
BATI SEYİRCİ KALDI

CHP'nin İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'na 

hapis cezası verilmesinin ardından 
Maltepe'de bugün yapılacak mitinge
katılacak partiler belli oldu. CHP'nin
daveti üzerine İYİ Parti, DEVA Par-
tisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi

ve Saadet Partisi İstanbul mitingine
katılım sağlayacak. Mitinge destek
veren ve katılım gösterecek partiler-
den birisi de HDP. Hafta için yapılan
davet üzerine, partinin il eş başkan-
larından bir tanesi Maltepe'deki 
mitinge iştirak edecek.
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Maltepe Belediyesi'nin geçmişte üst
yönetiminde görevli kişilerle, zabıta

personelinin de aralarında olduğu 10'u kamu
görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik operas-
yonda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı.
Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları
Haydar B. ile Melih M., eski Zabıta Müdürü
Ahmet İ., görevdeki Zabıta Müdürü Ahmet
Ziyaeddin İ. ve Maltepe eski Tapu Müdürü

Yılmaz C.'nin de gözaltına alınanlar 
arasında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin 
arazilerde imar konusunda sıkıntı yaşayan
vatandaşların sorunlarını çözmek karşılı-
ğında rüşvet aldıkları iddia edildi. Belediye-
den yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın
organlarında yer alan “aktif görevde olan üst
düzey isimler” ifadesi ile verilen bilgiler
gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. 
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OPERASYON!
Maltepe’de 10’u kamu
görevlisi toplam 
18 şüpheliye rüşvet 
operasyonu düzenlendi.
Şüphelilerin, imar
konusunda sıkıntı
yaşayan vatandaşların
sorunlarını çözmek
karşılığında rüşvet
aldıkları iddia edildi

Esenyurt Karadeniz Dernekler
Federasyonu Dernek başkanla-

rıyla bir araya gelen İçişleri Balanı 
Süleyman Soylu, “Türkiye'de uzun
zamandan beri speküle edilmeye 
çalışılan bir mesele var. Sığınmacılar
meselesi. Suriye iç savaşını biz çıkar-
madık. Oraya varil bombalarını biz
atmadık, kadınlara biz tecavüz etme-
dik. Bunlar yapılınca da biz seyirci
kalmadık. Bütün bunlara Batı seyirci
kaldı” tepkisini gösterdi. I SAYFA 9
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İç savaşı biz 
çıkarmadık!

MALTEPE BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

BiR ŞEY YAPIN BiZ DE SiZi 
ALKIŞLAYALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Arnavutköy'de Darülaceze

Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma
Töreni'ne katıldı. Konuşmasında
İBB yönetimin sert sözlerle eleştiren
Erdoğan, “Burada bir duruma do-
kunmadan geçmeyeceğim. Bu işler
bizim işimiz. İstanbul'un şu anda
büyükşehir belediye başkanlığını
üstlenmiş olan kişi veya kişilerin

acaba bu alanlarda attıkları bir
adım var mı?” diye sordu. “Bir şey
yapın. Yani bir suyu akmayan mus-
luğu açmakla biz hizmet ettik diye-
mezsiniz” diyen Erdoğan, “Milleti
aldatmayın. Gelin bu tür eserleri
yapın. Bu ülkenin darda kalmışına
elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın.
Biz de sizlere alkışlayalım ama yok”
ifadelerini kullandı. 
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KÖKLERiMiZLE BAĞIMIZI
KOPARMAYACAĞIZ

Gelişmiş ülkelerin ve 
Batı'nın düştüğü hataya

Türkiye'nin düşmeyeceğini dile 
getiren Erdoğan, “Batı tarzı bir gü-
venlik ve refah anlayışı uğruna aile-
den başlayarak tüm sosyal yapımızı
medeniyet ve kültür değerlerimizi,
inancımızı feda edecek şekilde kök-
lerimizle bağımızı koparmayacağız.
Tam tersine, maziden atiye kurdu-

ğumuz köprüden yürüyerek, de-
mokraside ve kalkınmada dünyanın
en ileri ülkeleri arasındaki yerimizi
alacağız. Medeniyet mirasımızdan
taviz vermeden hedeflerimize 
ulaşacak yöntemlerle vizyonlarımızı
genişletiyoruz. Bugün temelimizi
atacağımız bu perspektif, işte bu 
genişlemenin bir uygulamasıdır”
açıklamasında bulundu. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde
konuştu. İBB yönetimine sert sözlerle yüklenen Erdoğan, “İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye
başkanlığını üstlenmiş olan kişinin acaba bu alanda attığı bir adım var mı?” diye sordu. Erdoğan, 
“Bir şey yapın. Suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın” dedi

BUMiLLETi
ALDATMAYIN!
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YAPACAĞIZ

Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Mert,
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkı-

lınç'ı ziyaret etti. Mert'in ziyaretinden duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Erkılınç, “Basın İlan Kurumu görevini

ciddiyetiyle yapan yayın kuruluşlarının, siyasi görüşüne
bakmaksızın gerekli şartları sağlayan her kuruma destek
veren bir anlayışa sahiptir. Biz bu anlayışımızla ciddiyet
ve özen içinde yolumuza devam edeceğiz” dedi. I SAYFA 8
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Mehmet
Mert

Cavit
Erkılınç

ÖDÜM
KOPUYOR!

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan
Kuneri'de rol alan Ezgi Mola,

adı ve soyadıyla ilgili isim türeten ta-
kipçilerine esprili bir yanıt verdi.

Birçok kullanıcı Ezgi Mola'nın
ismini güldüren bir akıma
dönüştürdü. Ünlü oyuncu
da bu paylaşımları Twitter
hesabından paylaştı. Trend

topic olan Ezgi Mola
şaşırdığını ifade
ederek, “Ezgi

Mola’nın ku-
tuplardaki
kankası 
Eskimo La!
Of gündem
yapmayın
beni ya,

ödüm
koptu
ne
olu-

yor
diye” me-

sajını ya-
yınladı.

YIL: 18    SAYI: 5346  FİYAT: 75 Krş 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

ç

HDP DE TEMSİLCİ GÖNDERECEK

6’LI MASA 
TAM KADRO

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin yatay mimari anlayışıyla inşa edileceğini belrten Erdoğan, “Projemiz bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler koruma altındaki
çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle insanımıza hizmet verecektir. Bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır" diye konuştu.

BiN KiŞiYE HiZMET VERECEK

GENÇLERE GÜVENİYORUZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı 103.

yılında Beylikdüzü’nde çeşitli etkin-
liklerle kutlandı. Gençlere seslenen
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Türkiye Cumhuriyeti siz
gençlere emanettir. Bu değerli ema-
neti yaşatmak ve sonsuza kadar 
korumak en büyük sorumluluğunuz
ve görevinizdir. 19 Mayıs, Türk halkı
için önemli bir başlangıçtır. Bizim de
gençlerimize olan inancımız tamdır”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Cumhuriyet 
size emanet

BU VATAN SAHİPSİZ DEĞİL!

Silivri Belediyesi 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor

Bayramı nedeniyle Gençlik Yürüyüşü
ve 90'lar-2000'ler Gençlik Eğlencesi
düzenledi. Etkinlikte konuşan Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri sahi-
linden bu cennet vatanın üzerinde
hain emelleri olan müstevlilere ve on-
ların yerli işbirlikçilerine sesleniyorum;
bu vatan sahipsiz değildir. Bu vatan
kimsesiz değildir. Bu vatanın sahibi
necip Türk Milletidir. Ne mutlu
Türk’üm diyene” dedi. I SAYFA 5
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İşbirlikçilere
sesleniyorum!

