir, Kartal İlçe Milli Eğitim
Müdürü dr. Harun Tüysüz ve Kartal Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürü Seyfullah Kırtay da yer aldı.

Hayırlı uğurlu olsun

Adliye personellerinin de katıldığı sergide açılış ko-
nuşmasını yapan Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş

Aksoy,
"Adliye çalı-
şanlarımızın
yeteneklerini
geliştirmesi açı-
sından emeği
geçen değerli hoca-
larımıza ve Halk Eği-
tim Merkezi
Müdürlüğü'ne teşekkür
ediyorum. Resim sergi-
sinde eserleri bulunan mes-
lektaşlarımızın ve adliye
çalışanlarımızı kutlarım. Sergi-
nin herkese hayırlı olmasını dile-
rim" dedi. Kartal Kaymakamı
Abdullah demir ise "İlçemiz 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve
Hayat Boyu Öğrenme İl Temsilcilerinin
koordinasyonunda yargı mensuplarının
yapmış oldukları sanatsal çalışmalar için
düzenlenen sergiye hepiniz hoş geldiniz. Ser-
gide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ha-
yırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini
kullandı. dHA
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Benzine Orta Amerika ülkesi El
Salvador'un Devlet Başkanı
Nayib Bukele'nin kripto sevgisi-

nin ülke ekonomisine zararı büyük oldu. Bu-
kele'nin Twitter paylaşımlarına dayanarak El
Salvador'un en az 1.391 Bitcoin satın almış
olduğu hesaplandı. Söz konusu alımların

bazılarının 51 bin dolar civarında yapıldığı
bilinirken Bloomberg'in hesabına göre ülke-
nin kripto yüzünden 40 milyon dolar civa-
rında zararı da olduğu belirtildi. Ancak zarar
sadece kripto yatırımı ile sınırlı değil. Bitco-
in'e endeksli devlet tahvillerinden de ülkenin
büyük zarara uğradığı tahmin ediliyor.
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İ stanbul Kalkınma Ajansı'nın
(İSTKA) desteği ile Türkiye'nin
teknoloji ve inovasyon üssü Bili-

şim Vadisi’nde hayata geçirilen
KTM, yüksek teknolojili ve katma
değerli yerli ürün geliştirme hede-
fiyle yola çıktı. Alanında yeni
nesil bir kimya ekosistemini kur-
mayı hedefleyen ve Türkiye'de
ilk olan KTM için imzalar va-
dide atıldı. Bakan Varank’ın ne-
zaretinde İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhra-
catçıları Birliği (İKMİB) Başkanı
Adil Pelister ile Bilişim Vadisi
Genel Müdürü Serdar İbrahimci-
oğlu, KTM’nin kuruluşuna ilişkin
imzaları attı. Düzenlenen törene Ko-
caeli Valisi Seddar Yavuz, Ticaret
Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar
ile sektör temsilcileri katıldı.

Çok fazla firma var

Bakan Varank, törende yaptığı konuş-
mada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından 2019 yılında açı-
lışı yapılan Bilişim Vadisi’nin 'milli tek-
noloji hamlesi' vizyonunun en somut
adımlarından biri olduğunu söyledi.
Türkiye’nin doğuştan elektrikli oto-
nom araç projesi TOGG'un yaklaşık
bin mühendis ile Ar-Ge faaliyetlerini va-
dide yürüttüğünü, TOGG'un ortağı Sİ-
RO’nun elektrikli araçlar için batarya
teknolojilerini burada geliştirdiğini kayde-
den Bakan Varank, "Şu anda mobiliteden
bilgi-iletişim teknolojilerine, yazılımdan ta-
sarıma kadar kritik alanlarda faaliyet gös-
teren 270’ten fazla Ar-Ge firması burada

yer alıyor" dedi.

Dışa bağımlılık azalacak

Bakan Varank, İKMİB'in öncülüğünde
başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç ana-
lizi neticesinde bugünlere ulaşan KTM'nin
sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçle-
rini hızlandıracağını belirterek Türkiye’nin

bu alandaki dışa bağımlılığını azaltaca-
ğını ifade etti. Kimya sektörünün

50’ye yakın test ve analiz için yurt
dışından hizmet almak zorunda

kaldığını vurgulayan Varank,
"Bu merkez faaliyete geçti-
ğinde, sektörde ihtiyaç duyu-
lan 209 test, yerli ve milli
imkanlarla, uluslararası
standartlara uygun şekilde
burada yapılacak. Burası,
sektöre çok kapsamlı eğitim
ve danışmanlık hizmetleri

sunacak nitelikli bir Ar-Ge
merkezi şeklinde tasarlanıyor.

Dolayısıyla, sektördeki teknik ve
beşeri kapasitenin geliştirilmesine

önemli katkılar sunacak" diye ko-
nuştu.

Geciktirme lüksümüz yok

Varank, merkezde bir de kuluçka
merkezi kurulacağını anlatarak
"Kamu, sanayi ve üniversite iş bir-
liğinin en güzel örneklerinden bir
olacak bu merkezde kimya tekno-
lojileri geliştirecek yenilikçi start-
uplar filizlenecek. Buranın hızlıca
tamamlanıp hizmete açılması
noktasında İKMİB yönetiminden
ellerini çabuk tutmalarını rica edi-

yorum. Küresel ekonomide rekabet koşul-
larının yeniden dizayn edildiği bir
dönemde bize avantaj sağlayacak işleri bir
an bile geciktirecek lüksümüz yok" dedi.

Ekonomi şaha kalkacak

Pandemi ve savaş sebebiyle enflasyonun
tüm ülkeleri etkileyen küresel bir sorun ha-

line geldiğini bildiren Varank, "Türkiye’nin
de etkilendiği bu sorunun giderilmesi nok-
tasında hükumetimiz tüm kurumlarıyla
yoğun çaba sarf ediyor. Gerek uyguladığı-
mız pro-aktif politikalarla, gerekse fırsatçı-
lara göz açtırmayarak bunun üstesinden
hep birlikte geleceğimizden şüpheniz ol-
masın. Zamanında yüksek enflasyonla
devraldığımız Türkiye ekonomisini nasıl
tek haneli enflasyona indirip şaha kaldır-
dıysak yine aynısını yapacağız. Biraz sab-
rederek ve provokasyonlara gelmeyerek
çok daha aydınlık günlere hep birlikte ula-
şacağız" diye konuştu.

Kimya bilişimle buluşacak

Törende konuşan Bilişim Vadisi Genel
Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, "Türki-
ye’de bir ilke imza attığımız KTM aracılı-
ğıyla bölgenin en güçlü iki sanayi
kolundan otomotiv ve kimya alanlarından
kimyayı da bilişimle buluşturuyoruz. Bu
vesile ile kimya sektörünü, bizim 6 dikey
sektörümüzden biri olan mobilite alanı ile
de bir araya getirmiş oluyoruz. Kimya sek-
törünün güçlü alanlardan bir olduğunu
bilmekle beraber, Bilişim Vadisi’nde şu
anda sayıları 300’e varan yazılım şirketleri
ile de bunu destekleyebileceğimiz bir işbir-
liğini de gerçekleştiriyoruz. Bu merkez sa-
dece kimya teknolojilerini çalışacak bir
merkez değil aynı zamanda Türkiye’nin
girişimcilik ekosistemini geliştirebilecek,
kimya alanındaki girişimcilere de Tür-
kiye’de daha iyi işler yapabileceği bir alt-
yapı sunacak. Aslında kimya
girişimcilerine hizmet verecek ortak bir ku-
luçka işletme modelini de bir araya getir-
miş oluyoruz" ifadelerini kullandı. DHA

üretici Himmet Döner, 3 dekar alanda
ürettiği acurları Almanya'ya ihraç ediyor.
Döner, ilk hasatta dekar başına 100 kilogram

ürün elde ettiğini ve kilosunu 30 TL'den sattığını söyledi.
Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde 3 dekar alanda acur
üretimi yapan ve ilk hasatta dekardan 100 kilogram ürün
elde ettiklerini belirten üretici Himmet Döner, “Hasat
yeni başladı. İlk hasatta dekardan 100 kilogram ürün alı-
yoruz. Daha sonra dekar başına 200- 300 kilogram kadar
ürün alabileceğiz. Temmuz ayına kadar hasadımız
devam eder” dedi. Ürünlerini ihracat firmalarına verdik-
lerini kaydeden üretici Himmet Döner, “Yurt içi satışları-
mız var ama ağırlıklı olarak yurt dışına gidiyor.
Almanya'ya gidiyor. Acurun ihracat satış fiyatları 
25-30 TL civarında. Biz acuru köyümüzde üretiyoruz,
Almanya'ya gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Yerli tohumdan üretim

Tohum firmalarına da seslenen üretici Himmet Döner,
“Bu tohumlar yerli tohum. Hibrit tohum olsa verim çok
daha yüksek olur. Geliştirilmiş tohum olursa çok daha
verim alabiliriz. Benim bildiğim kadarıyla acurda hibrit
tohum yok. Tohum firmalarına sesleniyorum bu ürünün
tohumunu geliştirirlerse çok iyi olur. Biz de daha kaliteli
daha verimli ürün alırız. Çok daha fazla ihraç ederiz.
Daha çok satış yaparız” dedi.

Kripto paralarda yaşanan sert düşüş
yatırımcıları tarihi zararlara uğratırken
piyasadaki deprem Bitcoin sevdalısı El
Salvador’a da pahalıya patladı

Bitcoin sEvdAsı iflAsA sürüklEyEBilir

Türkiye ihracatının 
lokomotif sektörlerinden
kimya alanında test ve
analiz ihtiyacını yerli ve
milli imkanlarla
karşılayacak ve yeni 
nesil bir ekosistemi
oluşturacak Kimya
Teknoloji Merkezi (KTM)
için imzalar atıldı

Acura ilgi
büyük

IMZALAR kIMYA
ICIn AtILDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde sadece birkaç
üreticinin serasında hasadına başlanan acur,
kilogramı 30 liradan Almanya’ya ihraç ediliyor

İKMİB Başkanı Adil Pelister de temel amaçlarının 16 alt
sektörüyle beraber diğer 27 sektöre ham madde, yarı mamul

ve mamul kaynağı olan kimya sektörünü bütün gelişmiş ülkeler-
deki gibi en üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade ederek "Sek-
törel bazda ihracatta birinciliği yakalamış durumdayız. Bu durumu

kalıcı kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
2030 yılı kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da

geçeceğiz" dedi. 

Cari açık büyüyor
Hükümetin fazla
vermeyi hedef olarak
belirlediği cari

denge, artan enerji maliyetinin
Türkiye’nin ithalatını belirgin
yükseltmesiyle ilk çeyrekte 18.1
milyar dolar açık verdi. Merkez
Bankası tarafından açıklanan
mart ayı ve yılın ilk çeyreğine
ilişkin ödemeler dengesi istatis-
tiklerine göre, cari açık 2022
Mart’ta 5.55 milyar dolar oldu.
Reuters anketinde beklenti 5.37
milyar dolar açık olacağı yö-
nündeydi. TCMB verilerine
göre, 12 aylık birikimli cari iş-
lemler açığı 2022 Şubat’taki 22
milyar dolardan Mart’ta 24.22
milyar dolara yükseldi.

Enerji fiyatları etkili oldu

TCMB’den yapılan açıklamada
“Bu gelişmede, ödemeler den-
gesi tanımlı dış ticaret açığının
3.36 milyar dolar artarak 6.34
milyar dolara yükselmesi etkili

oldu” denildi. Rusya’nın Ukray-
na’yı işgalinin ardından artan
enerji fiyatlarının ticaret açı-
ğında sert büyümeye yol açması
ithalat, dış ticaret ve cari açığı
artıran en önemli etken konu-
munda. Geçen yıl 14.9 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşen
cari açığı daraltmak ve fazlaya

geçmek Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın yeni ekonomik pla-
nının başlıca hedefleri arasında
yer alıyor. Bu plan aynı za-
manda faiz oranlarını düşük tu-
tarak büyüme, istihdam, ihracat
ve yatırımları artırmayı hedefli-
yor. Ancak Rusya’nın Ukray-
na’yı işgalinin ardından sert

yükselen petrol, doğal gaz ve
hububat fiyatlarının Türkiye’nin
cari açığını daha da büyütmesi
bekleniyor. Türkiye’ye gelen tu-
ristlerin başlıca kaynağı olan iki
ülke arasındaki savaş sebebiyle
turizm gelirlerindeki risklerin de
cari denge üzerinde ek baskı
oluşturması öngörülüyor.

Faturanın fiyatı fırladı

Mart 2021’de 3.3 milyar
dolar olan Türkiye’nin
enerji ithalatı bu yıl Mart
ayında 8.4 milyar dolara
ulaştı. İlk çeyrekte enerji
faturası 25 milyar dolara
ulaşırken 2021 aynı dö-
nemde bu tutar sadece 8.7
milyar dolardı. Verilere
göre, turizmi de içinde ba-
rındıran hizmetler dengesi
kaynaklı net girişler
Mart’ta bir önceki yılın
aynı ayına göre 1.47 mil-
yar dolar artarak 2.33 mil-

yar dolar oldu.Doğrudan yatı-
rımlardan kaynaklanan net gi-
rişler Mart’ta 296 milyon dolar
olurken yabancı yatırımcının
Türkiye ekonomi politikalarına
yönelik devam eden olumsuz
görüşlerinin göstergesi olan
Portföy yatırımları Mart’ta 3.05
milyar dolar tutarında net çıkış
kaydetti.

Dolar rezervi azaldı

TCMB verilerine göre Resmi re-
zervlerde mart ayında 4.51 mil-
yar dolar net azalış gözlendi.
Öte yandan Reuters anketleri 12
aylık kümülatif açığın artmaya
devam edeceği ve 2022’de top-
lam açığın 38.35 milyar dolara
ulaşacağı yönünde. Yılsonu
tahmini sadece son 2 ayda 10
milyar dolar artış gösterirken
güncel tahminler 32.5 milyar
dolar ila 60 milyar dolar ara-
sında yer alıyor ve sürekli yukarı
revize ediliyor.

Yüksek enflasyonun getirdiği fiyat dalgalan-
maları ve ekonomide yaşanan gelişmeler yatı-
rım maliyetlerini katlarken, iş dünyasının ana

gündemi ise enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ile lojistik
maliyetleri etrafında şekilleniyor. İş dünyasının tüm bu
zorlu ekonomik koşullar ve yüksek maliyetler altında bile

altında yatırıma devam ettiğine dikkat çeken
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Eczacıbaşı, yaşanan süreci, “Şu anda
devam ekonomik konjonktürde yatırım maliye-
leri yüksek olabilir ancak yatırımı erteleme ko-
nusu alternatifiyle hesapladığında uzun vadede
zararı çok daha büyük olabiliyor. O nedenle en
zor dönemlerde bile yatırımların devam ettiğini
görüyoruz. Evet, kur artışı vs. oluyor ama fiyat-

lar da bir şekilde kendini ayarlıyor. Talep artışı nedeniyle
yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyan işlerde yatırımı er-
teleyemiyorsunuz. Yatırımlar durdurulmaz. Çünkü yatı-
rımları durdurmanın maliyeti her zaman fazladır”
ifadeleri ile değerlendirdi.Seçime dikkat mesajıBozüyük'te
yeni üretim tesisi açılışında gündeme dair sorularımızı ya-
nıtlayan Bülent Eczacıbaşı, yaklaşan seçim sürecinde dik-
kat edilmesi gereken noktalara ilişkin ise “Her zamanki
gibi dikkatli olup işleri iyi yönetmek lazım. Müdebbir (işin
arkasını ve sonunu düşünerek hareket eden) bir tüccar gibi
davranmak lazım” açıklamasını yaptı.

Enflasyon 
büyük bir sorun
Ekonomik konjonktürde yatırım maliyetlerinin yüksek
olduğunu söyleyen Bülent Eczacıbaşı enflasyon ve
lojistiğin de ana sorunlar olduğunu belirtti

Şubatta 5,15 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı martta 5,55 milyar dolar açık verdi. Cari denge,
artan enerji maliyetinin Türkiye'nin ithalatını belirgin yükseltmesiyle ilk çeyrekte 18.1 milyar dolar açık verdi

50 MİLYAR
DOLARI DA GEÇECEĞİZ
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enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez,
Türkiye Petrolleri Anonim

Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde,
bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Petrol
Endüstrisinde Milli Teknolojiler
(PEMT'22) toplantısına katıldı. Pen-
dik'te düzenlenen ve iki gün sürecek
etkinlikte, Türkiye'nin kara ve de-
nizde sürdürdüğü sondaj operas-
yonlarında yerlileştirme ve
millileştirme hamleleriyle kat ettiği
mesafe ile başarılı örnekler konu-
şuldu. Bakan Dönmez toplantı ön-
cesinde sergi alanını gezerek,
Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü
Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.

Kompleks bitti

Toplantıda konuşan Bakan Dönmez,
bugün artık sondaj, üretim ve deniz
operasyonlarında yerli teknoloji
ürünlerinin kullanıldığını ifade ede-
rek, "Koca Yusuf adını verdiğimiz
yerli kulemiz 5 bin metre derinliğe
kadar inerek sondaj yapabiliyor. Bu
süreç 2016'da başladı, 2021'de testleri

tamamladık. Bu yıl da ilk defa Diyar-
bakır'daki sondajımızda kullanmaya
başladık. Kulemizin milli sondaj yazı-
lımını da tamamladık. Kendimize
inandığımız ve güvendiğimizde neleri
başarabileceğimizi gösteriyor. Bugün
artık, 'Biz yapamayız' kompleksi bitti,
geride kaldı. Artık önümüzde tek bir
hedef var. O da, 'Daha iyisini nasıl ya-
pabiliriz' düşüncesi. Bu yaklaşımla
hedeflerimize kararlılıkla yürümeye

devam edeceğiz" dedi.

2 ay kalacak

Karadeniz gazının kullanıma sunul-
masıyla ilgili her gün yeni bir aşama
kaydedildiğini belirten Bakan Fatih
Dönmez "Daha önce ilk alevini yak-
tığımız Türkali-2 kuyusunda günlük
2,1 milyon metreküp, Türkali-1 ku-
yusunda ise günlük 1,7 milyon met-
reküp gaz üretimini test ettik.
Testlerimiz sonucu kuyu başına gün-
lük ortalama 3 milyon metreküp
üretime çıkacağımızı gördük. Daha
önce milletimizle müjdesini paylaştı-
ğımız 4'üncü sondaj gemimiz inşal-

lah 19 Mayıs günü
Türkiye'de olacak. Son-
daj hazırlıkları için Mer-
sin Taşucu'nda yaklaşık 
2 ay kalacak. 4'üncü ge-
mimiz, 7'nci jenerasyon
derin deniz sondaj ge-
misi. Artık teknoloji
olarak bundan daha
üst seviyede bir gemi
yok" dedi. DHA

17 MAYIS 2022 SALI

S arıyer'deki İstanbul Orman
Bölge Müdürlüğü Fatih
Orman Kampüsü'nde 2022

Yılı Orman Yangını Hazırlıkları
Değerlendirme Toplantısı düzen-
lendi. Toplantıda, Tarım ve Orman
Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Veysel Tiryaki, Orman Genel Mü-
dürü Bekir Karacabey gazetecilerle
bir araya geldi. Karacabey, orman
yangınlarını söndürme metotları ve
bilinçlendirme üzerine sunum
yaptı. Burada açıklamalarda bulu-
nan Bakan Kirişci, basın mensup-
larının sorularını da yanıtladı ve
kampüste bulunan araçları ince-
ledi.

Dünyada 4. sırada

Toplantıda, havaların ısınmasının
orman yangını ihtimalinin artma-
sına neden olduğunu belirten
Bakan Kirişci, "Bir yandan orman
yangınlarını önleyici sistemleri ha-
yata geçirirken diğer yandan her yıl
600 milyon fidanı toprakla buluş-
turuyoruz. 2023 yılı hedefimiz 7
milyar fidanı toprakla buluşturmak
ve böylelikle 2002 yılında 20,8 mil-
yon hektar olan orman alanımızı
23,4 milyon hektara ulaştırmaktır"
diye konuştu.  Bakan Kirişci, "Ulus-
lararası Küresel Orman Kaynakları
Değerlendirmesi 2020 raporuna
göre Türkiye, ağaçlandırmada Av-
rupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü
sırada yer almaktadır. Gurur duy-

duğumuz bir diğer başarımız ise
'Geleceğe Nefes' projesidir. İşimiz
sadece ormanları korumak, ağaç
dikmek, yangın söndürmek değil,
aynı zamanda ülke ekonomisine
katkı sunmak, orman köylüsünü
kalkındırmak ve kırsalda yaşayan
vatandaşlarımıza ek gelir kaynak-
ları sunmaktır. 2002'de 31 bin ton
olan odun dışı orman ürünleri üre-
timini, 2021 yılında 928 bin tona
çıkardık. 2023 yılı hedefimiz ise bu
üretimi 1 milyon 200 bin ton olarak
gerçekleşecektir. 2002'de 39 milyon
dolar olan odun dışı orman ürün-
leri ihracatımız 2021'de 1 milyar
600 milyon dolara yükselmiş bu-
lunmakta. 2023 hedefimiz ise tam
2 milyar dolar olacaktır" ifadelerini
kullandı. 

Tedbirleri anlattı

Ormanları yangınlara karşı koruma
için atılan adımlardan bahseden
Prof. Dr. Kirişci, "Bu yıl orman
yangınlarıyla mücadelede özellikle
teknoloji yoğunluklu bir strateji
çerçevesinde gerçekleşecektir. Yan-
gınlara karşı hava ve kara gücü-
müzü daha da güçlendiriyoruz. 39
olan helikopter sayımızı 55'e, uçak
sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı
4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç ola-
rak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA
hazırda beklemektedir. Yani hava
gücü olarak hazırlıklarımız tamdır.
Yangınların söndürülmesinde en
önemli güç olan karadan müda-

hale ekiplerini de önemli ölçüde ar-
tırdık. Orman teşkilatı başta olmak
üzere, jandarma, sivil toplum kuru-
luşları ve gönüllü vatandaşlarımıza
yangınlara karşı eğitim verdik. Bu
eğitimlere 21 bin teşkilat mensubu-
muzun yanı sıra 20 bin askeri per-
sonel ve 100 binin üzerinde
gönüllü vatandaşımız katıldı. Yeni
katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis
ve bin 500 orman muhafaza me-
muru ile ekiplerimizi daha da güç-
lendiriyoruz" diye konuştu. 

462 kişilik ekip

Vahit Kirişci, "Attığımız bir diğer
önemli adım da yangınlara karşı
profesyonel mücadele edecek
ORKUT ekiplerinin kurulmasıdır.
Bunlar bir özel birlik, özel müca-
dele ekibidir. Özel eğitimlerden
geçen 462 kişilik bu ekip, yangında
ulaşılması zor bölgelere ilk müda-
halede aktif rol oynayacaktır" ifade-
lerini kullandı. Kirişçi, Türkiye'nin
orman yangınlarına karşı küresel
işbirlikleri geliştirdiğine de dikkat
çekti. Kirişci, "Önemli bir çalışma
da Antalya'da kurduğumuz Ulus-
lararası Ormancılık Eğitim Merke-
zidir. Burada bugüne kadar 16
ülkeden yangın uzmanlarına eğitim
verildi. Bu merkezin BM Gıda ve
Tarım Örgütü FAO ile yapılan iş
birliği çerçevesinde Uluslararası
Orman Yangınları Yönetim Merke-
zi'ne dönüştürüleceğini de belirt-
mek isterim" dedi. DHA

Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr.
Vahit Kirişci, "Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji izleye-
ceğimizin altını çizmek istiyorum. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz.
39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik" dedi
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TERMAL KAMERA 
İLE ERKEN TESPİT
Kirişci, "Orman yangınlarıyla müca-
delenin ana prensibi erken müdahale-
dir. Bunun da temelinde, potansiyel
yangınlara ilişkin erken haber almak
vardır. Bu durum bize orman yangın-
larına karşı erken uyarı sistemlerimizi
güçlendirmemiz gerektiğini göster-
miştir. Son 20 yılda kademeli şekilde
dünyadaki en yeni teknolojileri kulla-
nıp orman yangınlarıyla mücadelede
birçok başarıya imza atmış bulunuyo-
ruz. Milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil

vatanımızı korumada da çok büyük
bir görev ifa etmektedir. İHA'larda
kullanılan termal kameralar sayesinde
yangın çıkma ihtimali olan noktalar
önceden tespit ediliyor ve meteorolo-
jiden alınan verilerle entegre edilerek
müdahale planı hazırlanıyor. Yangın
uzmanlarının yönlendirmesiyle
orman teşkilatımız bu noktalara hız-
lıca müdahale ediyor. Türkiye orman
yangınlarını gözetlemede ilk İHA 
kullanan ülkedir" diye konuştu.  

19 Mayıs'ta Türkiye'de 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce milletimizle müjdesini
paylaştığımız 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak" dedi

İhracat odaklı 
ekonomi modeli

Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanı Fatih Erba-
kan önce Zonguldak’ın

Ereğli ilçesinde Tatoğlu Kültür Mer-
kezi’nde yapılan Ereğli İlçe Kongresi
ne katıldı. Son bir ayda Türkiye'nin en
fazla üye kaydeden siyasi partisi ol-
duklarını belirten Erbakan, "Bu sonuç
cenabı Allah'ın yardımıdır, davamızın
geleceğidir. Erbakan hocamızın de-

diği gibi iman, iman, iman ile bu so-
nucu elde ettik." ifadelerini kullandı.
Zonguldak Şehit Madenci Aileleri
Derneği, Erbakan’a maden şehitleri-
nin isminin yazıldığı 67 numaralı for-
mayı hediye etti." Erbakan, "1 senede
15 adımda 150 milyar dolar kaynak
nasıl bulunacak? İsrafın önüne geçil-
mesi, imtiyazlı holdinglere kaynak ay-
rılmasının durdurulması ve üstüne bir

de yıllık 150 milyar dolar kaynağın ek-
lenmesiyle oluşacak olan imkanla
üretim, istihdam, ihracat odaklı eko-
nomi modelini uygulayacağız. Ko-
caeli teşkilatımız kitapları getirdiler.
81 ilimize 681 refah projesi kitabımız
hazır. Bu üretim, istihdam, ihracat,
dış ticaret açığı kapatılsın diye dış ti-
caret fazlası verelim diye, Türk lirası
pul olmasın diye” dedi. 



B aşakşehir Belediyesi, hem milyon-
larca lira değerinde kıymetli arazi-
leri peş peşe satışa çıkarıyor hem

de belediye meclisinden sürekli borçlanmak
içi yetki alıyor. BirGün Gazetesi'nden İsmail
Arı'nın haberine göre Başakşehir Belediye
Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda, Atatürk
Olimpiyat Stadı’nın yakınında yer alan be-
lediyeye ait arsaların satışı gündeme geldi.
Belediye meclisine sunulan Emlak ve İstim-

lak Müdürlüğü’nün teklifiyle, Ziya Gökalp
(İkitelli-2) Mahallesi’nde yer alan 64 bin
578 metrekare büyüklüğündeki arazi ile 44
bin 620 metrekare büyüklüğündeki iki ara-
zinin satışı için yetki istendi. Arazilerin bele-
diyeye gelir getirmesi amacıyla, “Arsa satışı”
veya “Hasılat paylaşımlı arsa satışı” yön-
temleriyle satışa çıkarılacağı açıklandı. Bele-
diye meclisindeki oylamada, CHP’li ve İYİ
partili belediye meclis üyelerinin ret oyla-

rına karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyele-
rinin oy çokluğuyla arsaların satışına onay
verildi. İmar planlarına konut alanı olarak
işlerin arazilerin gelecek günlerde düzenle-
necek ihaleyle satışa çıkarılacağı belirtildi.

Kredi yetkisi aldı

Meclis oturumunda görüşülen bir başka
konu ise Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün iç
borçlanma teklifi oldu. Meclisten, belediye-
nin yatırım ve kamulaştırma harcamala-
rında kullanılmak üzere yurtiçindeki
bankalardan 161 milyon 289 bin TL’ye
kadar kredi kullanılarak borçlanması için
yetki istendi. Kredi karşılığında ise banka-
lara belediyeye ait gayrimenkullerin ipotek
olarak verilebileceği belirtildi. Milyonlarca
liralık borçlanma teklifine ilişkin de belediye
meclisinde oylama yapıldı. Oylamada,
CHP’li ve İYİ partili belediye meclis üyeleri-
nin ret oylarına karşın AKP’li ve MHP’li
meclis üyelerinin oy çokluğuyla AK Partili
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğ-
lu’na borçlanma yetkisi verildi.

İlçenin yüzde 70'i yoktu

Belediyenin borç batağında olduğunu vur-
gulayan Başakşehir Belediyesi’nin CHP’li

Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı ise yaptığı
konuşmada, “Genel başkanınızın ‘kadim
şehir İstanbul’a ihanet ettik’ itirafından
sonra, aynı betonlaşma ve yapılaşma zihni-
yetinizi devam ettirerek Başakşehir’e ve İs-
tanbul’a ihanet etmeye devam ettiğinizin
farkında mısınız?” diye sordu. CHP’li Ka-
yabaşı, belediyenin sattığı arazilere de dik-
kat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediyemiz 2009 yılında kuruldu ve o ta-
rihte ilçemizin yüzde 70'i boş araziydi. Bele-
diye yönetimi, her yıl bütçesinin yüzde
50’sini arsa satarak karşılıyor. Sattığınız ar-
saların üstüne beton yığını ucube konut
ürettirerek Başakşehirlinin güneşini, rüzgâ-
rını ve havasını kirlettiğinizin farkına varmı-
yorsunuz. Hâlâ içinde bulunduğunuz
iktidar kibirinizin ve seçimi kaybetme ha-
zımsızlığı ile İBB ve yönetimine çamur
atma cüreti gösteriyorsunuz. Belediyenin
10 mahallesinde şimdiye kadar çocuk kreş-
leri, kültür merkezleri, kapalı pazarları,
kadın sığınma evleri, taziye evleri, sosyal
tesisleri, kütüphaneler ve söz verip de yerine
getirmediğiniz projeler gibi kalıcı eserler bı-
rakmanız gerekirken sizler ise geçici ve gös-
termelik hizmetlerinizle bütçenizi har vurup
harman savurmaktasınız.”
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Başakşehir
arazi 

satacak!Başakşehir Belediyesi, Olimpiyat Stadı’nın
yakınındaki milyonlarca lira değerindeki
iki arazisini daha satacak. Ayrıca
belediye, bankalardan 161 milyon TL’ye
kadar da kredi almak için yetki aldı

Karar ne zaman uygulanacak?
Başakşehir Belediyesi’ne ait olan ‘gölet,
spor, turizm ve rekreasyon’ fonksiyonuna
sahip Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil
alanı betonlaştıran ticari projenin imar
planları ile ihale ve ruhsatlarına karşı Da-
nıştay 25 Nisan’da önemli bir karar ver-
mişti. Proje için açılan itiraz davaları
kapsamında, Danıştay imar planlarının ve

ruhsatların kesin olarak iptal edilmesine
karar verildiğini açıkladı. Başakşehir Bele-
diye Meclisi’nin CHP Grup Başkan Vekili
Nizamettin Kümeç ise yaptığı açıklamada
AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu’na “Mahkemenin Bahçeşehir
gölet ile ilgili verdiği kararları ne zaman uy-
gulayacaksınız?” diye sordu.

Başakşehir
arazi 

satacak!

Dönüşüm için
düğmeye bastılar
Eyüpsultan Belediyesi 6 bin 500 konutu ilgilendirecek
bir kentsel dönüşüm çalışması için düğmeye bastı

DiDEm Sitesinde yaşayan sakinlerin
katılımıyla hazırlanan projenin
Eyüpsultan Belediyesi tarafından

onaylanmasının ardından, “Yerinde Dönü-
şüm” projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda
Yeşilpınar Didem Sitesi’nde yaşayan sakinlerle
hazırlanan proje için sitenin önünde temel
atma töreni gerçekleştirildi. Törene Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte, AK
Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki
Ejder Batur, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı
Muhammet Vanlıoğlu, Belediye Meclis üyeleri,
başkan yardımcıları, muhtarlar, site sakinleri ve
vatandaşlar katıldı.