ÇİÇEKLE KARŞILADILAR

İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nde
Alev Alatlı Kütüphanesi açıldı.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, İstanbul İl
Milli Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı
ve yazar Alev Alatlı
katıldı. Açılış öncesi
Erenköy Kız Lisesi
öğrencileri Bakan
Özer'i çiçeklerle
karşıladı. Yüz yüze
eğitim konusundaki kararlılık ve ücret-
siz kaynaklar için teşekkür eden öğren-
cilere Bakan Özer, “Devlet sizin her
zaman yanınızda, aramıza kimse
giremez” diye yanıt verdi. I SAYFA 9
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Bizim aramıza 
kimse giremez

KURDA
KUŞA
YEM OLMASIN!

Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, en az 200

bin kişinin yaşadığı gecekondu
bölgeleri başta olmak üzere, 
ilçedeki mülkiyet sorununa
çözüm için hazırlanan dosyala-
rın, İBB’nin Hukuk Komisyo-
nu'nda aylardır bekletildiğini
söyledi. Hukuk Komisyonu 
Başkanı Muhammet Kaynar ise
dosyada eksikler olduğunu belir-
terek, “Kurda kuşa yem etme
kaygımız var” dedi. I SAYFA 4
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HAYAT SADECE
ÇALIŞMAK DEĞİL!

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik
Haftası kapsamında “Gençlik Kampı” 

düzenledi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un katılımıyla Çanakkale Şehitliği’nde başla-
yan etkinlik, kamp alanında yaşanan keyif dolu
aktivitelerle devam etti. Gençlerle halay çeken
Bozkurt, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Hayat 
sadece çalışmak değil, aynı zamanda güzellikleri
paylaşmaktır” dedi. I SAYFA 5
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Tahliye
gerginliği

Beylikdüzü Sahil Ma-
hallesi'nde, yıkılmasına

karar verilen villalarda kaçak
olarak yaşadığı belirtilen 
yabancı uyruklular, yıkım eki-
bine zorluk çıkardı. Bölgeye
polis ve çevik kuvvet ekipleri
sevk edildi. Polisler, çevrede
güvenlik önlemi aldı. Yabancı
uyrukluların bir kısmı karşı
koymadan adresten ayrılır-
ken, zorluk çıkaranların tah-
liye işlemlerinin devam ettiği
öğrenildi. I SAYFA 3
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GENÇLERLE
YÜRÜYECEĞİZ

HABERİN

DEVAMI 

SAYFA
16’DA

Gox ve Eypio
Avcılar’ı salladı

SAYFA

5’TE

Muhammet
Kaynar



S oğuk ve uzun geçen kış mevsimi-
nin ardından güneş yüzünü gös-
termeye başladı. Artık kışın giyilen

kalın giysilerin yerini ince giysiler alacak,
haliyle alınan kilolar da daha görünür
hale gelecek. Bu nedenle yaz yaklaştıkça
hemen herkesi kilo verme telaşı sarmaya
başladı. Ancak diyet boyunca farkında ol-
madan ya da iyi geleceğini düşünerek
yaptığımız bazı hatalar nedeniyle zayıf-
lama süreci uzayabiliyor veya verdiğimiz
kiloları normal beslenme alışkanlıkları-
mıza döndüğümüzde fazlasıyla geri ala-
biliyoruz. Dahası zayıflamak isterken pek
çok sağlık problemiyle de karşılaşabiliyo-
ruz. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik,
özellikle çok düşük kalorili diyetlerin sağ-
lığımızı olumsuz yönde etkilediklerini be-
lirterek, “Tartıya yansıyan eksileri görsek
de, bunun geçici bir ağırlık kaybı oldu-
ğunu unutmamalı ve yetersiz beslenme
nedeniyle kas kaybı, baş ağrısı, saç dökül-
mesi, kabızlık, kan şekeri dengesinin bo-
zulması, cilt kuruluğu ile konsantrasyon
problemleri gibi birçok sorunu berabe-
rinde getirdiğini bilmeliyiz. Çok düşük ka-
lorili diyetlerden kaçınmalı, sağlıklı ve
dengeli beslenerek kalıcı kilo kaybı sağla-
malıyız” diyor. Peki diyet sürecinde en sık
hangi hataları yapıyoruz? 

Düşük kaloriden uzan durun

Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlevini
yerine getirebilmesi için günlük belirli bir
kaloriye ihtiyacımız var. Bu kaloriyi gün
içinde yediğimiz/içtiğimiz besinlerden alı-
yoruz. Çok düşük kalorili diyetler yapmak
ilk aşamada tartıya yansıyan rakamlarla
size kendinizi iyi hissettirse de bir süre
sonra bu rakamların gerçek sonuçlar ol-
madığını görüyoruz. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, genellikle sıvı
formda ya da tek tip besin grubu içeren
bu diyetlerin daha çok sıvı ve  kas kaybı ile
sonuçlandığı için verilen kiloların aynı
hızla geri alındığını belirterek, “Bunun
yanı sıra vücudun enerji harcaması bu
düzeye uyum sağladığı için çok düşük

kalorili diyetler metabolizmanın ya-

vaşlamasına, bunun sonucunda kiloların
yavaş verilmesine de sebep oluyor” diyor.
Uzun vadede ağırlık kaybı sağlamaması
ve sürdürülebilir olmaması nedeniyle çok
düşük kalorili diyetlerden kaçının. Acele
etmeden gereksinimlerinize uygun bir
beslenme planıyla bu süreci ilerletmelisi-
niz. Bireysel farklılıklardan dolayı kişiden
kişiye değişse de ideal ağırlık kaybı haf-
tada 0.5-1kg arasında olmalıdır. 

Yağsız beslenmek hatadır

Diyet sürecinde kalori açığı sağlamak için
tüm besin ögelerinde olduğu gibi yağ
alımı da bir miktar kısıtlanıyor. Ancak ka-
lori miktarını düşürmek için yemekleri
yağsız pişirmek, omega 9 yağ asitleri ve E
vitamininden zengin olan zeytinyağı gibi
sağlıklı yağları alamamanıza sebep ol-
duğu gibi yağda eriyen vitaminlerin emili-
mini de olumsuz yönde etkiliyor. Uzun
vadede sağlığı olumsuz etkileyen bu
durum, diyet sürecinde bir süre sonra kilo
kaybının da durmasına veya yavaşlama-
sına neden olabiliyor. Diyet yaparken, ge-
reksinimlerinize uygun şekilde, bir
porsiyonu yaklaşık 45 kcal olan zeytin-
yağı, avokado, ceviz, badem ve fındık gibi
yağlı tohumlar tüketerek sağlıklı yağ asit-
lerinden zengin beslenebilirsiniz. Ancak
yağ grubundaki bu besinlerin enerji içeri-
ğini unutmayın ve aşırı miktarlarda tüketi-
minden kaçınarak diyetinize ekleyin. 