Büyük mutluluk yaşıyorum

Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Baş-
kanı Deniz Köken, "15 ay önce konuştuğumuz
konuyu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşı-
yorum" diyerek şunları söyledi: "15 ay önce İs-
tanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem olmuştu.
Ondan sonra bu bölgelerde sallantılar ve çat-
laklar oluştu. Biz bölgeleri ziyaret ettiğimizde
vatandaşların 1-2 gün dışarıda yattıklarını gör-
dük. Ağustos ayı olması sebebiyle çok fazla bir
şey olmadı ama bize ‘bizi bu işten kurtarın’
dendi. Biz de ekipler olarak baktık. Saçak par-
sel bağlamında yapılmış olanların kendi içinde
iç bahçeleri çok büyüktü. Onları baz alarak bir
plan çalışması yaptık. Bu plan neticesinde or-
taya 44 siteyi ilgilendiren bölümün ayrı bir pla-
nını yaptık. Bütün sitelere kendi içerisinde bir
yönetim kurmalarını söyledik. Her apartman-

dan temsilciler seçtiler. Onlar müteahhidi bul-
dular ve bize getirdiler. Müteahhit yapabilir mi
yapamaz mı sorusuna biz karar veriyoruz.
Müteahhit ile vatandaşlar arasında hakemlik
yaparak onları uzlaştırdık. İlk kim yaparsa da
temel atmasını yapacağız dedik. Bugün 15 ay
önce konuştuğumuz konuyu gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımız hem
sağlıklı binalarda yaşayacaklar, hem sağlıklı
mahallelerimiz olacak hem de biz o bölgeye
daha rahat hizmet götüreceğiz"

Köken ve ekibine teşekkür etti

Başkan Köken’e çalışmalarından dolayı teşek-
kür eden Didem Sitesi sakinlerinden Ali Gül-
cük ise, "1999 yılında depremden sonra
hepimiz bir tedirginlik ve sıkıntı içinde yaşa-
maya başladık. Bu tedirginliğimiz uzun süre
devam etti. Bir arayış içine girdik. Özellikle
İzmir depremi hepimizi daha büyük sıkıntılara
soktu. Can korkusu içinde yaşamaya başladık.
Eyüpsultan Belediyemizin sayın Başkanı
Deniz Köken ve ekibinin bu anlamda çok
akılcı çalışmaları ve gayretleri sayesinde biz bu
noktalara geldik. Eğer Eyüpsultan Belediye-
miz saçak parsel yasası çerçevesinde Didem
Sitesi’ni lokasyonlara bölmemiş olsaydı biz
asla bu işi yapamazdık. Sayın başkanımız
Deniz Köken’e ve ekibine çok teşekkür ederiz"
ifadelerini kullandı. Konuşmalar ve edilen
duaların ardından temel atma töreni butona
basılarak temele harç konulmasıyla sona erdi.
ARİF ELMAS

Çekmeköy
için engel yok
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası sebebiyle Çekmeköy Belediyesi
tarafından düzenlenen “Engelsiz Yaşam Festivali’nde özel gereksinimli
bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Festivale Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz katılım sağlayarak ailelere çiçek dağıttı

Dünya Engelliler Hafta-
sı’nda Çekmeköy Beledi-
yesi tarafından organize

edilen “Engelsiz Yaşam Festiva-
li’nde özel gereksinimli bireyler lu-
naparkta gerçekleştirilen festivalde
doyasıya eğlendi. Taşdelen’de bu-
lunan  lunaparkta düzenlenen fes-
tivalde çocuklar ve aileleri;
çarpışan araba, atlıkarınca, balerin,
gondol gibi lunapark oyuncakla-
rında eğlenceli zaman geçirdi.
Yüzlerce bireyin katıldığı festival
renkli görüntülere sahne oldu. Fes-
tivale, Çekmeköy Kaymakamı
Resul Çelik, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz ve AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan
da  katılım sağlayarak ailelere ve
çocuklara çiçek dağıttı.

Belediye hep destekleyecek

Festivale katılım sağlayan ve aile-

lere çiçek dağıtan Çekmeköy Be-
lediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Bir tane engelsiz yaşam merke-
zimiz var, 500’ün üzerinde evla-
dımıza orada hizmet veriyoruz.
Çok önemli bir hizmet. Bugüne
kadar Çekmeköy Belediyesi ola-
rak yaptığımız hizmetlerin ba-
şında geliyor. Ve bu aileleri
istedik ki burada eğlendirelim,
güzel anlar yaşatalım. Her biri-
miz bir engelli adayı olarak bu
kardeşlerimizin yanındayız. Hiç
evinden çıkamayan aileler çocuk-
larını okulumuza getirerek hem
kendilerine sosyal bir imkan tanı-
yorlar hem de çocukların orada
her türlü eğitimini verecek bir
imkan sağlamış olduk. Bugün de
onlarla birlikteyiz. Biz bu konuda
Belediye olarak yaptığımız hiz-
metlerden dolayı çok mutluyuz”
şeklinde konuştu.

Esenler bir
düş gördü
Esenler Belediyesi, yönetmen Murat Çeri’nin New
York Film yapımcıları, Bangkok Thai, Nepal ve
İskandinav gibi festivallerden ödülle dönen “Bir
Düş Gördüm” filminin galasına ev sahipliği yaptı

ESEnlEr Belediyesi, birçok festivalden
ödülle dönen “Bir Düş Gördüm” filminin
galasına ev sahipliği yaptı. Kadir Topbaş

Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen galaya, film
oyuncularının yanı sıra birçok sinemasever katıldı.
Yönetmen ve senarist koltuğunda Murat Çeri’nin
oturduğu film, TRT ortak yapımında sinemasever-
lerle buluştu. Vatandaşlardan tarafından büyük bir
ilgi gören filmin oyuncu kadrosunda Recep Çavdar,
Ferda Işıl, İsmail Hakkı Ürün, Ali Çelik ve Fatih
Dokgöz’ün yer alıyor Film, 9 yaşındaki Tarık’ın bir
trafik kazası sonrası başından geçen olaylara odakla-
nıyor. Uluslararası ismi “In My Dream” olan 2020
yapımı “Bir Düş Gördüm” ün gala programı çerçe-
vesinde film gösterimi sonunda yönetmen ve oyun-
cularla söyleşi yapıldı. Galaya yazar, çevirmen ve
iletişimci Prof. Dr. Yusuf Kaplan da katıldı.

Türk kültüründe önemli bir yeri olan
Cirit Sporu, Kağıthane Belediyesi ev sa-
hipliğinde düzenlenen bir şölenle sporse-

verlerle buluştu. 4 takımlı 40 ciritçi ile
gerçekleştirilen şölende Sivas, Erzurum, İstanbul
ve Uşak'tan gelen ciritçiler, izleyicilere heyecanlı
anlar yaşattı. Kağıthane Belediyesi, unutulmaya
yüz tutmuş ata sporu cirit oyunlarını bu yıl da 26.
kez İstanbullularla buluşturdu. Binlerce vatandaşın
seyirci olarak yer aldığı şölen, renkli ve bir o kadar
heyecanlı anlara sahne oldu. Düzenlenen Gelenek-
sel Atlı Cirit Şöleni'nde konuşan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle
heyecanlıyız, Covid-19 dönemini atlatıyoruz, sona
geldik. İki yıl boyunca etkinliği yapamadık. Kağıt-
hane'de Sadabad'tayız, tarihi alandayız. Osman-
lı'dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabad
Çayırı'nda oynanıyor. Kağıthane Belediyesi olarak
da bu yıl 26'ncısını düzenliyoruz. Burada da Erzu-
rum'dan, Sivas'tan, Uşak'tan ve İstanbullu takım-
larımız var. Alanda, tozun dumana katıldığını
görüyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyo-
rum. Yaklaşık 10 bine yakın izleyicimiz burada.
Tüm İstanbullular, Kağıthaneliler burada. İyi se-
yirler diliyorum. Sadabad günleri çerçevesinde
önümüzdeki hafta da yağlı güreş etkinliklerimiz
var. Geleneksel okçuluk yarışmalarımız var. 19
Mayıs'ta da gençlerimizle beraber olacağız ” ifade-
lerini kullandı.

İkramlar yapıldı

Erzurum Ejder Atlı Cirit Kulübü, Sivasspor Atlı
Cirit Spor Kulübü, Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Spor
Kulübü ve İstanbul Doğa Sporları Atlı Cirit Spor
Kulübü'nün kıyasıya mücadelesine sahne olan
Cirit Şöleni'nin sonunda takımlar karma olarak
geleneksel Kara Cirit oyununu sergiledi. Şölenin
sonunda katılımcı takım ve spor insanlarına kupa
ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Hasbahçe’de
cirit şöleni

Siyah ve beyaz
Siyah ve beyazı fırçalarıyla yeniden yo-
rumlayan Ressamlar Figen Sezgin ve Gül-
den Karadere’nin birbirinden farklı resim

çalışmaları Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür
ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Ruh-
larında hissettikleri tüm farklılıkları siyah ve beyazın
zıtlığıyla tuvale aktaran sanatçılar, her görüntünün
bir duygusu olduğunu ve eserlerinde bunu yansıttık-
larını belirterek, sergiyi; “Doğa her ne kadar tüm
renkleri içerisinde barındırsa da; biz her yüze vuran
ve her yüzden yansıyan siyahı ve beyazı var ettik sev-
gimizle. Ruhumuzdan geçenleri tuvale aksettirdik en
saf halimizle. Siyahın bütünlüğünde, beyazın saflı-
ğını gördük, beyazın duruluğunda siyahın yoğunlu-
ğunu yaşadık. Her iki karşıtlıkta tüm duyguları
anlatmaya çalıştık, en görsel ifademizle” sözleriyle
anlattı. Siyah ve beyazın zıtlığından ziyade bir bütün
olduğuna dikkat çeken sergi, 22 Mayıs’a kadar
AKSM’de ziyaret edebilir.

Başakşehir Belediye Meclisi'nde borçlanma 
teklifine ilişkin oylama yapıldı. Oylamada, CHP’li ve

İYİ partili belediye meclis üyelerinin ret oylarına 
karşın AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin oy 
çokluğuyla Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 

Kartoğlu’na borçlanma yetkisi verildi.
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İnandık körü körüne

B abalar oğullarına, oğullar  babalarına,
kardeşlerine, kıymışlar acımadan kim demeden,
düşünmeden iktidar sevdası uğruna…

Böyle yaşamış insanoğlu; kendi egoları ve 
çıkarları uğruna …

Milyonlarca insanın ölmüş olması, kadınların kocasız,
çocukların babasız kalmış olması kimin  umurunda! 

Sonucunda gelecek şey saltanat ise gerisi ayrıntı, 
yapılan her şey mübah, dökülen kan helal…. Öyle mi?…

Değil olmamalı…
Asırlar geçmiş,  kılık kıyafet , yaşam şartları ve tarzları

arasındaki farklar uçmuş gitmiş. Modernleşmişiz!! İnsan
olmanın insanca yaşamanın ve  insanca düşünmenin yüce
olgusunu anlamışız güya(!) ama  sonuç ve zihniyet  aynı.

İktidar savaşları, koltuk sevdaları ve bitmek tükenmek
bilmeyen hırsların içinde ezilip giden insanlar…

Düşünmeden, anlamadan, algılamadan yaşayan,  çıkar-
ları ve inançları uğruna sürü zihniyeti ile yönetilen çoğun-
lukla o ya da bu şekilde telef edilen toplumların, taş devri
anlayışıyla yaşamı kabul ediyor olmalarını anlayamıyorum.

Uzay çağının modern sürü toplulukları olma yolunda 
koşuyor olduğumuzun kaçımız farkındayız?

Sürecekleri saltanat uğruna elde edecekleri rantları 
düşleyerek, gönüllü modern köleler oluşturmadı mı iktidar
ve koltuk sevdalıları?

Bin bir yalan ve olmayacak vaadlerle, algılarla, hile
hurda ve entrikalarla  elde edilen hedeflerin sorgulanma-
ması mıdır demokrasi?  

Biz olayı biraz yanlış anlamışız galiba…
Koltuk belası nasıl bir duyguymuş; oturana 

yapışıyor. Yaşamadığım için anlayamıyorum galiba.
Kendiliğinden bırakana hiç rastlamadım.
Hayatım boyunca Türkiye’de, "artık ben bırakıyorum"

diyen ne cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne seçilmiş vekil, ne
belediye başkanı görmek nasip olmadı bana. Varsa da ben
bilmiyorum.

Bırakın bunları en kıytırık STK'lar da bile koltuk ve baş-
kanlık sevdası ve savaşları inanılmaz boyutlarda…

"Benden daha iyileri var, ben çekileyim" diyeni görmedim.
İlahi demokrasi! Sen nelere kadirsin...
Dedim ya biz olayı biraz yanlış anlamışız galiba… 
Birazı geçtim çoook yanlış anlamışız..
Bildiğini bilenin arkasından gidiniz.
Bildiğini bilmeyeni uyandırınız.
Bilmediğini bilene öğretiniz.
Bilmediğini bilmeyenden kaçınız!  demiş Confucius 
Neresi uyuyor bize bu bilge sözlerin?
Bilenin, yapanın bırakın arkasından gitmeyi yerin

dibine sokar, söver sayarız.
İşinin ehli bilgi, beceri sahiplerini gereksiz 

diye bir kenara atar unuturuz.
Bilmeyeni çıkar ve düşüncelerimiz uğruna 

yönlendirmekte üstümüze yok.
Bilmediğini bilmeyen cahili rantımız varsa 

filozofmuş gibi yüceltmekte üstümüze yok..
Vel hasıl-ı kelam anlayacağınız;
İnsan nesli olarak taş devrinden bu yana hiç 

değişmedik. Belki de değişmek istemedik.
Türk milleti olarak belki de tarihimiz boyunca

zübükzadelerden kurtulmak istemedik.
Seviyoruz belki de sömürülmeyi, aldatılmayı,

kandırılmayı, kullanılmayı, umut etmeyi ve sonunda
hüsranla baş başa kalmayı. Başka da açıklama 
bulamadım ben. 

Siz bulursanız kulağıma fısıldar, beni 
aydınlatırsınız olmaz mı?

Şimdi bu kadar gerilimi bırakıp Aşık Mahsuni’yi
dinleyelim derim, Ne dersiniz?

Yıkılası Bozuk Düzen
Bıçak Kemiğe Dayandı
Gayrı Bize Yazık Düzen
Gönlümüz Kana Bulandı
***
Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Heç Yerine
Vay Boyunuz Devrileydi
İnandık Körü Körüne
***
Ağar Kara Saçım Ağar
Hıçkırık Sinemi Boğar
Bu Yılda Böyle Giderse
Başımıza Taşlar Yağar
***
Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Hiç Yerine
Deli miydik Serseri mi
İnandık Körü Körüne
VESSELAM…

SELVİ SARITAÇ

Beylikdüzü Belediyesi
tarafından bu yıl ilki
gerçekleştirilen Kırlan-

gıç Gençlik Festivali, ikinci gü-
nünde de renkli görüntülere sahne
oldu. Yaşam Vadisi 2.etapta 19
Mayıs tarihine kadar devam ede-
cek olan festivalde gençler çeşitli
etkinliklerle gönüllerince eğlendi.
Festival alanını ziyaret eden Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, eski Beşiktaş Ku-
lübü ve Milli Takım futbolcusu
Ahmet Dursun, PTT Spor ve
Milli Takım voleybol oyuncusu
Melisa Memiş ve spor spikeri
Emre Tilev ile de bir araya gelerek
gençlerin coşkusuna ortak oldu.
Başkan Çalık, festival boyunca
Yaşam Vadisi 2. Etapta sergilene-
cek olan 2020 -2021 Euroleague

Şampiyonluk Kupası önünde ha-
tıra fotoğrafı çektirerek Dursun ile
penaltı atışı yaptı. Altı gün bo-
yunca devam edecek olan festiva-
lin ikinci günü “Off The Record”
müzik grubunun konseri ile sona
erdi.

En özel noktadayız

Festival alanında gençlerle bir
araya gelen Başkan Çalık, gençle-
rin özgürce nefes alabileceği, ken-
dilerini gerçekten genç
hissedebileceği bir ortam oluştur-
mak istediklerini belirterek, “19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı kapsamında altı
gün boyunca dopdolu etkinliklerle
gençlerimizi buluşturmaya çalışı-
yoruz. Vadinin en özel noktaların-
dan bir tanesindeyiz. Yaşam

Vadisi bu kent için çok kıymetli.
Pandeminin etkisinin azalmasıyla
ilk kez düzenlediğimiz bir gençlik
festivali oldu bu. Bunu devam et-
tireceğiz. Sportif ve sanatsal etkin-
likler olacak. Hem sanatın
iyileştirici yönünü ilçemizde kul-
lanmayı arzuluyoruz hem de
gençlerimizin umutlarını tazele-
mek istiyoruz. Şu anda gençleri-
miz Türkiye’de gençliğini
yaşayamıyor. Büyük bir kısmı
umutlarını yurt dışında arıyor. Biz
bu ülkede umudun asla bitmeye-
ceğinden hareketle gençlerimizi
ülkeye bağlamak adına bu festivali
düzenledik. 19 Mayıs’ın ruhuna
yakışır bir şekilde geleneksel hale
getirmeyi amaçladığımız festivalin
felsefesini oluşturmaya gayret 
ediyoruz” dedi. BARIŞ KIŞ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
mayıs ayı ilk toplantısında Ekrem
İmamoğlu’nun Karadeniz Gezisi

tartışma çıkardı. AK Parti Meclis Üyesi
Kübranur Uslu, verdiği soru önergesi
öncesi yaptığı konuşmada, “Karadeniz
gezisine katılan gazetecilerden biri
Özlem Gürses, kişisel YouTube kana-
lında gezinin masraflarının nasıl karşı-
landığına ilişkin ilgililerden aldığı cevabı
açıklıyor. Gezide kullanılan otobüsün
İBB Başkanı’na tahsis edildiğini ve gezi
dahilindeki tüm masrafların İBB bütçe-
sinden karşılandığını söylüyor” dedi. İs-
tanbul'un kamu kaynaklarının yeni
dönemde adeta bir reklam ajansı gibi, si-
yasi kariyer planları yapılarak kullanıldı-
ğını iddia eden Uslu, “İstanbul’u
yönetenler ruhen burada değil. Şimdi-
lerde ise artık bedenen de burada olma-
dığınızı, bu şehrin sahipsiz bırakıldığını
üzülerek iziyoruz” eleştirisinde bulundu. 