Su yerine soda içmeyin

Bahar ve yaz aylarında ısınan havaların
etkisiyle daha sık susuyoruz ve asitli, serin
bir içecek tüketme isteğimiz artıyor. Diyet
yapanların ilk tercihi de kalorisiz olması
nedeniyle genellikle maden suyu oluyor.
Ancak vücudumuzda birçok metabolik
süreç için elzem olan su gün içinde yeteri
kadar tüketilmediğinde ya da su yerine
maden suyu gibi farklı sıvılara ağırlık ve-
rildiğinde kilo verme süreci yavaşlayabili-
yor. Tükettiğimiz içecekler sıvı alımını
destekleseler de en iyi sıvı kaynağı sudur.
Dolayısıyla gün içinde ortalama 2-2.5
litre su içmeyi alışkanlık edinin. Su tüketi-
minize ek olarak, günde en fazla 2 şişe

düşük sodyum içeren (Na<100mg)
maden sularından içebilirsiniz.

Limonlu suyu abartmayın

Limonlu su içmek, günlük sıvı ve C vita-
mini alımınızın artmasına katkı sağlıyor,
ancak toplumdaki yaygın inanışın aksine,
diyet sürecinde yağ yakmıyor. Beslenme
ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, ayrıca
gün içinde tüketilen tüm sulara bol limon
sıkmanın da uzun vadede mide problem-
lerine ve diş minelerinde hasara yol açabi-
leceğine dikkat çekiyor. Limonlu su içerek
güne başlamak size iyi hissettiriyorsa ve
herhangi bir mide problemiz yoksa, içine
yarım limon sıktığınız bir büyük bardak
(yaklaşık 300 ml) suyu tüketebilirsiniz. 

Yeterince karbonhidrat 
tüketmemek

Diyet sırasında en sık yapılan hatalardan
biri de, ekmek, pilav, makarna ve kuru-
baklagil gibi karbonhidrat içeren besinleri
tümüyle beslenme planından çıkarmak
oluyor. Ancak vücudumuzun temel enerji
kaynağı olan karbonhidratların içerdikleri
lif, B grubu vitaminler ve mineraller nede-
niyle diyetten tamamen çıkarılmaları
uzun vadede kilo kaybının yavaşlama-
sına, bağırsak düzeninin bozulmasına ve
tatlı ihtiyacınızın artmasına yol açabiliyor.
Bu durum diyetinizin başarısızlıkla so-
nuçlanmasına ya da kısıtlanan besinleri
aşırı miktarda tüketmenize neden olabili-
yor.  Diyet yaparken karbonhidrat içeren
besinleri kesmeyin. “Burada en önemli
nokta, tüketilen karbonhidratın türüdür”
diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi
Hazal Çelik, şöyle devam ediyor: “Eklenti
şeker, fruktoz şurubu içeren ve beyaz unlu
işlenmiş yiyeceklerden uzak durmalısınız.
Ancak tam tahıllı ürünleri, bulgur, kara-
buğday gibi lif oranı yüksek tahılları ve
kurubaklagilleri porsiyon kontrolü sağla-
yarak tüketmeniz faydalı olacaktır”

Protein ağırlıklı beslenmek

Hızlı kilo kaybı, kas kütlesini arttırmak ya
da vücut şekillendirmek için sıklıkla baş-
vurulan yüksek protein içeren diyetler,
böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilediği
gibi yüksek hayvansal yağ alımına da
sebep oluyor. Protein gereksinimi kişiye
özgü oluyor ve ihtiyaç üzerinde protein
alımı böbrek fonksiyonları, bağırsak
problemleri, kalp hastalıkları açısından da
risk faktörünü oluşturuyor. İçeriği size
özgü planlanmamış protein ağırlıklı diyet-
ler sağlığınızı olumsuz etkilemelerinin
yanı sıra yüksek kalorili olmaları nede-
niyle ağırlık kaybının da önüne geçebili-
yor.  Protein ihtiyacı yaş, cinsiyet, vücut
ağırlığı, aktivite durumu, kronik hastalık
varlığı gibi durumlara göre değişiyor. Pro-
fesyonel sporcu değilseniz veya ağır di-
renç egzersizleri yapmıyorsanız günlük
protein alımınız kilogram başına 1-1.2gr'ı
geçmemeli. 

Uykunuza dikkat edin

Sıcak havalarda azalan iş temposu, sos-
yal yaşamın hareketlenmesi ve tatil süreç-

leri nedeniyle geç saatlere sarkan uyku
düzeni de kilo vermenize engel olabilen
bir başka önemli faktör. Yetersiz ve kalite-
siz uyku hem leptin ve ghrelin gibi vücutta
tokluk ile açlık süreçlerini yöneten hor-
monların düzeylerini etkileyerek iştahını-
zın artmasına hem de kalori yoğunluğu
yüksek besinlere yönelmenize sebep ola-
biliyor. Diyet yaparken yeterli ve kaliteli
uyku, süreci daha rahat yönetmemizi sağ-
layacaktır. Son zamanlarda daha bireysel
sürelerden söz edilse de, yapılan çalışma-
lar 6 saatten az, 9 saatten fazla uyuma-
mız gerektiğini ortaya koyuyor. 
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DIYET YAPARKEN
HATA YAPMAYIN!

Obezite anne
olmaya engel

obezite üreme sağlığını da olumsuz etkiliyor. Fazla kilolu
olan kadınların büyük çoğunluğu bebek sahibi olamamak-
tan yakınıyor ya da bu süreç biraz zorlu olabiliyor. Kadın-

ların kilo vermesi ise bebek sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu
anlamda obezitenin tedavi edilmesi önem taşıyor. Obezite ameliyat-
ları sonrasında üreme sorunları çözülürken, gebe kalmak kolaylaşa-
biliyor. Memorial Şişli Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi
Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Coşkun, “22 Mayıs Avrupa Obezite
Günü” dolayısıyla obezite ve üreme sağlığıc ilişkisi hakkında bilgi
verdi.

Obezite rakamları hızla tırmanıyor

Obezite oranlarının, dünya çapında 1980 yılından bu yana nere-
deyse iki katına çıtığı belirtilmektedir. Son rakamlara göre 650 mil-
yon yetişkin, 340 milyon ergen ve 39 milyon çocuğun obezite
hastası olduğu bildirilmektedir. 2025 senesine kadar da 167 milyon
kişinin fazla kilo ve obezite nedeniyle sağlık sorunları yaşayacağı
öngörülmektedir. Obezite, diyabetin yüzde 44’ünden, iskemik kalp
hastalıklarının yüzde 23’ünden sorumludur. Obezitenin sebep ol-
duğu hastalıklar bunlarla bitmemektedir. Kanser, ortopedik sorun-
lar gibi pek çok hastalık da obeziteyle ilişkilendirilmektedir. Her yıl
en az 2.8 milyon yetişkin aşırı kilo veya obezite nedeniyle hayatını
kaybedebilmektedir. Aşırı kilo ve obezite kadınlarda infertiliteyi de
getirmektedir. Araştırmalara göre obez kadınların 3’te 1’inde adet
düzensizliği görülmekle birlikte, obezite ovulasyon bozukluğuna da
neden olmaktadır. Vücut Kitle İndeksi arttıkça tekrarlayan düşük,
endometrial kanser riski artarken; bu hasta grubunun tüp bebek te-
davisinde kullanılan ilaçlara da yanıt vermediği gözlemlenebilmek-
tedir. Bu nedenle obezitenin mutlaka tedavi edilmesi acil bir şekilde
gerekmektedir.

Ayakkabınızı
doğru seçin

ayak sağlığı için günlük hayatta tercih edilen ayakkabılar
dikkatli seçilmeli. Hava aldıran, sentetik ve terleten malze-
meler içermeyen, ayak yapısı ile uyumlu ve yumuşak ayak-

kabıların ayak sağlığı açısından önemli olduğunu ve yanlış ayakkabı
seçiminin birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Anadolu
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun
Acay, “Sadece modeli ve duruşu beğenilerek satın alınan ayakkabı-
lar ayak dokusuna zarar verebiliyor. Özellikle bu zararların önlemi
alınmaz ve gerekli müdahaleler yapılmazsa bazı deri hastalıkları gö-
rülebiliyor. Ayakkabı seçimi ayak sağlığı için çok önemli. Bu nedenle
doğru ayakkabı seçilmesine dikkat edilmeli” açıklamasında bu-
lundu. Günlük hayatta, yeni alınan ve kalıbı sert ayakkabılar ciddi
ayak sağlığı problemlerine neden olabiliyor. Tüm bedenin ağırlığını
taşıyan ayaklar için ayak dostu ayakkabıların tercih edilmesi gerekti-
ğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr.
Mehmet Coşkun Acay, “Hava akımı bulunan, plastik materyal içer-
meyen, dar ve sert olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Özellikle
ayağa baskı yapan ve ayak yapısına uymayan ayakkabılardan uzak
durulmalı. Ayak yapısına zarar verecek etmenlere ayrıca dikkat edil-
meli, hijyenik olmayan şartlar, çalışılan ortam ve tercih edilen ayak-
kabılar ayak sağlığına uygun olmalı. Ayrıca, aynı ayakkabı üst üste
giyilmemeli, giyilecekse de bu ayakkabılar havalandırılmalı, aşırı
nem ve terleme varsa kurutulmalı” önerilerinde bulundu.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, diyet 
yaparken kaçınmanız gereken 8 hatayı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Diyet yapmaya başladıktan sonra
sık sık tartılıp diyetin sonucunu bir
an önce görmek isteyebiliyoruz.
Ancak vücut ağırlığı gün içinde
birçok nedene bağlı olarak değişik-
lik gösteriyor. O gün içinde yediği-
niz besinler, sıvı alımınız ve uyku
düzeniniz gibi birçok etken tartıya
yansıyan sonucu etkiliyor. Dolayısıyla
diyet sürecinde her gün düzenli ağırlık
kaybı olmayabiliyor. Tartıda istediği-
niz sonucu görmemek de diyet moti-

vasyonunu düşürebiliyor. Haftada bir
kez, aynı tartıda, sabah aç karnına,
dışkılama sonrası ve giysisiz ölçüm
yapmanız daha doğru bir tercih 
olacaktır.  

Sürekli
tartılmak

Diyet Uzmanı
Ezgi Hazal
Çelik

Yazılı tarihin en büyük
salgınlarından birisi olarak
tanımlanan ve hayatımızı yıllar
boyunca ciddi şekilde etkileyen
COVID sonrasında hayata adapte
olmak, geleneksel yaşantıya
yeniden motive olmak toplumun
geneli tarafından “zor” olarak
tanımlanıyor. İki yıl boyunca,
bambaşka bir yaşam biçimine
kavuşup, yeni alışkanlıklar
edindiğimiz bu süreçten sonra nasıl
bir yol izlemeliyiz?

Sorularımıza Gonca Yener Thomas , bir
yaşam koçunun bakış açısıyla cevaplar veriyor.
Global bir salgın, fikir olarak dahi oldukça sı-

kıntılı bir kavram olarak kabul edilmeli. Özellikle devlet-
lerin sokağa çıkma yasaklarına varan önemler aldığı
ciddi bir hastalık durumu söz konusu iken ve ölümler
gibi durumlardan söz edilirken, dikkat ve bir miktar
panik doğal olarak yaşandı. Korku, sosyal yaşamın sı-
nırlandırılması ve sokağa çıkma yasağı gibi durumlar da
hayatımızı ciddi şekilde değiştirdi ve uzunca bir süre
devam eden bu süreç, bir ölçüde alışkanlıklarımızı da de-
ğiştirdi. Örneğin, maske yasakları gevşetildiğinde dahi,
kimilerimiz maskelerimizi çıkarmak istemiyor, hala sos-
yalleşmekten çekiniyoruz. Uzmanların kabul edilebilir
saydığı sosyal sınırlardan dahi daha katı sınırları kendili-
ğimizden uyguluyoruz ki, bunun sonucu olarak hayata
adaptasyon problemi olarak tanımlanacak bir durumun
merkezinde yer alıyoruz. Pekiyi bundan nasıl sıyrılacağız
ve normal hayatı olması gerektiği şekilde yaşamaya baş-
layacağız.

Uzmanları dinleyin

Resmi kaynaklar tarafından belirlenen sınır ve koşulların
daha ilerisinde tedbirler almaya çalışmayın. Salgından
korkmak, elbette rasyonel bir davranış sayılabilir. Ancak
aşılarınızı yaptırdınız ve risk grubunda yer almıyorsanız,

salgın dönemindeki aşırı önlemleri biraz esnetmenin za-
manı gelmiş demektir. Bu konuda size duyurulan şekilde
davranmanız yeterlidir.

Duyumlara aldanmayın

Sansasyon, iyi bir medya manipülasyonu yöntemidir.
Sansasyonel bilgiler ciddi ilgi çeker ve sonucunda haber
kaynağına popülerlik kazandırır. Bu bakımdan, özellikle
salgın ve diğer hastalıklarla ilgili olarak resmi kaynaklar
dışında kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate alma-
yın. Sağlığınızı nasıl koruyacağınızı, tabip odaları ve
Sağlık Bakanlığı resmi kanallardan duyurur ve salgının
seyrine dair en doğru bilgiler de bunlardır. Elbette Covid
sonrasında sosyal hayata yeniden adapte olmaktan kas-
tımız, Covid hiç olmamış gibi davranmak anlamına gel-
mez. Zaten sınırlamalar da bütünüyle ortadan kalkmış
değil. Ancak görünen o ki, hastalık büyük ölçüde hayati
etkinliğini yitirmiştir ki, buna önemli etkenlerden bir ta-
nesi de aşılardır. Aşılarınızı olduysanız, küçük adımlarla
eski hayatınızı anımsamaya başlayabilirsiniz. Mesela bir
kafede oturup, manzaranın tadını çıkarmakla sürece
başlayın. Orta vadede bir film izleyebilir ve hobileriniz
için bir kursa yazılabilirsiniz. Süreç bu şekilde size şok
yatamadan normalleşecek ve bir süre sonra eski sınırsız
günlerinize geri dönebileceksiniz. 
TÜRKAN ERVAN

Covid sonrası 
hayata tutunmak
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sahİl Mahallesi'nde bir süre
önce kentsel dönüşüm kapsa-
mında bazı villaların yıkılma-

sına karar verildi. Sabah saatlerinde
villaların yıkımı için belediyeye ait ekip-

ler geldi. Villalarda kaçak olarak yaşa-
dığı belirtilen bazı yabancı uyruklu kişi-
ler, yıkım ekiplerine zorluk çıkardı.
Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay
yerine polis ve çevik kuvvet sevk edildi.

Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yabancı uyrukluların bir kısmı karşı koy-
madan adresten ayrılırken, zorluk çıka-
ranların tahliye işlemlerinin devam ettiği
öğrenildi.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Yıldırım
Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi iş yerinin
önünde bağlı olan 'Ares' isimli köpek hav-

ladı diye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Köpek
kaçarken, saldırgan kişi defalarca bıçak salladı.
Olaydan köpek yara almadan kurtuldu. Köpeğin sa-
hibi Semih Ümmet saldırgandan şikayetçi olmadı-
ğını belirterek, "İçeride oturuyorum. Köpeğim
burada bağlıydı. Bir kişi köpek havladı diye bıçağı
çıkartıp saldırdı. Dışarı çıktım. Sonradan öğrendik
ki, çocuğun ailesi geldi rahatsızlığı varmış. Köpek ne
yapabilir? Sonra tatlıya bağladık ama köpeğe vur-
saydı ölecekti yani ufacık köpek. Köpek havladı diye
saldırmış sonradan gördük kamera kayıtlarında. Şi-
kayetçi değilim." dedi. Saldırı anı güvenlik kamera-
sına yansıdı.   DHA

K aza saat 14.00 sırala-
rında Esentepe Ma-
hallesi'nde meydana

geldi. Caddede ilerleyen Emre
Ergüç yönetimindeki lüks oto-
mobil, önünde seyreden Ser-
hat Gücü adlı motosikletliye
çarptı. Kazada yere savrulan
motosiklet sürücüsü ayağın-
dan yaralandı. Sürücü moto-
sikletlinin yardımına koşarken,
ihbar üzerine ola yerine sağlık
ekibi sevk edildi. Yaralanan
Gücü, ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Yaşanan kaza saniye
saniye güvenlik kamerasına
yansıdı.

Trafik lambası lazım

Kazayı gören esnaf Ferdi
Satır,"Burada bir araç gidi-

yordu, motorlu da yukarıdan
aşağı iniyordu. Lüks bir araçtı.
Motorlu arkadaşa çarptı. As-
lında burada sürekli kazalar
oluyor. 1 değil 2 değil bu yani.
Paso kaza oluyor. İnsanlar ya-
ralanıyor. Buraya aslında ışık-
ların konulması gerekiyor.
Bizden kaynaklı bir başvuru
mu olmuyor bilmiyorum ama
caddeyle alakalı tek yönlü ola-
cak diye bir rivayet var. Mo-
torcuyu en son ambulans
geldi götürdü. Çok yoğun bir
şeyi yoktu. Ufak tefek yaraları
vardı. İnsanlar hareket etme-
mesi için başından ayrılmadı-
lar. Hareket etmeden durdu o
da. Ama genel olarak iyidir
diye düşünüyorum. Allah yar-
dımcısı olsun. " dedi.   DHA

Kartal'da caddede ilerleyen lüks otomobil, seyir halindeki motosikletliye çarptı.
Kazayı gören esnaf Ferdi Satır, “1 değil 2 değil burada paso kaza oluyor” dedi

Beylikdüzü’nde tahliye gerginliği

1 DEGIL 2 DEGIL!

Beylikdüzü'nde yıkılmasına karar verilen villalarda kaçak olarak yaşadığı
belirtilen yabancı uyruklular, yıkım ekibine zorluk çıkardı

Dolandırıcılara

opErasyon
Beşiktaş'ta kendisini polis olarak tanıtarak aradığı Y.B.U.'yu  (83) sözde terör örgütünün hesaplarını
ele geçirdiğini söyleyip kandırarak bankadan çektirdiği 67 bin Euro para ile ziynet eşyalarını alan
şüpheli yakalandı. Şüpheliyle birlikte çalınan para ve ziynet eşyalarının bir bölümü ele geçirildi

beşİktaş'ta 17
Mayıs 2022 tari-
hinde polise başvu-

ran 83 yaşındaki Y.B.U. polis
olduğunu söyleyen kişiler ta-
rafından dolandırıldığını belir-
terek şikayetçi oldu. Mağdur
Y.B.U. poliste verdiği ifade-
sinde "Bana kendisini polis
olarak tanıttı. Terör örgütü-
nün banka hesaplarımı ele ge-
çirdiğini söyledi. Benden
paramı çekip evdeki ziynet eş-
yaları ile birlikte kendisine tes-
lim etmemi istedi. Ben de
söylediklerine inandım." dedi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği
tarafından olayla ilgili başlatı-
lan soruşturmada polis gü-

venlik kamera görüntülerini
inceleyerek şüphelinin önce
eşkalini ardından kimliğini
tespit etti. Bağcılar'a gittiği tes-
pit edilen şüpheli Mustafa T.
polis tarafından yakalandı.
Şüpheli Mustafa T.,  Emniyet
Müdürlüğünde mağdur
Y.B.U. tarafından para ve ziy-
net eşyalarını elden alan kişi
olarak teşhis edildi. Polis şüp-
helinin evinde yaptığı ara-
mada mağdura ait olduğu
değerlendirilen 75 bin lira de-
ğerinde ziynet eşyası ile 54 bin
300 lira ve 2 bin Euro para
buldu.Poliste işlemleri ta-
mamlanan şüpheli Mustafa T.
adliyeye sevk edildi. DHA

Eyüpsultan'da mezarlığa gelen
kişinin el freninin çekmeyi unuttuğu

otomobili, ağaca çarparak 
devrildi. Otomobili durdurmak için

son anda araca binen sürücü 
hafif şekilde yaralandı

Kaza Eyüpsultan, Yeni Alibeyköy
Mezarlığı'nda sabah 07.45 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen bil-

giye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü bir
yakınının mezarına dua etmek için geldi. Oto-
mobilini mezarlığın içinde park eden sürücü
el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Oto-
mobilinin yokuş aşağı hareket ettiğini gören
sürücü durdurmak için koşarak araca bindiği
sırada otomobil ağaca çarparak yan yattı.
Kaza sonrası sürücü hafif şekilde yaralandı.

Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık
ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kaza
sonrası hafif şekilde yaralanan sürücüyü oto-
mobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim
etti. Polis ekipleri de olay yerinden önlem
aldı. İlk müdahalesini olay yerinde yapan sağ-
lık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı hastaneye
kaldırdı. Kaza sonrası sürücünün oğlu olay
yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.
Yan yatan otomobil çekici yardımıyla bulun-
duğu yerden kaldırıldı. DHA

MEzarlıkta kaza

Bıçakla köpeğe
saldırdı
Bayrampaşa'da bir kişi, iş yerinin
önündeki 'Ares' isimli köpeğe bıçakla
saldırdı. Köpeğin sahibi Semih
Ümmet, saldırgandan şikayetçi
olmadığını söylerken, o anlar 
güvenlik kamerasına yansıdı

Eyüpsultan’da
diafon hırsızlığı

eyüpsultan'da bir kişi, binanın diafo-
nunu çaldı. Hırsızlık anları kameralara
yansıdı. Altınordu Caddesi'nde 17 Mayıs

Salı saat 03.00 sıralarında şapkalı, kimliği belirsiz
bir kişi, binanın diafonunu sökerek çaldı. Binada ya-
şayanlar, sabah kalktıklarında diafonun söküldü-
ğünü görünce, şikayetçi oldular. Şüphelinin hırsızlık
anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esnaf Muhammet Bulut, "Gece saat 03.00-04.00 ci-
varlarında, yaklaşık 5 dakikalık bir olay bu. Hırsız 2
vidayı sökerek 3 bin liralık malzemeyi çalıyor. Bu sı-
ralar çevremizde çok yaşanan bir olay. Başka bina-
larda da oldu buna benzer olaylar. İnsanlar uyurken
söküp götürüyorlar, çok kolay. Bu kadar kolay olma-
sına şaşırdım. İki tane vidayı söküp kabloları da ko-
parıp götürüyorlar" dedi. DHA