Nasıl finanse edildi

Kübranur Uslu verdiği soru önerge-
sinde, “İBB başkanı sıfatıyla Karade-
niz'de miting yapmamızın amacı nedir?
Geziye katılan bir gazeteci, sizi referans
göstererek yaptığı açıklamada, resmi ol-
mayana bu organizasyonun İBB’nin ta-
rafınıza ayrılan bütçesinden
karşılandığını söyledi. Geziye katılan ga-
zeteci bu ifadeleri kullanırken, sizler de
bizzat yaptığınız açıklamada, 'İstanbul
halkı belediye başkanının yapacağı bu
tür organizasyonlarda kendi şahsına
dönük harcamaları kendisi yapar, bir bö-
lümünde de tabiiki kurumun harcadığı
bir takım lojistik katkı sunan şeyler var-
dır.' açıklamasını yaptınız. Tüm bu eleş-
tiriler karşısında ise İBB adeta bu
sözlerinizi yalanladı ve '2 günlük gezide

hiçbir kamu kaynağı kullanılmadı' dedi.
Birbirinden farklı bu iki açıklamaya göre
kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor.
Gazeteci mi İBB’mi siz mi? Sizinle bir-
likte geziye eşlik eden gazeteciler, büro-
kratlar ve siyasi yöneticilerin gezi ile ilgili
yol, konaklama ve diğer tüm harcama-
ları kim tarafından nasıl finanse edildi?
İBB bütçesi bu masraflar için kullanıldı
mı? İBB bütçesi kullanılmışsa ne kadar
ve ne tür harcamalarda kullanıldı?” so-
rularına cevap istedi. 

Soruşturma açtınız mı?

Uslu önergesinin devamında, “Gezide
size eşlik eden ve bir bürokrat kimliği ta-
şıyan Muhtarlıklar Daire Başkanı kendi
sosyal medya hesabından sizin adınıza
bölgede bulunan yoksul ailelere yardım
zarfları paylaştı. Ayrıca bu zarfları aile-
leri deşifre ederek ve pervasızca yaptı.
Peki bu yardımların bütçesi nereden ve
nasıl karşılandı? Bu yardım kartları İs-
tanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi aileler
için hazırlanan sosyal yardım kartları
mıdır? Eğer öyle ise istanbullular için ay-
rılan yardım bütçesinden ne kadar har-
candı? Muhtarlıklar Daire Başkanı
hangi ünvanla Karadeniz’de sizin adı-
nıza yardım kartları dağıttı? Yardım
kartlarını dağıttığı sırasında kendisine
CHP'li örgüt üyeleri eşlik etti mi? Bu da-
ğıtım talimatını siz mi verdiniz? Konu ile
ilgili bir soruşturma yaptınız mı, yapacak
mısınız?” diye soruldu. 

Pandemide gidemedi

Önerge hakkında konuşan CHP Grup
Sözcüsü Tarık Balyalı ise “Çok doğaldır
ki herkes bayramlarda memleketine
gider. Sayın Başkan da Trabzon'a, Ri-
ze’ye memleketine gitmiştir. İkincisi Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olduğu
dönemlerde Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın Siirt'e ne işi varsa Ekrem İma-
moğlu’nun da aynı işi vardı” dedi. Kara-
deniz gezisinin tek bir amacı olduğunu
söyleyen Balyalı, pandemi döneminde
İmamoğlu’nun o bölgeye gelme konu-
sunda söz verdiğini, pandemiden dolayı
böyle geniş çaplı bir gezi yapamadığını,
bu vesile ile hem memleketine gitmek
hem de çevredeki birtakım ilçeleri ziyaret
etme planını uyguladığını söyledi. Bal-
yalı, “Sanırsınız ki ilk defa bir Belediye
Başkanı kendi görev yaptığı il ya da ilçe-
nin dışına çıkarak başka biri ili ya da il-
çeyi ziyaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda
sosyal medya hesabından ben sayın
Tefvfik Göksu’nun Midyat’a gittiğini
görmüştüm. O zaman aynı şeyi ona da
sormak lazım” dedi. 

Gönüllü olarak yaptı

Karadeniz gezisinde tek kuruş kamu kay-
nağı harcanmadığını savunan Balyalı,
“İmamoğlu makam aracını bile kullanmı-
yor kaldı ki gezi ile alakalı da kendi mas-
raflarını kendisi karşıladı. Öncesinde
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan
Muhtarlar Daire Başkanı Yavuz Saltık’la
geçtiğimiz gün yaptığım görüşmede 40
civarında ilde sosyal hizmeti olarak birta-
kım yardım kampanyaları yaptığını ve
bunların tamamının kendisi ya da yakın
çevresi tarafından karşılandığını, daha
önce de çalıştığı ve görev yaptığı yerlerde
yine bir tek kuruş kamu kaynağı kullan-
madan gönüllük esasına dayalı olarak bu
işi yaptığını ifade etmiştir. Yavuz Bey’in
gönüllük çerçevesinde yaptığı çalışmaları
vardır. Türkiye'de 40 civarında çalışma
yapmıştır. Bu bayramda da Trabzon'da
yapmıştır” savunmasında bulundu. Ken-
disine itiraz eden Ak Partililere seslenen
Balyalı, “Anladığım şey şu ki sizi asıl ra-
hatsız eden şey, İmamoğlu’na gösterilen
ilgidir” tepkisini gösterdi.  

CEBIMIZDEN
KARSILADIK!

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

HDP’YE VERDİĞİNİZ 
SÖZLERİ TUTMAYIN!

AK Parti Grubu Meclis'e verdiği soru
önergesinde İBB'de sosyal hizmet uz-
manı olarak çalışan ve terör örgütü PKK
üyeliğinden tutuklanan Şafak D.'yi Mec-
lis gündemine taşıdı. Konuhakkıında ve-
rilen soru önergesi hakkında konuşan
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz
konusu kişinin proje bazlı çalıştığı ve
maaş ödemesinin Uluslararası Çalışma
Örgütü (İLO) ve Almanya Ulusal İşbir-
liği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse
edildiğini söyledi. Balyalı, “Siyaset yap-
mak istediğinizi anlıyorum ama buradan
size ekmek çıkmaz” dedi. AK Parti Grup
Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “CHP topu
taca atıyor. Dağda eğitim alan İBB per-
soneli bir terörist tutuklandı. Belli ki iş-
birliği yaptığınız uluşlararası kuruluşlar
da terörle işbirliği yapıyor. Bundan sonra
işbirliği yaptığınız kurumlara dikkat
edersiniz. Sizden beklenen İçişleri Ba-
kanlığı harekete geçmeden önce dikkat
etmenizdir. Onlarla istişare yapsaydınız.
Daha önce de terör iltisaklı bir derneğin
elemanlarını İBB'ye aldınız. 15 bin işçiyi
işten atarken sosyal medya hesaplarını
incelediniz. Bu kişileri işe alırken sosyal
medya hesaplarını incelediniz mi?” diye
sordu. MHP Grup Başkanvekili Volkan
Yılmaz da “Soru önergesi çok net. Ama
Tarık Bey, algı yapmakla suçladı. Terör
örgütü üyesi Nurettin Demirtaş'ın kitabı,
terörist Sakine Cansız'ın kitaplarının İBB
eliyle satılması skandaldır. Ben, CHP'nin
seçim öncesinde HDP'ye ne söz ver-
mişse bu sözleri tutmamasını öneriyo-
rum” açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, AK Parti-MHP grubunun oylarıyla
kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan
yüzde 40’lık zamdan muaf olması kararını veto etti.
İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında, AK Parti-
MHP grupları tarafından Ulaştırma Koordinasyon
Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma 

yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık
öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tara-
fından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar,
tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nisan ayı oturum-
larında meclisten geçen indirim kararı hakkında
açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu. Dün
İBB Meclisi'nin Saraçhane'deki başkanlık bina-
sında başlayacak mayıs ayı oturumlarının “Baş-
kanlık ek teklifleri” arasında İmamoğlu'nun veto
kararı da yer aldı. Öğrenci indirimi kararı gelecek
günlerde İBB Meclisi'nde yeniden görüşülecek.

ÖĞRENCİYE İNDİRİMİ
KARARINI VETO ETTİ

Beylikdüzü Belediyesi özel ge-
reksinimli bireylerin sorunlarına
dikkat çekmek ve sosyal farkın-
dalık oluşturmak için 10-16
Mayıs Engelliler Haftası kapsa-
mında çeşitli etkinlikler düzen-
ledi. İlk olarak Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi Hanımeli Sergi Salonu’nda,
belediyenin Engelsiz Yaşam Bi-
rimi öğrencileri ile annelerinin
atölyelerde ürettiği ürünlerden
oluşan serginin açılışı gerçek-
leşti. Açılışta konuşma yapan
Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan

Vekili Serdal Mumcu, “Beylik-
düzü’nde yaşama dokunan her
şey değer görüyor. İlçemizde
akıllardaki engeli kaldırdığımıza
inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sergi kapsamında ayrıca, Tür-
kiye Sakatlar Derneği Çorlu Şu-
besi’nin yaptığı halk oyunları
gösterisi de büyük beğeni top-
ladı. Hafta boyunca devam
eden etkinlikler kapsamında
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, bir gün-
lük temsili olarak askerlik yapa-
cak gençleri askere uğurladı.

ÖZEL GENÇLER 
askere uğurlandı

Cemrem İnşaat ve Mimar-
lık Firması Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Eroğlu, in-

şaat sektöründe çok ciddi maliyet ar-
tışları yaşandığını belirterek, pahalılığa
dikkat çekti. Eroğlu, “Geçen yıl beton
fiyatı 280 liraydı şimdi bin 100 lira”
dedi. Cemrem İnşaat ve Mimarlık Fir-
ması Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet
Eroğlu, inşaat maliyetlerinde yaşanan
pahalılığa dikkat çekti. Geçen yıla kı-
yasla çok sayıda inşaat malzemesinin fiyatının ciddi
anlamda arttığını kaydeden Eroğlu, işçi maliyetlerinde
de farklı bir durum yaşanmadığını söyledi. Eroğlu,
“İşçi maliyeti yüzde 120'lere ulaştı. Malzeme maliyet-
leri 1'e 4 arttı. Geçen yıl demir 3.8 liraydı şimdi 16 lira.
Beton 280 liraydı şimdi 1100 lira oldu. Basit bir kapıyı
800 liraya yaptırıyorduk şu an 3 bin 500 lira oldu.
Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı faiz oranlarını dü-
şürdü ancak elinde konut stoğu olan müteaahhit arka-
daşlar da 400-500 bin lira fiyat artışı yaptı. Çok ciddi
bir pahalılıkla karşı karşıyayız” diye konuştu.

İnşaat sektörü
pahalılıktan dertli

Yurtdışında 
umut arıyorlar
Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali,
ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, “Şu anda gençlerimiz Türkiye’de gençliğini yaşayamıyor.
Büyük bir kısmı umutlarını yurt dışında arıyor. Biz bu ülkede umudun asla
bitmeyeceğinden hareketle bu festivali düzenledik” ifadelerini kullandı
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin 
en özel ve en güzel haberleri

bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür

sanat ve spor gündemine ilişkin
birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber 
seçenekleri ve tarafsız 

habercilik anlayışıyla hizmet 
veren web sitemize ulaşarak 

gerçeklerden haberdar 
olabilirsiniz.

FATİH POLAT

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, hem anneler gününü kutladı, hem de çiftçi kadınların
Sarıyer’e ve tarlalarda ürettiği ürünlerinin ulaştığı her yere ne kadar önemli bir katkı sağladıklarına değindi

ıkı kutlama tek ılce

S arıyer’in en geniş tarım arazileri
arasında olan Gümüşdere Köyü
anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği

yaptı. Gümüşdereli kadınlar, Sarıyer Be-
lediye Başkanı Şükrü Genç ile kahval-
tıda bir araya geldi. Kadınların Anneler
Günü ve Dünya Çiftçiler Günü’nü kut-
layan Başkan Genç, “Bir çocuğun kaç
yaşında olursa olsun annesini kaybet-
mesi çok zor ve acı bir şey. Her an gö-
zünün içine bakacağınız, başınızı
dizlerine koyacağımız kişi annemiz” di-
yerek başladığı konuşmasını şu sözlerle
tamamladı: “Annelerimize çok iyi baka-
lım. Kadının, çiftçi kadının sosyal gü-
vencesi bizim en önemli
politikalarımızdan biri. Siz Gümüşdereli
kadınlar ürettiğiniz, pazara indirdiğiniz
ürünlerle insanları ne kadar mutlu etti-
ğinizi biliyor musunuz? Çünkü sizin sa-
yenizde en doğalını ve tazesini yiyorlar.

Eğer doğal beslenme varsa hastalıklar
olmaz. Üreticiye destek vererek bir
nebze nefes almasını sağlayan İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür
ediyorum” dedi. Kahvaltı sonrasında
katılımcılara karanfil ve hediyeler verildi.

Dünya gıda krizine giriyor

İstanbul Ziraat Mühendisler Odası
Başkanı Murat Kapıkıran, “Erkekler
avcı toplayıcı iken kadınlar tohumu top-
rakla buluşturmaya başladı ve insanla-
rın yerleşik hayata geçişlerini sağladı”
diyerek başladığı konuşmasını şu söz-
lerle tamamladı: “Kadınların üretimde
yeri çok önemli. Türkiye kadına, kadın
çiftçiye gerekli desteği ne yazık ki vere-
miyor. Bütün köylerimizde kadın çalışır,
tarlayı sürer, toprağı sürer ama maale-
sef Türkiye tarımında kadının adı yok.
Erkekten daha düşük ücret alır. Dünya
artık bir gıda krizine giriyor. Bu üretimi
yapan yine sizler olacaksınız.”

Düğün
mekanları
tanıtıldı

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 19 Ma-
yıs’ta gençleri “Funflows” doğaçlama hareket
atölyesinde bir araya getiriyor. Türkiye’nin
dört bir yanından 13 yaş ve üzeri herkesin ka-
tılabileceği atölye, Zoom üzerinden ücretsiz
gerçekleşecekPera Müzesi Öğrenme Program-
ları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı
“Funflows” doğaçlama hareket atölyesiyle

kutluyor. Türkiye’nin dört bir yanından 13 yaş
ve üzeri herkesin katılabileceği atölye, Zoom
üzerinden ücretsiz gerçekleşecek. Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Prog-
ramları, 19 Mayıs’ta gençleri “Funflows” do-
ğaçlama hareket atölyesinde bir araya
getiriyor. Basın sanatını ele alan Ve Şimdi İyi
Haberler sergisinin çevrimiçi rehberli turuyla 

başlayan program, ilhamını Dada akımından
alan doğaçlama hareket atölyesiyle devam
ediyor. 13 yaş ve üzeri herkese açık atölyede
bedenlerini özgürce hareket ettiren katılımcı-
lar, eğitmen İdil Kemer eşliğinde yaratım güç-
lerini oyuncul hareketlerle açığa çıkarıyor.
Hareket ve dansı sınırları olmayan bir ifade
aracı olarak yeniden keşfetme olanağı sunan
“Funflows” doğaçlama hareket atölyesi, 19
Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da Zoom
Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek.
Ücretsiz atölyeye katılmak için Pera Müzesi
web sitesi’nden rezervasyon yapmak yeterli.

Gelin Damat Dergisi
bünyesinde, Türkiye'nin
ilk zincir marka düğün
mekanları, Gelin Damat
Düğün Davet mekanları
lansmanı Adile Sultan
Sarayı'nda tanıtıldı

Büyük
sıkıntılar
giderildi

Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün
sunuculuğunda gerçekleşen geceye, Za-
hide Yetiş, Gökhan Tepe,  Wilma Elles,
Ece Gürsel, Tuğba Özay gibi birçok ünlü
isim katıldı. İlk franchise şubenin tanıtıl-
dığı gece sektörde  büyük ilgi yarattı.
Gelin Damat Dergisi İmtiyaz sahibi Fer-
hat Muğurtay açıklamasında “Gelin
Damat markasıyla 19 yıllık  başarıyla
sürdürdüğümüz dergi, defile, organizas-
yon ve diğer faaliyetlerimiz arasına
Gelin Damat Düğün Davet salonlarını
ekliyoruz. Böylelikle yeni iş imkanları ile
birçok kişiye iş imkanı sağlıyacağız. Kısa
zamanda 100 fanchise düğün mekanı
hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Gelin
Damat Düğün Davet Franchise iki mo-
delde veriyoruz. Birincisi isim değişikliği
ile faal düğün salonları franchise alarak
Gelin Damat markasına geçiş yapıyor-
lar. Diğer seçenek ise, arazisi olan giri-
şimciler yatırım yaparak sıfırdan anahtar
teslim mekan sahibi oluyorlar. Anahtar
teslim salonlar, çözüm ortağımız Şehre-
mini Grup mimarlık ve inşaat tarafından
projelendirilip tamamlanacak” 
ifadelerini kullandı.