Kamyonun
altında
Kaldı
Bahçelievler'de kamyonunun
altında kalan 12 yaşındaki
Çağlar Doruk yaralandı. O
anlar çevredeki bir iş yerinin
güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye görüntülendi

kaza, saat 17.00 sıralarında Sakıp
Sabancı Caddesi üzerinde meydana
geldi. İSKİ'ye ait kamyon kırmızı
ışıkta bekliyordu, o esnada karşıya
geçmek isteyen Çağlar Doruk(12)
ve kardeşi kamyonun önünde
durdu. Daha sonra yeşil ışık yandı
ve kamyon yoluna devam etti. İki
kardeşi fark etmeyen kamyon sürü-
cüsü çocuklara çarptı. İhbar üzerine
olay yerine ambulans, itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. Kamyonun al-
tında kalarak yaralanan Çağlar
Doruk olay yerinde yapılan ilk mü-
dahalenin ardından hastanede te-
davi altına alındı.  Olay anı çevrede
bulunan bir işyerinin güvenlik kame-
rası tarafından kaydedildi. Olayın
görgü şahidi Bekir Huri, “Buraya
kardeşi ile birlikte geldi. Kamyon git-
meye başlayınca çocuk kamyonun
altında kaldı. Çocuğun ayakları ya-
ralandı. Ben içerden çıkardım. Am-
bulansa teslim ettim" dedi. 

Çatıya
yıldırım
düştü
tekİrdağ'da akşam saatlerinde
başlayan sağanak yağış etkili oldu.
Marmaraereğlisi ilçesinde bir binanın
çatısını düşen yıldırım hasara neden
oldu. Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı
uyarının ardından Tekirdağ ve çevre-
sinde sağanak yağış akşam saatle-
rinde etkili oldu. Bazı cadde ve
sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler
zor anlar yaşadı. Yağmura hazırsızlık
yakalanan vatandaşlar ile ise kapalı
alanlara sığındı. Marmaraereğlisi ilçe-
sinde ise Yeniçiftlik Mahallesi Mus-
tafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde
4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği çatıda hasar
meydana gelirken yaralanan olmadı.
İtfaiye ekipleri bölgede önlem alırken,
çatıdan düşen parçalar ise ekipler ta-
rafından toplandı. 

Otomobil hırsızlarına baskın
İstanbul'da çalıntı ya da hasarlı
otomobillerin motor ve şasi numa-
ralarını değiştirerek sattıkları tespit

edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin
işyerlerinde yapılan aramada  parçalara ayrıl-
mış otomobillerle otomobil yedek parçaları ele
geçirildi.  Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsız-
lık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Esenler'de
hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Cumhuriyet
Savcılığından alınan izinle yapılan teknik ve fi-
ziki takibin ardından operasyon için düğmeye
basıldı. Polis, oto tamirciliği yapan Orhan
İ.(36), Ahmet İ.(24), Yusuf İ.(20) ile şoförlük
yapan Mehmet İ.'yi (44) gözaltına aldı. Polisin
yaptığı baskınlarda şüphelilerin işyerlerinde ya-

pılan aramada iç aksamı ve motor bölümün-
deki parçaları sökülmüş şasi kısmı kesilerek
yok edilmiş otomobiller ele geçirildi. Oto tamir
dükkanında ayrıca çok sayıda otomobil yedek
parçası ile kontak anahtarları da bulundu.
Şüphelilerin işlemleri Oto Hırsızlık Büro Amir-
liğinde yapıldı. Şüphelilerin yurt dışından geti-
rilen otomobillere, hasarlı otomobillerin motor
ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçek-
leştirdikleri öğrenildi. Şüphelilere ait dükkanda
bulunan parçalanmış otomobiller ile yedek
parçaların çalıntı olup olmadığının anlaşılması
için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler
işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk
edildiler.  DHA
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U nutulmasın ki; Bɑğımsızıığı için
ölümü göze ɑlɑn bir millet, insanlık
haysiyet ve şerefinin gereği olɑn

bütün fedakarlığı göz önüne alır.
Diğerleri ise; Bunun tam aksini yani kendi

elleriyle esaret zincirini boyunlarına takmak
için can atar.

Aynen birilerinin Malaya gemisine binerek

terk ettiği ülkeyi, bir diğerinin uğruna 250 bin
şehit vererek o enkazdan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti yaratması gibi…

Eğer gerçekten denildiği üzere asıl amaç Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti'ni "muasır medeniyetler
seviyesine çıkarmak" olsa idi, bugün bizleri man-
dalara teslim etmemek uğruna daha ağzı anne-
sinden emdiği süt kokan 15 yaşındaki çocuklara
minnet duyulur ve 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29
Ekim gibi milli bayramlarımızı kendini Türk his-
seden her vatandaş gibi heyecanla bekler saygı
ve minnet ile anıyor olunurdu.

Ve aradan 20 yıl geçmesine rağmen bizler
hala '2023' hedefinizin Türkiye’yi muasır mede-

niyet seviyesine çıkarmak mı yoksa geçmişle
bir hesaplaşmanın özlemi içinde bulunmanız
mı çözememiştik.

Oysaki o rahatsız oldukları Atatürk değil
miydi bizleri mandalara teslim etmemek adına
kurtuluş mücadelesi veren.

Ya da; Ayasofya Cami'ne koşar adım namaz

kılmaya gitmenize vesile olan, “Çanakkale’den
Sakarya’ya uzanan kahramanlık destanının
zaferle taçlandıran bu milli bayramlar değil
miydi?”

O zaman neden Ayasofya'da Atatürk ve 14,
15 yaşında Atatürk’ün askeri olmayı kabul
edip eline oyuncak yerine silah alıp sizlere öz-
gürce ibadetinizi yapmanızı sağlayan, çan ye-
rine ezan sesiyle uyanmanızı vesile olanlara
neden dua edilmiyordu.

Unutulmamalıdır ki!
Milli bayramlarımızı iptal etmeye ve Cum-

huriyetimizi, Atatürk’ümüzü elimizden almaya
çalışanlara karşı mücadelemiz hiçbir zaman

bitmeyecek.
Çünkü bizler ne emperyalistlere ne de onun

işbirlikçilerine asla teslim etmedik bu ülkeyi.
Ve etmeyeceğiz de!
Kaldı ki sizler;
Adil ve hakkaniyetli olmadığınız, kendiniz-

den olanları kayırmadığınız, emperyalistlere
çevirdiğiniz geminizin rotasını Samsun’a, yani
destan yazan Bandırma Vapuru'na çevirmedi-
ğiniz, Atatürk ve onun 13 ve 15 yaşında silah
arkadaşı olmayı kabul eden çocukların kur-
duğu Cumhuriyete sahip çıkmadığınız sürece,
sizin bizden olmanız asla mümkün olamaz.

Bayramın kutlu olsun Türkiyem...

Milli bayramlarla 
savaşıyor olmak!

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
mayıs ayı ikinci toplantısı Sarıyer
ilçesindeki mülkiyet sorunu tartış-

malarına sahne oldu. AK Partili Meclis
Üyesi Hüseyin Coşgun, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun daha adaylığı
döneminde Sarıyer’deki imar sorunla-
rını çözeceğine dair şeref sözü verdi-
ğini, sonrasında CHP Grup
Başkanvekili Doğan Subaşı’nın ilçede
yaptığı toplantıların vatandaşların kafa-
sında soru işareti bıraktığını söyledi.
Coşgun, Hukuk Komisyonu’nun met-
rekare ve satış konusunda çekincelerini
olduğunu söyleyerek, sokak rayiçleri
üzerinden verilen tapu sözlerinin yerine
getirmelerini istedi.