Burada olan herkese çok teşekkür
ediyorum diyen Sarıyer Ziraat Odası
Başkanı Bilgin Çakıroğlu yaptığı ko-
nuşmada şunlara değindi: “Anneler
günü ve çiftçiler gününü bir araya
getirerek çiftçilerimizin yoğun olma-
yan bu gününde kahvaltımızı yaptık.
Bu etkinliğin her yıl yapılmasını dili-

yorum. Belediye başkanlığı döne-
minde Şükrü Başkanımız bütün sı-
kıntılarımızı giderdi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’da dikilecek fide-
lerin temini, gübre dağıtımı ve su-
lama sistemi hakkında bizlere destek
sağladı. Bu çalışmalar bizlerin yara-
larına merhem oluyor.”

Dansa davet!
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Çin Donanması'nın ülkenin 
kuzeyindeki Sarı Deniz'de,
envanterindeki en büyük 

muhribi Lhasa'nın katıldığı 
askeri tatbikat düzenlediği 

bildirildi

Yerel basındaki haberlere göre, "Tip
055" sınıfı, güdümlü füze taşıyan
muhrip, "Tip 056A" sınıfı üç korvet ile

"yüksek-alçak karışımı" hedeflere yönelik tatbikat
gerçekleştirdi. Devlet televizyonunun CCTV, gö-
rüntülere yer verilen haberinde, başka gemiler,
denizaltılar, erken uyarı uçakları ve helikopterle-
rin de katıldığı 3 gün süren tatbikatta, uçaksavar,
gemisavar ve denizaltısavar eğitimlerinin yapıl-
dığı belirtildi. Haberde, eğitimlerin, farklı tipteki
gemilerin karmaşık elektromanyetik ortamdaki
ortak hareket kabiliyetlerinin test edilmesini

amaçladığı kaydedildi. South China Morning
gazetesi de askeri uzmanların görüşüne yer ver-
diği haberinde, tatbikatın, daha zayıf bölgesel ra-
kiplerle muharebe senaryosuna göre tasarlanmış
olabileceğini ileri sürdü. Gazeteye konuşan, Çin
ile ihtilaflı Tayvan'ın Deniz Kuvvetleri Akademisi-
nin eski öğretim üyesi Lu Li-şih, "En büyük muh-
ribin küçük korvetlerle eğitim grubu oluşturması
ilginç. PLA'nın (Çin Halk Kurtuluş Ordusu)
bunu yapmasının arkasında özel bir amaç ol-
malı. PLA, Tip 056A'yı Tip 055'i Doğu Çin De-
nizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin korvetlerine

benzeyen küçük gemilere sahip Tayvan, Vietnam
ve Filipinler gibi daha küçük rakiplerle potansiyel
karşılamalar için eğitiyor olabilir." değerlendirme-
sinde bulundu. Çin Donanması 2017-2020 dö-
neminde 8 "Tip 055" ve son 10 yılda 70'ten fazla
"Tip 056" ve "Tip 056A" savaş gemisini hizmete
sokmuştu. Ocakta donanmaya katılan, adını
Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi olan kentten
alan Lhasa Muhribi, 12 bin ton ağırlığıyla ABD
Donanması'na "DDG-1000" tipi ait Zumwalt
Muhribi'nin ardından "dünyanın en güçlü ikinci
muhribi" olarak biliniyor.

Çin Donanması tatbikat yaptı

EndISElErIMIzI
aktardIk

Almanya’da bulunan 
Dışişleri Bakanı Mevlüt

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri
Bakanları Gayriresmi

Toplantısı'nın ardından basına
açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, “Biz NATO'ya 

kendi hassasiyetlerimizi ve
endişlerimizi aktardık. 

Bunları dikkate alacaklarını
umuyoruz” diye 

konuştu

B asın toplantısında konuşan
Bakan Çavuşoğlu, Berlin’de dü-
zenlenen NATO Dışişleri Ba-

kanları Gayriresmi Toplantısı’na
katıldığını belirterek, “Bildiğiniz gibi yılda
2 defa NATO Dışişleri Bakanları toplan-
tısı yapılıyor, aynı şekilde Savunma Ba-
kanları toplantısı da. İlk defa Berlin’de
gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı
gerçekleştirildi. Ev sahibi Almanya’ya çok
teşekkür ediyoruz. Bugün yaptığımız top-
lantıda da mutabık kaldığımız üzere bun-
dan sonra her sene bir kez de gayriresmi
Dışişleri Bakanları toplantısı olacak.
Çünkü dün ve bugün yaptığımız gayri-
resmi görüşmelerin son derece verimli ol-
duğunu gördük. Samimi bir ortamda
hem bugünkü güvenlik durumunu hem
de NATO’nun geleceği ile ilgili konuları
kendi aramızda değerlendirdik. Görüş
alışverişinde bulunduk” dedi. Dün akşam
çalışma yemeğinde gayriresmi bir şekilde
NATO’nun genişlemesinin de konuşul-
duğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu,
“NATO’ya üyeliği gündemde olan 2 ülke-
nin, Finlandiya ve İsveç’in de Dışişleri
Bakanları bu toplantıya davet edildi”
dedi.

Ukrayna konusu gündeme geldi

İlk oturumda Ukrayna’daki durumun de-
ğerlendirildiğini ifade eden Çavuşoğlu,
“Bu sabah ilk oturumda Ukrayna’daki
durum değerlendirildi ve son oturumda
da Madrid’de haziran ayında NATO Zir-
vesi gerçekleştirilecek. Bu zirvede
NATO’nun Stratejik Konsept kağıdı bel-
gesi onaylanacak. Bu Stratejik Konsept
belge üzerinde de görüşlerimizi – önü-
müzde bir taslak var – somut önerileri-
mizi bugün paylaşma imkanımız oldu,
bizim ve diğer müttefiklerin” şeklinde 
konuştu.

Rahatsızlığımızı ilettik

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şu şe-
kilde devam etti: “Dün akşam NA-
TO’nun genişlemesiyle ilgili çalışma
yemeğine İsveç ve Finlandiya’nın da ka-
tıldığını biraz önce söylemiştik. Türkiye
olarak bu konudaki tutumumuzu net bir
şekilde söyledik. Biz Türkiye olarak NA-
TO’nun açık kapı politikasını eskiden beri
destekliyoruz. Birçok NATO üyesi ülke
özellikle Gürcistan ve Ukrayna’nın ve
hatta Bosna-Hersek’in üyeliğine karşı çı-
karken, biz prensip olarak açık kapı politi-
kasını desteklediğimizi her vesile ile
zirvelerde ve Dışişleri Bakanları toplantı-
sında vurgulamıştık. NATO adı üstünde
bir ittifaktır, bir birlik ya da bir uluslar-
arası örgüt değildir. Dolayısıyla burada
müttefiklik dayanışması çok önemlidir.
Özellikle karşı karşıya kaldığımız tehditler
karşısında dayanışma ve birbirimize olan
destek de önemlidir. Bu 2 ülkenin olası
üyeliğine karşı tutumumuzu Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
cuma günü kamuoyuyla paylaşmıştı ve

tabi yankıları buraya kadar da gelmişti.
Biz de bunun gerekçelerini gayet net bir
şekilde bu toplantıda söyledik. Özellikle
bu 2 ülkenin, PKK/YPG terör örgütüyle
ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve
özellikle da İsveç’in yaptığı silah yardımı
dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları,
neden karşı olduğumuzu gayet açık bir
şekilde sergiledik. Yanımızda derlediğimiz
fotoğraf ve diğer belgelerle beraber bunu
müttefiklere gayet güzel bir şekilde anlat-
tık. Dolayısıyla bu ülkelerden ve NATO
üyesi olan hali hazırda yine bu terör ör-
gütleriyle görüşen ve destek veren ve Tür-
kiye üzerinde özellikle savunma sanayi
ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması
yapan ülkelerin de bu tutumlarından vaz-
geçmesi gerektiğini, bunun müttefiklik ru-
huna aykırı olduğunu anlattık. Daha
sonra bu 2 ülkenin Dışişleri Bakanıyla,
3’lü bir görüşme gerçekleştirdik. Bunun
bilgilerini sizlerle de paylaşmıştık. Ve bu-
rada yine net bir şekilde yine belgelerle
beraber rahatsız olduğumuz konuları ve
kendilerinin teröre verdikleri destek ve
terör örgütlerinin üyeleriyle yaptıkları gö-
rüşmeler vs. tüm bunları açıkça bir kere
daha söyledik ve beklentilerimizi de ken-
dilerine ilettik.”

Endişlerimiz meşru şeylerdir

Türkiye’nin endişelerinin meşru oldu-
ğunu meşru olduğunu belirten Bakan
Çavuşoğlu, “Diğer taraftan biraz önce
ihracat kısıtlamasından da bahsetmiştim.
Maalesef bu 2 ülke savunma sanayi
ürünleri konusunda Türkiye’ye yönelik

kısıtlamaları devam ettiriyor, yani ihracat
izinleri konusunda kısıtlamaları da
devam ettiriyor. NATO’ya üye olacak bir
ülkenin bir NATO müttefiki ülke üzerinde
bir kısıtlamaya gitmesi ya da izin verme-
mesi kabul edilecek bir durum değil. Nor-
mal şartlar da siz bunu kime karşı
yaparsınız, düşman olarak gördüğünüz
ülkeye karşı bu kısıtlamaları yaparsınız.
Bu konularda duyduğumuz rahatsızlığı
söyledik, beklentilerimizi de söyledik.
Kendilerinin bazı önerileri oldu, Tür-
kiye’nin endişelerini giderme konusunda
ne yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz diye bir
önerileri oldu. Onun üzerinde duruyoruz,
ama bizim endişelerimiz gayet meşrudur
ve de açıkça ortadadır. Herhangi bir şe-
kilde NATO’nun genişlemesine karşı ol-
duğumuz için değil, ama teröre destek
veren ve bize yönelik bu tür politikalar iz-
leyen ülkelerin NATO müttefiki olma-
ması gerektiğine inandığımız için bu
tutumu açıkça sergiledik. Dün akşam
yaptığımız konuşmadan sonra ve yine bu
sabah başka oturumlarda da birçok arka-
daşımız bu 2 ülkenin üyeliğine destek
beyan ederken, Türkiye’nin de endişele-
rini anladıklarını ve bu endişelerin de gi-
derilmesi gerektiğini de söylediler. Tüm
bunu söyleyen müttefiklerimize de ayrıca
teşekkür ediyoruz. Bu yönde de özellikle
NATO üyesi ülkelerin de adımlar atması
gerekiyor. Sonuçta dün akşam bu görüş-
meleri gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Ateşkes için çaba gösteriyoruz

Ukrayna’daki gelişmeleri de değerlendi-

ren Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şu
şekilde devam etti:“Bu sabah Ukrayna
oturumunda da bir taraftan Türkiye’nin
savaşı durdurmak için ayrıca sivil insan-
ların tahliyesi, diğer taraftan yaralı asker-
lerin buradan güvenli bir şekilde
çıkarılması, özellikle de hububat ve gıda
taşıyan gemilerin de güvenli bir şekilde
seyri için güvenlik koridorlarının oluştu-
rulması için yaptığımız çalışmalar hak-
kında bilgi verdik. İş birliği yaptığımız
BM Genel Sekreteri, Dünya Gıda Prog-
ramı gibi uluslararası kuruluşlarla yaptı-
ğımız iş birliği hakkında da bilgi verdik.
Ama şu mesajı da açıkça verdik. Bir ta-
raftan Ukrayna’ya NATO olarak destek
veriliyor, ama diğer taraftan savaşın da
sonlandırılması için çaba sarf etmemiz
gerekiyor. Savaşın uzamasının maliyetle-
rini de olası maliyetlerini de, şu andaki
maliyetlerini anlattığımız gibi olası ilave
maliyetlerini de söyledik. Ukrayna’nın
beklentileri var. Tarafsızlık karşılığında
talep ettiği güvenlik garantileri var. Bunla-
rın karşılanması için neler yapılması gere-
kiyor ve bu konuda da hangi çalışmaları
yapıyoruz bu konularda da bilgi verdik.
İnsani durum Ukrayna’da giderek kötü-
leşiyor, bu konularda da duyarsız değiliz.
Türkiye bir taraftan ateşkesin tesis edil-
mesi, diğer taraftan sahadaki insani
durum, sivillerin en son tahliyesi konu-
sunda, 600 civarında sivilin tahliyesi ko-
nusunda da kolaylaştırıcı bir rol
üstlendik, yine BM Genel Sekreteri ve
BM ile ilgili kurumlarla birlikte. Ticaretin
özellikle biraz önce söylediğim gemilerin
geçişi için ve de bir an önce ateşkese ula-
şılması için sarf ettiğimiz çabalar ortada.
Bu doğrultuda çabalarımızı da devam et-
tireceğiz.  NATO Zirvesi’nden kabul edi-
lecek biraz önce bahsettiğim Stratejik
Konsept belgesi üzerinde tavsiyelerimizi
yineledik. Terörle mücadele, terörün her
türlüsüyle mücadelenin mutlaka olması
gerektiğini söyledik. Ayrıca NATO’nun
güvenlik anlayışında bugüne kadar muta-
bakata varılmış dilin korunması, yine
NATO Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde
AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin
oynadığı rolün açıkça görülmesi ve de
hakların korunması, ortaklarla ilgili de
yine karşılıklı saygı ve anlayışın mutlaka
yer alması gerektiğini, ayrıca Rusya’nın
Ukrayna’ya saldırması sebebiyle bu-
günkü güvenlik anlayışında değişiklikler
oldu ama bu Stratejik Konsept kağıdı di-
yoruz, hazırlanan ve kabul edilecek belge-
nin sadece bugünkü gelişmelerle sınırlı
kalmaması lazım. Gelecekte karşı karşıya
kalabileceğimiz tehditlere karşı NA-
TO’nun nasıl bir esnek yapıya kavuşması
gerektiğine dair unsurların da olması ge-
rekiyor. Bu konularda Türkiye olarak
NATO’nun ve müttefikliğin geleceği için
düşüncelerimizi paylaşma imkanımız
oldu. Tabi her toplantılarda olduğu gibi
bu toplantı marjında da ikili görüşmeler
de gerçekleştirdik.” DHA

Terör örgütlerine karşı NATO ülke-
lerinin tavrının net olması gerektiğini
anlatan Çavuşoğlu, “NATO üyesi
olan hali hazırda yine bu terör örgüt-
leriyle görüşen ve destek veren ve
Türkiye üzerinde özellikle savunma
sanayi ürünleri konusunda ihracat
kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tu-
tumlarından vazgeçmesi gerektiğini,
bunun müttefiklik ruhuna aykırı oldu-
ğunu anlattık. Daha sonra bu 2 ülke-

nin Dışişleri Bakanıyla, 3’lü bir gö-
rüşme gerçekleştirdik. Bunun bilgile-
rini sizlerle de paylaşmıştık. Ve
burada yine net bir şekilde yine bel-
gelerle beraber rahatsız olduğumuz
konuları ve kendilerinin teröre ver-
dikleri destek ve terör örgütlerinin
üyeleriyle yaptıkları görüşmeler vs.
tüm bunları açıkça bir kere daha
söyledik ve beklentilerimizi de ken-
dilerine ilettik” ifadelerini kullandı.

Terörle aranıza 
mesafe koyun

İşgalciler gidecek!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, adım adım Rus birliklerini
Ukrayna’yı terk etmeye zorladıklarını belirterek, “Donbas'taki durum hala
çok zor. Rus birlikleri hala en azından bir miktar zafer elde etmeye
çalışıyor. Tam ölçekli işgalin 80. gününde, özellikle çılgın görünüyor” dedi

Günlük ulusa ses-
leniş konuşmasında,
geçen yıl 14 Ma-

yıs'ta, İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında Yahudileri kurtaran
Ukraynalıları Anma Günü’nün
Ukrayna’da ilk kez kutlandığını
söyleyen Ukrayna Devlet Baş-
kanı Volodimir Zelenski, “2659
Ukraynalı erkek ve kadın,
Dünya Uluslarının Dürüst İn-
sanları (Righteous Among the
Nations) unvanını aldı. Ülke-
miz, Dünya Uluslarının Dürüst
İnsanları sayısında dünya dör-
düncüsüdür. Kendi hayatlarını,
sevdiklerinin hayatlarını riske
atan ama yine de Nazilerin
elinde ölümle tehdit edilenleri
kurtaran insanlar. Bu kurtarma
hikayelerinin her biri etkileyici.
Halkımızın içinde böyle kişilerin
olduğunu ve en karanlık koşul-
larda bile ışık taşıyan insanlar
olduğunu her zaman hatırla-
malıyız” dedi. Yaşananları bel-
geleyen ve tüm nesiller için
Ukrayna’nın neler yaşadığını
kaydeden gazetecilere ve tüm
duyarlı insanlara minnettar ol-
duğunu ifade eden Zelenski, Ki-
ev’de Senato Azınlık Lideri
Cumhuriyetçi Mitchell McCon-
nell liderliğindeki ABD senatör-
lerinden oluşan bir heyetle
görüştüğünü söyledi. Zelenski

görüşmede, Rusya’ya yaptırım-
ların sıkılaştırılmasının yanı sıra
savunma ve finansal destek de
dahil olmak üzere Ukrayna için
çeşitli destek alanlarının görü-
şüldüğünü söyledi.

Ciddi riskler var

Günlük olarak uğraştığı konu-
lardan birinin de gıda güvenliği
olduğunu ifade eden Zelenski,
“Dünyada giderek daha fazla
ülke, Rusya'nın Karadeniz'i
bloke ederek ve bu savaşı sürdü-
rerek, onlarca başka ülkeyi gıda
piyasasında fiyat krizi ve hatta
kıtlık riskiyle karşı karşıya bırak-
tığının farkına varıyor. Şimdi
Ukrayna’ya – ve özellikle silah-
larla- destek, küresel kıtlığı önle-
mek için çalışmak anlamına
geliyor. Topraklarımızı ne kadar
çabuk kurtarırsak ve Ukray-
na'nın güvenliğini garanti altına
alırsak, gıda piyasasının du-
rumu o kadar çabuk eski haline
gelebilir” şeklinde konuştu. Ze-
lenski, adım adım Rus birlikle-
rini Ukrayna’yı terk etmeye
zorladıklarını belirterek, “Don-
bas'taki durum hala çok zor.
Rus birlikleri hala en azından
bir miktar zafer elde etmeye ça-
lışıyor. Tam ölçekli işgalin 80.
gününde, özellikle çılgın görü-
nüyor” dedi. DHA

Somali halkı 
Mahmud’u seçti
Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud,
ülkede cumhurbaşkanlığına 2. kez seçilen ilk isim oldu

Başkent Mogadi-
şu'daki seçimin 3. 
turunda, mevcut

cumhurbaşkanı Muhammed Ab-
dullah Fermacu ve eski cumhur-
başkanlarından Hasan Şeyh
Mahmud yarıştı. Resmi olmayan
sonuçlara göre, Mahmud, son
turda oyların 214'ünü alırken,
Fermacu 110 oyda kaldı. İkinci
turda yarışan 4 isimden biri olan
Puntland Eyaleti Başkanı Abdul-
kadir Dani, seçimden önce Mah-
mud'a desteğini açıkladı.
Somali'de 2012-2017 yıllarında
cumhurbaşkanlığı görevi yapan
Mahmud, ülkede ikinci kez bu
göreve gelen ilk isim oldu.Siyasi
intikam almayacağızDün başla-
yan ve seçimin 3. tura kalması
sonrası bugüne uzayan cumhur-
başkanlığı seçiminin ardından
Mahmud, vekillerin önünde

cumhurbaşkanlığı yemini etti.
Yemin töreni sonrası konuşma
yapan Mahmud, milletvekille-
rine, seçim komisyonuna ve özel-
likle ülkeyi seçim krizinden
çıkaran Başbakan Hüseyin Rob-
le'ye teşekkür etti. Ülkedeki tüm
muhalif siyasi gruplarla diyalog
yolunu açacağını dile getiren
Mahmud, "Siyasi intikam alma-
yacağız. Bize yapılanları unutma-
yacağız fakat affedeceğiz. Güzel
bir yarın inşa edeceğiz." ifadele-
rini kullandı.

Mahmud kimdir?

Lisans eğitimini teknoloji ala-
nında Somali Üniversitesi'nde
alan ve yüksek lisansını Hindis-
tan'da yapan Mahmud, daha
sonra ABD'nin Doğu Mennonite
Üniversitesi'nde ara buluculuk
gibi çeşitli alanlarda eğitim aldı. 
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Önce Almanya
sonra Menemen

V akıfBank Kültür Yayınları
(VBKY), Kafkas folklor araştır-
maları alanında yaptığı çalışma-

larla tanınan Tanzilia Hadjieva tarafından
derlenen ‘Kafkas Halk Destanları’nı ya-
yımlıyor. Kafkas destancılık geleneğine
ışık tutan eser, Kuzey Kafkasya halklarını
ve özellikle Karaçay-Malkar milletinin
manevi değerlerini aydınlatırken okurları
da alışılmışın dışında bir dünyaya götürü-
yor. Kafkas halklarının folklorunu, atala-
rından kalan efsaneleri, şiirler ve şarkılarla
günümüze taşıyan eser, Kafkas halkları
için de öz eleştiri ve ders niteliğinde me-
sajlar içeriyor. Eserde cesur, kudretli ve
onurlu olmak gibi hasletleri kendilerinde
barındıran Nartlar, örnek bir millet olarak
anılıyor. Destanlarda Nartların da kıs-
kançlık ve aç gözlülük gibi kötü duygulara
kapıldığı, bu hislerden dolayı masumiyet-
lerini yitirdikleri ve bu yitimin de arala-
rında huzursuzluk tohumlarının
yeşermesine sebep olduğu ele alınıyor.
Laura Kochkarova’nın çevirmenliğini üst-
lendiği ‘Kafkas Halk Destanları’ ile kadim
zamanların ve efsanelerin büyülü ve gi-
zemli dünyasının kapısı aralanıyor. 

Kitaptan bir bölüm

“Güneş Teyrisi Güneş’i yaratmış. Yeryüzü
Teyrisi ise yeri yaratmış, üçüncü sırada ise
denizlerin yaradılışı geliyormuş. Teyriler
yeri ve göğü yarattıktan sonra bunların

arasında insanları yaratmışlar. Gök Tey-
risi, Güneş Teyrisi, Su Teyrisi ve Yeryüzü
Teyrisi aralarında istişare ederek şöyle bir
karar almışlar: Su Teyrisi insanoğluna
içmek için su verecekmiş, Yeryüzü Teyrisi
yetiştiricilik ve hasatı üstlenerek insanları
besleyecekmiş, Güneş Teyrisi ışık verecek-
miş, Gök Teyrisi ise yağmur yollayacak-
mış.”

Laura Kochkarova kimdir?

Aslen Kafkas kökenli olup SSCB döne-
minde Kazakistan’da doğdu. Kabardey-
Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi
Filoloji Bölümünden mezun olduktan
sonra 1975 yılında İMLİ RAN’da (A.M.
Gorky Institute of World Literature of the
Russian Academy of Sciences) lisansüstü
eğitimine başladı. 1980 senesinde Kara-
çay ve Balkar Nart Destanlarının Poeti-
kası başlıklı tezi ile doktora derecesini
aldı. 1980–2004 seneleri arasında Kara-
çay–Balkar Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
araştırmacı olarak görev almıştır. Bu sü-
reçte Karaçay ve Malkar halkları folklo-
runu konu alan şu çalışmaları derleyip
yayımlamıştır: Nartlar, Karaçay-Malkar-
ların Kahramanlık Destanı (Moskova
1994); Karaçay-Malkar Masalları, Efsa-
neleri ve Destanları (2 cilt, Nalçik 1998–
2000) vd. 2005 senesinden beri Rusya
Bilim Akademisi Dünya Edebiyatı Folklor
Bölümünde araştırma başkanı olarak ça-
lışmaktadır. Tanzilia Hadjieva, Karaçay-
Malkar milletlerinin ve diğer Kafkas

milletlerinin folklorunun araştırılması ko-
nusundaki katkılarından ötürü Rusya Fe-
derasyonu dostluk nişanı almıştır. Malkar
Edebiyatı’nın önderlerinden Kazım Meçi-

ev’in anısına 2010 senesinde düzenlenen
150. yıl dönümünde, Rusya Lermontov
Komitesi’nin hatıra madalyası ile 
ödüllendirilmiştir. 

DİLEK BOZKURT

Vadi’de konserler devam ediyor
Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne
alma fırsatı yakalayan, kariyeri bo-
yunca birçok reklam müziği seslendi-
ren, ilk albümü “Elimde Dünya”yla
büyük ses getiren Fatma Turgut 15
Mayıs Pazar akşamı Turkcell Vadi’de
binlerce seveniyle buluştu. Sahneye,
siyah renkli, Sultan Gadımbaylı 2022
yaz koleksiyonundan bir elbiseyle
çıkan Fatma Turgut ‘Mübadele’ şar-

kısı ile konserin açılışını yaptı.  3 şarkı
sonrası hayranları ile sohbet eden
Fatma Turgut; ‘Bizi oradan nasıl gö-
rüyorsunuz bilemem ama siz bura-
dan şahane gözüküyorsunuz. İlk kez
gelenler el kaldırsın. Daha önce gelen
arkadaşlarım ve bilenler biliyor çok
eğleneceksiniz. İlk kısımda minik
minik, küçük küçük acı çektiriyorum
ama sonraki bölümde dans edeceğiz.

İlk kısım aşk acısı çektiğim zamanlar-
dan kalma biraz daha acılı oluyor
tabii. Hep beraber eğlenmeye geldik
değil mi? Ekibim ve bu gece bana
eşlik eden Modern Yaylı grubu için
alkış istiyorum’ dedi. 3 saate yakın
sahne üzerinde performansını sergi-
leyen Turgut’a, hayranları her şarkıda
eşlik ettiler. Fatma Turgut’un ardın-
dan sırasıyla; Perdenin Ardındakiler,

Melike Şahin, Emir Can İğrek,
Duman, Adamlar, Simge Sağın kon-
serleri Turkcell Vadi’de seyircilere
unutulmaz geceler yaşatacak. Atlan-
tis Yapım, SM Production ve Vadis-
tanbul iş birliğiyle hayata geçirilen
Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinlikle-
rini müzikseverlere, sanatseverlere
sunmaya devam ediyor. 
AYNUR CİHAN

Bergen’in 1989 yılında söylediği ‘Seni Kalbimden
Kovdum’ isimli parçası güzel şarkıcı Merve De-
mir’in sesinden yeniden hayat  buldu. Bergen’in
albümü içerisinde yer almayan ancak Bergen şar-
kısı okuyarak single çıkaran Demir konuyla ilgili
şöyle konuştu: ‘Bergen’e dair bu yıl özellikle film,
film müzikleri, saygı albümü yapılabilecek her şey
yapıldığı için bu şarkıyı ben yapmayacaktım.
Ancak sahne repertuarımda varolduğu için her
sahnemde zaten hep okuyordum. Sürekli seyirci-
den defalarca kez istek gelmeye başlayınca o
zaman şarkıyı çıkarmaya öyle karar verdim’ diye
konuştu. Sadece youtube’da bile 7 gündür yayında
olan şarkı reklamsız olarak 120 bin kez izlenerek
büyük bir başarı elde etti. Bergen filmi de 10 hafta-
dır vizyonda ve yaklaşık 5 buçuk milyon izleyiciye
ulaşarak 160 milyon liralık gişe hasılatına ulaştı.

Bali’ye aşık!
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine
göre; Burcu Özberk, geçtiğimiz gün Eti-
ler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere
yansıdı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin sorula-
rını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı
Bali tatili hakkında konuşan Burcu Özberk,
"Çok güzeldi, iyice dinlendim." dedi.Öz-
berk, muhabirlerin, "Sosyal medya payla-
şımlarınız da çok konuşuldu. Bunun
hakkında neler söylemek istersiniz?" soru-
suna ise "Göründüğü gibi gayet eğlendim.
Bali'ye tekrardan hemen gideceğim." yanı-

tını verdi. Yeni bir projeye dahil olup olma-
yacağı da sorulan 32 yaşındaki oyuncu,
"Çalışmak istemiyorum ya." diye cevap
verdi. Özberk, bunun üzerine gazetecilerin,
"Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla,
"Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyo-
rum." açıklamasını yaptı. Öte yandan
Burcu Özberk, rol aldığı 'Aşk Mantık İnti-
kam' adlı dizinin final yapmasının ardın-
dan soluğu Endonezya'da almıştı. Keyifli
anlarını Instagram'dan yayınlayan oyuncu,
bikinisiyle objektif karşısında poz vermişti.

Son günlere arka arkaya verdiği konserlerle
adından söz ettiren Gülben Ergen, Cumartesi
gecesi Almanya Dortmund’da ardından da ön-
ceki akşam Menemen Belediyesi tarafından dü-
zenlenen Emiralem Çilek Festivali’nde sahne ‘ye
çıktı. Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının

sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü
şarkıcı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı
dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik
ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gülben Ergen,
hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda tatil yapan Burcu Özberk, İstan-
bul'a dönüş yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Özberk,
"Çok güzeldi, dinlendim iyice. Bali'ye tekrardan gideceğim" dedi

Gülben Ergen, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Emiralem
Çilek Festivali’nde buluştuğu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Halk Destanları
bu kıtapta
VakıfBank Kültür Yayınları, Tanzilia Hadjieva tarafından 
derlenen “Kafkas Halk Destanları” eserini okurla buluşturuyor.
Eser, okurların Kuzey Kafkasya’da yaşayan halkların örf, âdet
ve manevi değerlerini yakından incelemelerine fırsat veriyor

Eski şarkıya
yeni yorum

Benim
yolculuğum!

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi'de konserler son hızıyla devam ediyor

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel’in kaleme
aldığı “Benim Yolum, Benim Yolculuğum”adlı
kitap Okuryazar Yayınevi etiketiyle raflarda yerini
aldı. SEY Vakfı Başkan Vekili görevininin yanı-
sıra, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nda İcra
Kurulu Üyeliği yapmakta olan Begüm Yücel’in
ilk çocuk kitabı “Benim Yolum, Benim Yolculu-
ğum” Okuryazar Yayınevi etiketiyle çıktı. Yücel,
kitabında oğlu Kaplan’ın uzun ve maceralarla
dolu hayat hikayesini merak uyandıran bir dilde
kaleme alıyor. Kitabında Yücel, çocukların bü-
yürken aslında en yakın yol arkadaşlarının ebe-
veynleri olduğuna dikkat çekiyor. İki erkek çocuk
annesi olan Begüm Yücel, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin önemine vurgu yaparak kitabını şu
cümlelerle anlatıyor: “Kitabımın kahramanı
küçük oğlum Kaplan. Kaplan, bu hikayede bir
yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk çok uzun ve mace-
ralarla dolu. Yolculuğun adı HAYAT. Bu yolcu-
lukta HEPİMİZ varız! Hepimiz FARKLIYIZ!
Onun için bu yol çok güzel, rengarenk! Kaplan
SENİ de çağırıyor. Sen her kimsen… Hadi gel-
sene!’’ Yücel, kitabı yazarken en büyük motivas-
yonunun ise, satıştan elde edilecek gelirin
tamamının kız çocuklarının eğitimi için kullanıl-
ması olduğunu belirtiyor.
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Cimnastiğin tam zamanı

Böylelikle Burak İnce'nin Bundesliga macerası kısa
sürdü. Altınordu altyapısından yetişen yetenekli orta
saha oyuncusu Bielefeld takımında 5 maçta 1 kez ilk
11'de yer alıp toplam 141 dakika oyunda kaldı. Oyuncu-
nun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak Altın-
ordu, önümüzdeki sezon Burak'ın bir alt ligde yıldızını
parlatmasını umut ediyor. Sezonun son haftasında Bey-
piliç Boluspor'a konuk olacak Altınordu, çarşamba
günü hazırlıklara başlayacak.

Ali Emre mutlu

Altınordu'da önceki hafta düşme hattındaki direkt rakip-
lerden Kocaelispor deplasmanında takımı 2-1 öndeyken
pozisyonu ofsayt sanıp yaptığı hatayla golü kalesinde
gören genç kaleci Ali Emre, kırmızı-lacivertlilerin ligde
kalmayı garantilemesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ali
Emre, Balıkesirspor maçını kazanıp diğer maçlardan
umut beklemeden bileklerinin hakkıyla ligde kaldıklarını
söyledi. Genç file bekçisi, bundan 3 ay önce, "Altınordu
ligden düştü" yorumları yapıldığını hatırlatarak, "Çok
çalıştık, asla pes etmedik. Balıkesirspor maçını kazana-
rak ligde kalmayı garantiledik. Tüm takım arkadaşla-
rımla beraber mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Sezon
içinde kimseden medet ummadık, her zaman kendimize
odaklandık, kendi işimizi kendimiz bitirdik. Asla diğer
maçlardan umut beklemedik. Alnımızın akıyla, bileğimi-
zin gücüyle ligde kalmayı garantiledik" dedi. DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbir-
liği'ne 3-1 yenilerek resmen küme düşen Nasadoge
Menemenspor'un genç stoperi Kerem Paykoç'a Süper
Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlile-
rin altyapısından yetişip vitrine çıkan 18 yaşındaki
oyuncu için Fraport Tav Antalyaspor ve Kasımpa-
şa'nın Menemenspor'la temasa geçtiği kaydedildi. Bu
sezon ligde 11 maça çıkan Kerem, 873 dakika sahada
kaldı. Menemenspor'da Kerem'in yanı sıra golcü
Ahmet Sağat başta olmak üzere birçok yerli oyuncuya
tekliflerin geldiği ifade edildi.