Hepimizin sözü var

Mecliste hazır bulunan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ise ilçenin sorun-
larını, ‘serbest alanlarda yapı yüksekliği,
plan revizyonları ve İBB taşınmazları
üzerinde yaşayanlara arazilerin satışı’
olarak 3 ana başlıkta topladı. Azami
yüksekliklerin belirlenmesine ilişkin
Cendere Vadisi, Mirgün Mahallesi,
Maslak ve Çevresi, Ayazağa uygulama
imar planlarının ilçe meclisinden ‘oy
birliği’ ile geldiğini söyleyen Genç, ne-
deni bilmediği bir şekilde imar komis-
yonunda aylardır bekletildiğini ve acilen
görüşülerek İBB Meclisi'ne gelmesini
talep etti. Bu meclisin çoğunluğu
CHP’de olsaydı, söz konusu teklifin
daha ilk ayda geçeceğini söyleyen
Genç, konuyla ilgili tartışılacak bir konu
varsa, komisyon raporundan sonra tar-
tışılması gerektiğinin altını çizdi. Genç,
“Hepimizin sözü var. Herkes verdiği
sözün arkasında dursun” dedi. 

Sarıyer plansız kalır

Avcılar, Kartal ve Ayazağa ilçe planları-
nın aynı komisyondan geçtiğini belirte-
rek konuyla ilgili söz alan AK Partili
Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, 13 yıldır
belediye başkanı olan Şükrü Genç’in bu
güne kadar tek bir plan değişikliği tale-
binin oladığını, Temmuz 2021’de İmar
Komisyonu’na gelen dosyanın da sa-
dece bir üst yazı ile pafta numaraları
dahi olmadan geldiğini söyledi. Israrlı
taleplerinin ardından daha 3 ay önce
plan ve paftaların geldiğini ifade etti.
Boğaz çevresi ile ilgili yapılan planların
da Mimarlar Odası’nın açtığı dava so-
nucu ‘yoğunluk getireceği’ gerekçesiyle
iptal edildiğini söyleyen Saim Kadıoğlu,
“Şimdi ise siluet alanlarının yüksekliği
6.60’den 9.50’ye çıkarılmıştır. Sarıyer’in 

2003 tarihli bir planı vardır ve bu plan
iptal edilirse Sarıyer plansız kalır. O
yüzden oldu bitti ile bakılacak bir dosya
değildir” dedi. 

Oyun yeniden başlar

Polemiğe girmeyeceğini söyleyen Şükrü
Genç’in “Komisyonun rayiç bedelden sa-
tılmasıyla ilgili bir yetkisi varsa, yazsın
getirsin hemen oylayacağız” sözleri üze-
rine Hukuk Komisyonu Başkanı Mu-
hammet Kaynar konuştu. “CHP tüm
oyunu ‘bakın biz söz verdik Ak Parti yap-
mıyor’ demek üzerine kurdu ama biz bu
oyunu bozduk” diyen Kaynar, “İlgili
daire müdürlüğünden çeşitli taleplerde
bulunduk. Daire Başkanlığı tarafından
talep ettiğimiz sorulara verilen cevabın
tamamı 1 buçuk sayfa. Cevabın son 

maddesinde de 'O sizi ilgilendirmez” diye
de hadsizce bir cevap var ki, onu da mec-
lisin hukukunu korumak adına ifade ede-
yim. Kurda kuşu yem etme kaygımız var”
dedi. Kaynar, Hukuk Komisyonu’nun
sorularına cevap verildiği anda komisyon
olarak teklifin kabul edileceğini ifade etti.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
mise “Bizimle ilgili ithamlara girmenize
gerek yok. Israrla söylüyorum hepimiz
toplum önderleriyiz. Vatandaş bizi onla-
rın sorunlarını çözelim diye buraya yolla-
dılar. Sadece biz değil, toplum
yöneticileri olarak sorumluluğumuzu bi-
lelim, aklımızı başımıza alıp, topu taca
atmayalım. Top taca giderse oyun yeni-
den başar, ve oyun yeniden başlar. Biz
komisyon raporuna ne yazılmışsa, kabul
etmeye hazırız” cevabını verdi. 

SELVİ SARITAÇ

İki teker
kardeşliği

Ayna Grubu 
ile coştular

UlUSal egemenliğimizin temelinin atıldığı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı, Sarıyer’de coşku ile kutlandı. Sarı-

yer Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni ve
İstinye Anadolu Lisesi’nde başlayan kutlamalar “İki
Teker Kardeşliği” etkinliği ile devam etti. Sarıyer Beledi-
yesi ve Ekip Akademi iş birliği ile düzenlenen bayram
kortejinde yüzlerce motosikletli, ellerinde ve motosiklet-
lerindeki Türk bayraklarıyla yola koyuldu. İstinye Tersa-
ne’den başlayıp Sarıyer Merkez’e gelen kortej
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yunus polislerin de
eşlik ettiği kortej sonrasında gösteri yapan Koorosh
Ghorbanı Sarıyerlilere heyecanlı anlar yaşattı.

Umut kaybedilmemeli

“19 Mayıs unutulmaması gereken bir gün” diyen Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç şöyle konuştu; “Biz birbiri-
miz için yaşamak zorundayız. Birbirimiz için yaşadığı-
mızda toplumumuz, vatanımız için insanlık için yaşamış
olacağız.  '2 tekerin kardeşliği' diye bir başlık yaratmış ar-
kadaşlar. Kağnı arabalarıyla başlayan bir Kurtuluş Sa-
vaşı, ulusal kurtuluş savaşı var ve bugün onların da aynı
şekilde 2 teker üzerinde yaşam mücadelesi veren yüzlerce,
binlerce insan var. 2 tekerin kardeşliği buradan çıktı. Kur-
tuluş Savaşı'nın hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Ne
kadar darda olursan ol, sıkıntılar olanaksızlıktan ne kadar
fazla olursa olsun. Gazi Mustafa Kemal'in çok güzel bir
sözü var, 'Umudu hiç kaybetmemek lazım. Ben hiç kay-
betmedim ve umudumla kazandım' diyor.”

Dost bariyer sözü

Korteje katılan Ekip Akademi eğitmenlerinden Sadun
Şanal ise; " Biz de 2 tekerli bütün dostlarımıza bunu gü-
venli ve ileri bir şekilde sürmeyi öğretmek için burada-
yız. Burada da bugünkü amacımız hem bu süreçte
birlikte olmak Atatürk'e hep birlikte anmak hem de
bunu en güvenli ve en bizlere yakışır, Atatürk'e yakışır
bir şekilde bu süreci sonuçlandırmak. Bizim birkaç yıldır
hep mücadele ettiğimiz bu katil bariyer konusu vardı.
Birçok kazada birçok arkadaşlarımızı kaybettik ne yazık
ki. Şimdi bunun yeni bir sistemle artık dost bariyer diye-
biliriz buna. Bu sisteme çevirmeye başladık. Sarıyer Be-
lediyesi bu konuda gerekli tüm desteği vereceğine söz
verdi” diye konuştu.

19 MayıS Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı kapsamında farklı etkinlere imza atan
Büyükçekmece Belediyesi günün finalinde

Ayna Grubu ile Büyükçekmeceli gençleri buluşturdu.
Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı’nda gerçekle-
şen törene binlerce genç katıldı. Kendisi de Büyükçek-
meceli olan Ayna Grubu’nun kurucusu ve solisti Erhan
Güleryüz’ün söylediği şarkılara eşlik eden binlerce genç
gönüllerince eğlendi. Konser sonunda Ayna Grubu’na
çiçek takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Gecenin sonunda
ellerde Türk bayrakları ile hep bir ağızdan söylenen 10.
Yıl Marşı coşkuyu daha da arttırdı.