İnce üzüntü

Kerem’e Süper
Lig kancası

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya
Ligi'nde Savino Del Bene Scandicci formasını giyen 30
yaşındaki Ana Beatriz Correa ile 1 yıllık sözleşme imza-
ladı. Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ar-
dından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını
sürdürüyor. Kuzeyboru, orta oyuncu pozisyonunda
görev yapan ve Brezilya milli takımında görev yapan
Ana Beatriz Correa ile anlaştı. Correa kariyerinde,
Güney Amerika Şampiyonası ve Voleybol Uluslar Li-
gi'nde en iyi orta oyuncu, Brezilya Ligi'nde, Dünya Şam-
piyonası’nda en iye blok yapan oyuncu ve farklı
kupalarda elde ettiği bireysel başarılar elde etti. 2021 yı-
lında Olimpiyat ikinciliği olan kadroda yer alan Beatriz,
Milli forma ile de birçok madalyanın sahibi oldu.

Fileye Sambacı
transfer

Bu uluslararası turnuvaya Türk kulüp-
lerinin yanı sıra Bulgaristan, Romanya,
İngiltere, Bosna Hersek, Ukrayna,
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan,
Gürcistan, Mısır, Lübnan, Dubai ve
Kuveyt gibi ülkelerden toplam 60 spor
kulübü, 80 Antrenör ve 20 Milli hakem
katılacak. 2004-2017 yılları arasında
doğan 600’ü aşkın profesyonel sporcu,
Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve
Büyükler olmak üzere 5 kategoride 13
ayrı yaş grubunda kıyasıya mücadele
edip dereceye giren sporcular, düzenle-
necek törenle madalya, kupa ve çeşitli
hediyelerle ödüllendirilecek. Turnuvaya
katılan sporcular ve aileleri, etkinliğin

son gününde düzenlencek galada yor-
gunluklarını atacak. Performans Ritmik
Cimnastik Spor Kulübü, 2014 yılından
bugüne, Türkiye Cimnastik Federasyo-
nu’na bağlı olarak İstanbul Esenyurt’ta,
ritmik cimnastik alanında faaliyetlerini
sürdürüyor. Ritmik Cimnastik bran-
şında lisanslı ve milli sporcu yetiştiren
kulübümüz, kuruluşundan sadece üç
yıl sonra, 2017 sezonunda Cimnastik
Federasyonu Cimnastlig’de 1. lige
çıkma başarısını gösterdi. Minikler, 
Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategori-
sinde 38 sporcu ile ulusal ve uluslar-
arası müsabakalara katılarak başarılar
elde ettiler.  BARIŞ KIŞ

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 1 hafta
kala kümede kalmayı garantileyerek
büyük sevinç yaşayan Altınordu,
devre arasında Bundesliga'ya gön-
derdiği Burak İnce'nin Almanya'da
küme düşme acısı yaşamasına üzüldü

A vcılarspor'un önceki gün yapılan
kongresinde Hasan Şeker, kulüp
başkanlığına seçildi. Yeni gör-

evinden ötürü oldukça mutlu olduğunu
kaydeden Şeker, konuya ilişkin sosyal
medya hesabından açıklama yaptı.
Şeker, “Taraftar, sporcu ve yönetici ola-
rak görev yaptığım, katkı sunmaya çalış-
tığım kulübümüzde, beni bu göreve
getiren üyelerimize teşekkür ediyorum.
Yapılan kongrede tek liste ile seçime gir-
dik. Geçtiğimiz dönemlerde kulübü-
müze başkanlık yapan Burak Çetincan
Abimiz ve dostum Cenk Gökan benimle
birlikte yöneticilik yapma nezaketini gös-
terip beni onurlandırdılar. Yine kulübü-
müze emeği geçen ve çeşitli dönemlerde
yöneticilik yapmış olan arkadaşlarım
Ayhan Koçoğlu, Cem Ergin, Ünal Gü-
neri, Mücahit Coşkun, Deniz Kuzu,
Yusuf Kıvanç Egeaka, Yener Şayir ve
Ercan Erdil yeni yönetim kurulumuzda
yer aldılar” diye konuştu.

Avcılarspor için emek vereceğiz

Avcılarspor için büyük bir emek vere-

ceklerini kaydeden Şeker, “Avcılarımızı
Türkiye’ye tanıtmada, komşularımızın
Avcılar’a aidiyet duygusunu geliştir-
mede spor ve futbol çok önemli bir ola-
nak. Evet futbol artık sadece futbol
değil. Ama biz Avcılarlı dostlarımızdan
ve komşularımızdan aldığımız ve alaca-
ğımız destekle Avcılar Sporumuzu çok
daha iyi yerlere getirmek için emek har-
cayacağız.Ana dalımız olan futbolda
kulübümüze üst liglere taşımak hedefi-
miz yanında, alt yapımızı geliştirip ulu-
sal lige ve hatta Avrupa liglerine
futbolcu yetiştiren bir kulüp olmak isti-
yoruz. Bunun yanında yeni branşlara
yatırım yapmak, sporcu yetiştirmek, Av-
cıları sporla bir kardeşlik kenti haline
getirmek için kolları sıvıyoruz” dedi.

Atatürk'ün sözünü hatırlattı

Şeker açıklamasının son bölümünde şu
ifadeleri kullandı; “Mustafa Kemal Ata-
türk’ün dediği gibi sporcunun zeki,
çevik ve ahlaklısını seveceğiz. Bu bakış
açımızdan asla taviz vermeden çalışa-
cağız. Çalışmalarımıza katkı sunan ve

sunacak komşularımıza; arayarak ve
sosyal medyadan yazarak başarılar di-
leyen tüm dostlarımıza yönetim kurulu-
muz adına teşekkür ediyorum.”

Avcılarspor'da ciddi emekleri var

Kardeşi Hasan Şeker'in kulüp başkanlı-
ğına seçilmesi sonrası sosyal medya he-
sabından açıklama yapan CHP
İstanbul Milletvekili Ali Şeker de hem
kendisinin hem kardeşinin hem de yö-
netimde yer alan çok sayıda ismin Avcı-
larspor'da önemli emekleri ve
geçmişleri olduğunu kaydetti. Şeker,
“Sabahın ilk ışıklarıyla sokağa çıkıp,
gece kararmadan ve bazen de karardık-
tan sonra evine dönebilen son kuşaklar-
dandık biz. Karayolları, Gümüşpala,
Ambarlı’da otururken sokakları arşın-
lardık sürekli. Çok şey bulurduk kendi-
mize oyalayacak. Ama sanırım yaşıtım
birçok insan gibi borsada değil arsada
güzel olduğu zamanlardaki futbolu
biraz daha fazla severdik.  Kardeşim
Hasan’la ve arkadaşlarımızla herhangi
bir boş arsada kale direklerini tahtalarla

yaptığımız sahalarda mahalle maçla-
rına çıkardık. Kireçle çizildiği için sü-
rekli silinen saha çizgilerini deniz
kıyısından topladığımız çakıl taşlarıyla
yapmışlığımız vardır mesela. Hasan
çok yetenekli bir futbolcuydu ve futbol
oynamak çok yakışıyordu ona. Mahalle
takımında başladığı futbolculuk mace-
rası Yüce Spor ve Beşiktaş’ta devam
etti. Bense kaleciydim. Aşağı yukarı
benzer fiziğimle iyi bir kaleciydim. En
azından ben öyle düşünüyordum. Üste-
lik benim yedeğim Beşiktaş genç takı-
mına yedek kaleci olarak gitmişti. Ben
de arkadaşları uyardım “Benim yedek-
lerim bile hangi takımlara gidiyor, beni
de görün attık” diyerek. Görmediler.
Zaten ben de pek çok gol kurtarsam da
iyi görmüyordum. Her iki gözümdeki 7
derece miyop nedeniyle futbol haya-
tımda ısrar etmedim ve doktor olmaya
karar verdim. İlk fırsatta da kalecilik ha-
yallerimi bitirmeme neden olan o güz-
lüklerden kurtuldum. Hayat bizi bu
günlere kadar getirdi” ifadelerini 
kullandı.
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AvcılArspor’A
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AvcılArspor’A
seker bAskAn
AvcılArspor’A
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seker bAskAn
AvcılArspor’A
seker bAskAn
Avcılarspor'un önceki gün yapılan kongresinde Hasan Şeker, kulüp başkanlığına seçildi. Sosyal
medya hesabından açıklama yapan Şeker, “Taraftar, sporcu ve yönetici olarak görev yaptığım, katkı
sunmaya çalıştığım kulübümüzde, beni bu göreve getiren üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi

Önemli işler
başaracaklar
Avcılarspor'un yeni yönetiminin
önemli işler başaracağını da an-
latan Ali Şeker, “Kardeşim
Hasan Şeker oyuncu, taraftar ve
yönetici olarak hizmet verdiği
Avcılar Spor’da bugün yapılan
genel kurul sonucunda kulüp
başkanlığına seçildi. Tek listeyle
gidilen kongrede geçmiş yıllarda
Avcılar Spor’a başkanlık yaparak
çok önemli hizmetlerde bulunan
Burak Çetincan ve Cenk Gö-
kan’ın yanında Ayhan Koçoğlu,
Cem Ergin, Ünal Güneri, Mücahit
Coşkun, Deniz Kuzu, Yusuf Kı-
vanç Egeaka, Yener Şayir ve
Ercan Erdil yeraldı. Çok değerli
yönetici arkadaşlarıyla Hasan’ın
Avcılar Spor için çok önemli işler
başaracağına yürekten inanıyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu, Trabzonspor ve Fenerbahçe ta-
raftarlar arasında İstanbul’da
yaşanan gerilim ve şiddet olaylarına
ilişkin, kulübün resmi sitesinden yazılı
açıklama yaparak, futbol kamuoyuna
sağduyu çağrısında bulundu. Ağa-
oğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Trab-
zonspor Kulübü Başkanı olarak, son
günlerde kulübümüz taraftarları ile
Fenerbahçeli taraftarlar arasında yük-
seltilen gerilimden endişe duyuyor; bu
gerilimin iki takım taraftarı arasında
sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü
gösteren olayları büyük bir üzüntüyle
takip ediyorum. Futbol, elbette ki mü-
cadele ve rekabetin sadece sahada
değil; saha dışında da yüksek olduğu
bir spordur. Futbolcular gibi taraftar-

ların da birbiriyle rekabet içinde ol-
ması son derece doğaldır. Taraftarlık
ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere
saygı duyarak barış içinde yaşanabil-
diği müddetçe sosyal yaşamın en
güzel renklerinden biridir. Ancak reka-
betin, saygı ve sportmenlik gibi temel
değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkın-
lığa dönüşmesi ve toplumsal ya-
şamda farklı tezahürlerle karşımıza
çıkması kabul edilemezdir" dedi.

Sağduyu çağrısı yaptı

Yaşananların hukuken takipçi olacak-
larını kaydeden Ağaoğlu, "Bu noktada
kulüplerin başkanlığını üstlenen şa-
hısların taşıdığı sorumluluk akla gel-
melidir. Bizler farklı renklere, rakiplere
saygı duyarak; ayrıştırıcı ve nefret içe-

ren söylemlerden kaçınarak mesele-
lere sağduyu ile yaklaşarak futbol ka-
muoyu için örnek ve öncü olmalıyız.
Bu bağlamda haftalardır ısrarla kulla-
nılan provokatif dili ve bu nefret dolu
dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak
karşılaştığımız şiddet olaylarını kını-
yorum. Yaşanan olayların hukuken
takipçisi olacak ve gereken her türlü
adımı atacağız. Ancak, bundan sonra
benzer olayların yaşanmaması adına
futbol kamuoyuna sağduyu çağrısı
yapmayı bir borç biliyorum. Futbol
oyununa duyulan sevgi ve rakibe du-
yulan saygı, tüm camialar için ortak
değerler olmalıdır. Lütfen provokatif
söylemlerin, bu ortak değerlerimizin
önüne geçmesine izin vermeyelim"
diye konuştu. DHA

Şiddet olaylarını kınıyorum!
Trabzonspor Başkanı Ahmet

Ağaoğlu, bordo-mavili ve sarı
lacivertli taraftarlar arasında ya-

şanan gerilim ve şiddet olayla-
rına ilişkin, "Haftalardır ısrarla
kullanılan provokatif dili ve bu
nefret dolu dilin kaçınılmaz bir

sonucu olarak karşılaştığımız
şiddet olaylarını kınıyorum. 
Yaşanan olayların hukuken 

takipçisi olacak ve gereken her
türlü adımı atacağız" dedi

Trabzonspor Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, Trab-
zonspor ve Fenerbahçe
taraftarlar arasında İs-
tanbul’da yaşanan geri-
lim ve şiddet olaylarına
ilişkin, kulübün resmi si-
tesinden yazılı açıklama
yaparak, futbol kamuo-
yuna sağduyu çağrı-
sında bulundu.

Performans Ritmik Cimnastik Kulübü tarafından, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 
himayesinde düzenlenen 2. Uluslararası Performans Ritmik Cimnastik Turnuvası, Boğaziçi
Kupası 2022, uluslararası pek çok profesyonel kulübü İstanbul’da buluşturuyor
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G alatasaray Başkanı Burak Elmas, gün-
deme dair açıklamalarda bulunuyor.
Basın mensuplarının karşısına çıkan

başkan, 4-14 Haziran'da sarı kırmızılı takımda
gerçekleşecek olan seçimde aday olmayacağını
açıkladı. Elmas, “Bugün ümit ediyorum Galata-
saray Spor kulübü başkanı olarak bu dönem kar-
şınıza son çıkışım. 30 Nisan’da yapılacak
seçimde aday değildim. 11 Haziran’da yapılacak
seçimde de aday değilim. Galatasaray değerle-
rine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde
yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylem-
lerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne
kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar
mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendir-
mek istedim. Elimde Galatasaray Temel Değer-
ler Bildirisi var. Değerlerinizi kaybederseniz,
geleceğinizi de kaybedersiniz! Sayın Helvacı
geçmişte yaptıklarıyla söylediklerinin ne kadar
ters düştüğünü fark etmiyor. Helvacı, ada konu-
sunda sözleşme yapılırken olayın içindeydi.
Tüzük yapılırken de öyle. Sayın Mehmet Helva-
cı'dan Galatasaraylılık öğrenecek değilim” dedi.

Kısa zamanda 
büyük işler yaptık

Görev süreleri boyunca önemli işler yaptıklarını
kaydeden Elmas, “Kısa görev süremizde Galata-
saray'ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık.
Önce size defalarca anlattığımız duyulmasını is-
tediğimiz ya da istemediğimiz olaylardan bah-
setmek istiyorum. Biz geldiğimizde takım
maliyeti 50 milyon euro idi. Bu rakamı bu sene
27 milyon euro'ya indirdik. Galatasaray’ın gele-
ceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede ya-
pılanlardır. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç
ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan
indirim aldık. Galatasaray Adası'nı tekrar ait ol-
duğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir ki-
racı olmadan üzerinden kazandırdık.
Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen
yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir
arazi bulacaklardır. Florya, Galatasaray'ın gele-
ceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe
dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir
proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların
özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim
arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere
anlaştık” diye konuştu.

Olaylar başka tarafa çekildi

Kendisine ve yönetime karşı oyunlar oynandığını
belirten Elmas, “Galatasaray'da bir başkanın sü-
rekli yaşadığı şeyler değil. Ben de ilk defa karşı-
laştım. Gelecek için doğru kararı vermeliydim.
Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonra-
sında bir oyun başladı. Samimi şekilde
götürdüğümüz tüm taraflar, olayı
başka tarafa çektiler. Sanırım ben
ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir
seçim stratejisi olarak kurgula-
mışlar. Gereken cevabı vere-
ceğimden şüphe olmasın. Bu
oyunun Galatasaray'a verdiği
zararla ilgili kimsenin endi-
şesi olmayan insanlar buna
devam edecekler. Bunun
parçası olmayacağım” ifa-
delerini kullandı. DHA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair
açıklamalarda bulunuyor. Sarı kırmızılı kulübün
başkanı 4-14 Haziran'da gerçekleşecek olan 
seçimlerde aday olmayacağını açıkladı

BURAK ELMAS 
ADAY OLMAYACAK

Abdürrahim Albayrak'ı da hedef
alan Elmas, “Sizlere Abdürrahim
Albayrak'ın nasıl biri olduğunu gös-
tereceğim. Genel Kurul iradesini
hiçe saydılar... Bedavaya aldık de-
dikleri Oğulcan Çağlayan transfe-
rinde neler yaşadık gördünüz.
Bunlar divan kurulunda hadsiz bir
şekilde aileme de ha-
karet ettiler. Abdurra-
him Albayrak'ın nasıl
bir kişilik olduğunu size
anlatacağım. İbra ol-
madıktan sonra mah-
keme kararıyla iki sene
Galatasaray'ı yönet-
meye devam ettiler.
Genç Liseli kardeşleri-
mizin linç edilmesine
sessiz kaldılar” dedi.

Albayrak’a
yüklenDi

Trabzonlu oyunculara talip çok
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un futbolcuları,
Avrupa kulüplerinin radarında. Bordo-mavili takımın oyuncularına transfer talepleri geliyor
TRABZONSPOR, gelecek sezon için hem
Süper Lig 'i hem de Avrupa'yı taşıyabilecek bir
kadro planlaması yaparken, diğer taraftan ise
mevcut kadrosunda bulunan oyuncularına
gelen transfer taleplerini değerlendiriyor. Ka-
radeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Abdulkadir
Ömür, Hüseyin Türkmen, Hugo, Bakasetas,
Djaniny ve Cornelius'a ciddi tekliflerin geldiği
öğrenildi. Özellikle söz konusu oyunculara
devre arasında da benzer tekliflerin olduğu
ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yöne-
timin bunu veto ettiği belirtildi.

Yönetim teklifleri değerlendirecek

Önümüzdeki sezonun planlamasını geçtiği-
miz sezon olduğu gibi yeni sezon öncesinde
aylar önce başlayan Karadeniz ekibi ilk
planda takıma katacağı isimler üzerinde duru-

yor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve izleme
komitesi yönetime detaylı bir liste sunmuştu.
Bu doğrultuda yoğun bir mesaiye giren yöne-
tim kurulu, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da
yarışabilecek istikrarlı bir kadro için Avcı'nın
elini güçlendirmek istiyor. Önümüzdeki gün-
lerde mevcut kadroda bulunan oyunculara
gelen talepleri değerlendirecek olan Karadeniz
ekibi, gelecek ve gideceklerin mali yapısını de-
ğerlendirerek karar verecek.

Kadro yapısı değişecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,
önümüzdeki sezon zirveye oynayacak ve Av-
rupa'da ses getirebilecek bir kadro kurgusu
için bir çok mevkide yeniliğe gidecek. Takımın
ritmini ve temposunu artırmayı planlayan de-
neyimli çalıştırıcı özellikle savunmaya ciddi

bir yatırım yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibi
bu sezon bu bölgede ciddi sıkıntılar yaşamıştı.
Orta saha ve forvet hattında oyuncu takviyesi
planlayan bordo-mavililer, rekabet ortamın-
dan yararlanmayı planlıyor.

Nwakaeme konusu

Trabzonspor'da geçirdiği 4 sezonun ardından
sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme konu-
sunda somut bir adım atılmış değil. Bordo-
mavili kulüp, oyuncunun menajeriyle
görüşmelerini sürdürürken, Nijeryalı futbolcu-
nun kaderi ise önümüzdeki günlerde netlik ka-
zanacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı,
Nwakaeme'nin takımda kalmasından yana
tavır koysa da oyuncunun finansal istekleri bu
transferde büyük rol oynayacak. 
BURAK ZİHNİ
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SÜPER Lig 'de sezonu
ikinci sırada bitirmeye
hazırlanan ve gelecek
sezon hem play-off tur-
larını geçerek Şampi-
yonlar Ligi'nde gruplara
kalmayı hem de lig
şampiyonluğunu hedef-
leyen Fenerbahçe için
transferde sürpriz bir
isim gündeme geldi. Ar-
jantin medyasında
çıkan haberlere göre,
Fenerbahçe, River Pla-
te'in 25 yaşındaki Uru-
guaylı orta saha
oyuncusu Nicolas de la
Cruz'u kadrosuna kat-
mak için çalışmalara
başladı. Beş yıldır
forma giydiği River Pla-
te'den ayrılarak Avru-
pa'da bir kulübe

transfer olmak isteyen
Nicolas de la Cruz'un,
Arjantin ekibinden 'satı-
şında kolaylık gösterile-
ceği' sözü aldığı için
Aralık 2022'de bitecek
sözleşmesini kısa süre
içinde uzatacağı, ardın-
dan kulübüne para ka-
zandırarak Avrupa
hayalini gerçekleştire-
ceği kaydedildi.

Diego Rossi 
devreye girecek

De La Cruz'la La Liga
ekiplerinden Real Socie-
dad'ın da ilgilendiği
ancak Diego Rossi'nin
milli takımdan arkadaşı
olan genç orta saha
oyuncusunu Fenerbah-
çe'ye gitmesi konusunda

ikna edebileceği yorum-
ları yapıldı. Son olarak
River Plate'in De La
Cruz'un transferinden 9
milyon Euro bonservis
beklentisi olduğunun
altı çizildi. Orjinal mev-
kisi merkez orta saha
olan 25 yaşındaki
oyuncu, forvet arka-
sında ve her iki kanatta
da oynayabiliyor. Kari-
yerine ülkesinin Liver-
pool FC Montevideo
takımında başlayan De
La Cruz, 2017 yazında
River Plate'e transfer ol-
muştu. River Plate'de
geçirdiği 5 yılda 148
resmi maçta forma
giyen De La Cruz, 25
gol atıp 30 da asist
üretti. 
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Mustafa Denizli
başkan oluyor
Spor Toto Süper Lig'e veda edip yönetimsiz kalan Altay'ın yeni başkanı Türk
futbolunun ve siyah-beyazlı kulübün efsane ismi Mustafa Denizli oluyor

FUTBOLA başladığı Al-
tay'da 18 yıl forma giye-
rek kulüp tarihine adını

altın harflerle yazdıran, geçen sezon
38 yıl sonra teknik adam olarak
döndüğü İzmir temsilcisinin 18 yıl-
lık Süper Lig özlemini sonlandırıp
bu sezon içinde takımla yolları tek-
rar ayrılan Mustafa Denizli, şimdi
de köklü kulübün başkanlık koltu-
ğuna oturmaya hazırlanıyor. Bu
sezon ortasında yenilerek kapılarını
futbola açan Alsancak Mustafa De-
nizli Stadı'na Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
isminin verilmesiyle onore edilen
usta futbol adamı, kariyerinde ilk
kez bir kulüpte başkanlık görevini
üstlenecek.

Önemli bir isim

Siyah-beyazlıların 28 Nisan'da or-
ganize edilen ve yarıda kalan olaylı
kongresi öncesi eski başkan Nafiz
Zorlu tarafından ismi başkan aday-
lığı için önerilen Mustafa Denizli,
ilk etapta kişisel işleri nedeniyle bu
görevi yapamayacağını dile getir-
mişti. Toplam borcu 371 milyon TL
olarak açıklanan Altay'da başkan
adayı çıkmaması üzerine camianın
önde gelen isimleri tekrar Mustafa
Denizli ismi üzerine yoğunlaştı.
Hafta sonu kente gelip camianın
önemli isimlerinden İzmir Ticaret
Odası Başkanı Mahmut Özgener'in
önderliğinde dün gerçekleşen top-
lantıda ikna olan Mustafa Denizli,

başkanlık için liste çalışmalarına
başladı. Kariyerinde teknik direktör-
lüğünü yaptığı A Milli Takım'a 2020
Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez
çeyrek final oynatan Mustafa De-
nizli, Galatasaray , Fenerbahçe ve
Beşiktaş 'ı şampiyon yapan tek tek-
nik adam olmuştu.

Çağdaş Atan olmadı
SPOR Toto 1.Lig ekiple-
rinden Samsunspor, tek-
nik direktör olarak

Çağdaş Atan ile anlaşma sağ-
lanamadığını açıkladı. Kara-
deniz ekibi anlaşmaya
vardıkları Çağdaş Atan'dan
fikir ayrılıkları nedeniyle vaz-
geçtiğini duyurdu. Spor Toto
1.Lig ekiplerinden Samsuns-
por, teknik direktör olarak
Çağdaş Atan ile anlaşma sağ-
lanamadığını açıkladı. Kara-
deniz ekibi anlaşmaya
vardıkları Çağdaş Atan'dan

fikir ayrılıkları nedeniyle vazgeçtiğini
duyurdu. Samsunspor'dan yapılan
açıklama şu şekilde: “Teknik direk-

törlük görevi için daha önce
prensip anlaşmasına vardığı-
mız sayın Çağdaş Atan ile
devam eden görüşmelerimiz
neticesinde ortaya çıkan görüş
ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı
iyi niyet çerçevesi içinde anla-
şılarak görüşmelerimiz son-
landırılmıştır. Sayın Çağdaş
Atan'a gösterdikleri anlayış
için teşekkür eder, başarılar 
dileriz.”
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D
EVA Partisi Bü-
yükçekmece İlçe
Başkanlığı, Te-

pecik'te renkli bir sün-
net şöleni
gerçekleştirdi. Tepecik
Afyonkarahisar Der-
neği, Samsun-Lâdik

Budakdere Köy Derneği, Samsun-
Çarşamba Avutlular Derneği, Bü-
yükçekmece Alevi Bektaşi Derneği
gibi derneklerce tespit edilip öneri-
len ailelerden 150 kadar çocuğun
geçtiğimiz günlerde Özel Medicell
Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen
sünnetleri için düzenlenen şölene
yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Çocuk-
ların kirveleri de olan DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan da tele-

fonla şölene bağlanarak, çocukları
ve ailelerini bizzat tebrik etti. 

Sünnetleri başkan yaptı

Sünnetleri yapan, şölenin ev sa-
hipliğini de üstlenen DEVA Par-
tisi Büyükçekmece İlçe Başkanı
Dr. Ekrem Yılmaz, şölende yap-
tığı konuşmada “Sünnet, dini-
mizde, kültürümüzde çok önemli
bir hadisedir. Mürüvvettir. Yani
aileler için doğum ya da evlilik
gibi bir sevinç ve mutluluk vesile-
sidir. Yavrularımız için delikanlı-
lığa ilk adımdır. Sağlıktır,
rahatlıktır. Özetle pek çok açıdan
çok hayırlı bir iştir. Niyet hayır
olunca akıbet de hayır oluyor. Bu
güzel organizasyon, bunun çok

güzel bir örneği oldu. Pek çok
güzel insan, çok güzel bir amaç
için, yavrularımızın mürüvveti
adına bir araya geldi, işbirliği
yaptı. Güzel ülkemizin Afyon’dan
Samsun’a, Amasya’dan Erzu-
rum’a pek çok farklı yerinden pek
çok insan birlikte çalıştı. Herkes,
her kurum ve dernek, kendi gücü
nispetinde, elinden geldiğince, ka-
rınca kararınca yavrularımızın,
komşularımızın sevincini, mutlu-
luğunu paylaşıp çoğaltmak adına
çaba sarf etti. Kimi oyuncak
temin etti, kimi kıyafet. Kimi ye-
meğe yardımcı oldu, kimi tanı-
tıma. Neticede de ortaya bu güzel
iş çıktı. Çorbada tuzu bulunan,
payı katkısı, desteği olan herkese
teşekkür ederim” dedi.

Çok sayıda isim katıldı

DEVA Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Cem Avşar, Büyükçek-
mece Kars Ardahan Iğdır
Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Ersin Çetinkaya, Büyük-
çekmece Genç Girişimci ve İş
Adamları Derneği Başkanı Mus-
tafa Karayün gibi protokol tem-
silcilerinin da katıldığı şölen,
yemek ikramı, oyuncak dağıtımı
ve sihirbaz gösterisinin 
ardından tamamlandı.

Başakşehir Belediyesi tarafından
hayata geçirilen ve gençleri sektö-
rün deneyimli isimleriyle buluştu-
ran Başakşehir Radyo Akademi’de
8. dönem, YouTube Akademi’de 6.
dönem, Gazetecilik ve Yeni Medya
Okulu’nda 3. dönem, Dublaj
Okulu’nda 3. Dönem, Sinema
Okulu’nda ise ilk dönem eğitimleri
tamamlandı. Hem teorik hem de
pratik alanda eğitim alma fırsatı
bulan kursiyerler için Başakşehir
Emin Saraç Kültür Merkezi'nde
sertifika töreni düzenlendi. Kursi-
yerlerin mezuniyet coşkusuna Ba-
şakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu da ortak oldu.

Bir maratonun daha 
sonuna geldik

Başakşehir YouTube Akademi ile
başlayan yolculukta bir ilki daha

yaşadıklarını belirten Başkan Kar-
toğlu, “Beş akademimizde eğitim-
lerini tamamlayan
kursiyerlerimizin tamamının me-
zuniyet heyecanına aynı anda ilk
kez ortak oluyoruz. ‘Beşi bir yerde’
desek, yanlış olmaz diye düşünü-
yorum. Bir maratonun daha so-
nuna geldik. Bu dönem Sinema
Okulumuzun ilk mezunlarını da
verdik. Kursiyerlerimizi canıgönül-
den kutluyorum” dedi.

3 ay staj imkânı

Akademilerin gençlere iş kapıları
açtığını da vurgulayan Başkan
Kartoğlu, “Medyamızın önemli
kuruluşlarından TürkMedya ile iş
birliğine gittik. Gençlerimizin kari-
yer yolculuklarında ilk adımı atma-
sını sağlıyoruz. Kursiyerlerimiz
bundan böyle Türk Medya’da 3 ay

staj yapacak. Başakşehir Yeni
Medya Akademi ile gençlerimize
yeni fırsatlardan sonra yeni iş kapı-
ları da açmış olacağız. Sizlerin bu
fırsatı en iyi şekilde değerlendirece-
ğinizden eminim. Medyanın farklı
alanlarında çok başarılı işlere imza
atacağınızdan şüphem yok” şek-
linde konuştu. YAKUP TEZCAN

Başakşehir’de
mezuniyet coşkusu

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah
masasına oturan ünlü oyuncu Sinem
Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına
alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşa-
mıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren
çiftten müjdeli bir haber daha geldi.
Kobal ve İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerini
bu sabah kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu
ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Çift kızlarına Leyla ismini
verdi. Daha önce anne ve baba olmanın
güzelliklerinden bahseden ikili, "Bu dün-
yadaki en güzel şeylerden birisi... Allah
herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini
kullanmıştı.

Bakışlardan anlaşılıyor

"Lalin annesinin kopyası." diyen Kenan

İmirzalıoğlu, "Yüz hatlarını Sinem'e
çok benzetiyorlar. Sadece bakışları
bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki
hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle her-
kesi azarlayabilir, galiba o özelliği ba-
bama benziyor. Beğenmediği bir şey
olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor."
şeklinde konuşmuştu. Kızları Lalin'in
fiziksel olarak herkesten bir parça aldı-
ğını belirten Sinem Kobal, "Büyüdükçe
bakışları değişiyor. 'Bazen içinden
Kenan bakıyor' diyorum, bazen bakı-
yorsun kendi annemi ve babamı görü-
yorum. Çok garip bir şey, acayip..."
demişti.Çocuklarını gözleri gülerek an-
latan ikili, "Lalin iyi ki var, o bizim en
güzel parçamız..." ifadelerini 
kullanmıştı.

Tokatköy kentsel dönüşüm alanında
tahliye süresi için geri sayım başladı.
Proje alanında 20 Haziran’dan itibaren
elektrik, doğalgaz ve su hizmetleri son-
landırılacak. Beykozluları depreme da-
yanıklı güvenli konutlara ve düzenli
sosyal alanlara kavuşturacak “Tokatköy
Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında
bir süre önce tahliyeler başlamıştı. Boş-
altılan evlerin yıkımıyla devam eden
süreç hızla ilerlerken kalan yerlerin son

tahliye süresi için sona yaklaşılıyor. To-
katköy Mahallesi 487 Ada, 3 Parsel’de
yürütülen projenin hızla ilerleyebilmesi,
hak sahiplerinin bir an önce yeni konut-
larına kavuşabilmesi için 20 Haziran iti-
bariyle dönüşüm alanındaki elektrik, su
ve doğalgaz hizmetleri sonlandırılacak.
“Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi”
tamamlandığında, bölge sakinleri uzun
yıllardır hayalini kurdukları, depreme
dayanıklı binalara sahip olacak.

OLDU DA BITTI
MASALLAH!

HABER
BARIŞ KIŞ

DEVA Partisi
Büyükçekmece
İlçe Başkanlığı,
Büyükçekmece
Tepecik Nejat
Uygur Kültür
Merkezi’nde bir
sünnet şöleni
düzenledi

Başakşehir Belediyesi’nde gelenek bozulmadı, beş yıldızlı akademilerde mezuni-
yet heyecanı yaşandı. Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni
Medya Okulu, Dublaj Okulu ve Sinema Okulu’nda eğitimleri tamamlanan kursiyer-
ler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı

Sinem Kobal ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu,
bebek sevinci yaşadı. 'Lalin' isminde kızları bulunan çiftten
Kobal, ikinci kez kız bebek dünyaya getirdi

ONLARDAN
MUTLUSU YOK

Tokatköy dönüşecek