Hakan sönmez
damgaweb@gmail.com

hknsnmz59@hotmail.com

KURDA KUSA
YEM OLMASIN!

Silivri Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik Yürüyüşü ve 90'lar-2000'ler
Gençlik Eğlencesi düzenledi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri sahilinden bu cennet vatanın
üzerinde hain emelleri olan müstevlilere ve onların yerli işbirlikçilerine sesleniyorum; bu vatan sahipsiz değildir” dedi.

Silivri Belediyesi tarafından
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı

kutlamaları kapsamında Gençlik Yürü-
yüşü ve 90'lar-2000'ler Gençlik Eğlen-
cesi düzenledi. Kaymakamlık binası
arkası 19 Mayıs Meydanı’nda buluşan
binlerce kişi, bandolar ve ellerde Türk
Bayrakları eşliğinde kortej oluşturarak
Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü.
Büyük bir coşku ile gerçekleşen ve ren-
kli görüntülere sahne olan Gençlik Yü-
rüşü’ne Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, belediye meclis üyeleri, siyasi
parti temsilcileri, STK temsilcileri,
muhtarlar ve binlerce Silivrili katılım
gösterdi. Atatürk Anıtı önünde Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okun-
masının ardından festival alanında Dj
Tucker ve Dj Serhat Keçe tarafından
90'lar-2000'ler Gençlik Eğlencesi ya-
pıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, eğlence öncesi alanı dolduran
gençlere hitaben konuşma yaptı.
En kudretli yürüyüş

Gençlik eğlencesinde, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da

başlattığı Milli Mücadele’ye değinen
Başkan Yılmaz, “Her şey ilk adımla
başlar. Adımlar birleşir, yürüyüş olur.
Yürüyüşler eklemlenir, mücadelede bu-
luşur. Mücadeleler hızlanır, tarihle bir-
leşir, tarihin sayfalarını mühürler. Ve an
gelir, o tarih Türk diye okunur. Ve gün
olur, o tarih, Türk milletinin kahra-
manlıklarını, insanlığın idrakine şakır

şakır söyletir. Tam 103 yıl önce, Sam-
sun’dan; Milli Mücadele’nin ilk adımı
atıldı. İşgal ve esarete, ilk hamle ya-
pıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk harcı
Samsun’da karıldı. Vatanın selamet
dolu ufuklarına doğru cesaretle yol
alındı. Türk milleti, Samsun’dan Af-
yonkarahisar’a kadar, inançla, imanla
yürüdü. Gazi Mustafa Kemal ve arka-
daşları, Samsun’dan başlattıkları yürü-
yüşle, yorgunluğu ve yılgınlığı yendi.
Vatanımıza göz diken, varlığımıza
ömür biçen emperyalist vahşilik, ilk ce-
vabını Samsun’dan aldı. 19 Mayıs
1919; aklın, asaletin, sabrın, milliyetçi
şuurun, stratejinin ve bağımsızlık sev-
dasının ürünüdür. 19 Mayıs; milli diri-
lişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs; milliyetçi
yürüyüşün meydan okumasıdır. 19
Mayıs; zalime, haine, alçağa, işbirlik-
çiye yıldırım gibi çarpan Türk’ün kud-
retli yürüyüşüdür. 103 yıl önce, Türk
milleti zafere doğru yürüyüşe geçmiş-
tir” dedi.
Umudumuz gençliktir

Başkan Yılmaz mesajlarına şöyle
devam etti: “Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Büyük Atatürk, ‘Türk gençliğine

terk edip bıraktığımız vicdanî emanet,
yalnız ve daima galip olmaktır ve emi-
nim daima galip olacaksınız’ sözüyle,
gençliğe olan güvenini, ‘Bütün ümidim
gençliktedir’ sözüyle de, beklentilerini
dile getirmiştir. Ben de inanıyorum ki,
fırsat buldukları ölçüde ve kendilerine
olan toplumsal güveni fark ettikleri tak-
dirde, bizim gençliğimizin başarama-
yacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye’mizin
ve insanlarımızın; layık oldukları
mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye ka-
vuşması gençliğimizle olacaktır. Bu dü-
şüncelerle, Büyük Atatürk’ün,
mukaddes vatanımızın bölünmez bü-
tünlüğü yolunda kurtuluş mücadelesini
başlattığı bu anlamlı günün yıldönü-
münde,  gençlerimizin ve bütün hem-
şehrilerimizin bayramını kutluyor,
gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla,
minnetle ve rahmetle yad ediyorum.
Buradan, Silivri sahilinden bir kez
daha bu cennet vatanın üzerinde hain
emelleri olan müstevlilere ve onların
yerli işbirlikçilerine sesleniyorum; bu
vatan sahipsiz değildir. Bu vatan kim-
sesiz değildir. Bu vatanın sahibi necip
Türk Milletidir” ifadelerinin ardından,
“Ne mutlu Türk’üm diyene!”

Bu vatan sahipsiz değildir!



1 9 Mayıs Gençlik Haftası kapsa-
mında bir “Gençlik Kampı” düzen-
leyen Esenyurt Belediyesi,

birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirerek
gençlere keyifli anlar yaşattı. Kahvaltıyla
başlayan etkinliğin sabahında Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un
katılımıyla Çanakkale gezisi gerçekleştirildi.
Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide
Mecidiye Tabyası, Şehitlik Anıtı, Conk Ba-
yırı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün silah ar-
kadaşlarıyla birlikte vatan için canlarını
ortaya koyduğu 57. Alay Şehitliği ziyaret
edildi. Başkan Bozkurt’un gençlerle birlikte
şehitliğe karanfil bırakmasının ardından
kamp yapılmak üzere Edirne Gökçetepe
Tabiat Parkı’na geçildi. 

Birlikte çadır kurdular

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
kamp alanında gençlerle birlikte çadır
kurdu. Dans yarışmalarının ve akşam ye-
meğinin devamında Bozkurt ve gençler
kamp alanında yakılan ateşin etrafında bu-
luşarak hep birlikte şarkılar söyleyip halay
çekti. Keyifli anların yaşandığı kamp gece-
sinde, yapılan şarkı yarışmaları ile gençler
yeteneklerini sergiledi. Gençlik Kampı’nın
son günü, Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un katılımıyla sabah egzersizi ve
doğa yürüyüşü ile başladı. Zipline aktivitesi
ile heyecanın ve eğlencenin aynı anda ya-
şandığı kamp etkinliği, yapılan spor müsa-
bakalarının ardından çekilen 19 Mayıs
hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Güzel anlar yaşadık

Gençlerle olmaktan mutlu olduğunu ifade

eden Kemal Deniz Bozkurt paylaşmanın
önemini vurgulayarak, “Umudun şehrinin
gençleriyle beraber 19 Mayıs’ı Çanakka-
le’de karşılayalım dedik. Hem Çanakkale
ruhunu anlamak, anlatmak için hem ne
kadar zengin bir mirasın bize devredildiğini
ve bu ülkenin sınırlarının hangi şartlarda çi-
zildiğini anlamak, anlatmak için hem de
bundan sonra geleceğe bakarken birbiri-
mizi tanıyıp anlayıp, beraber spor yapıp,
eğlenceler yapıp, türküler söyleyip ve birbi-
rimizle tecrübelerimizi paylaşmak için bir
araya geldik. Dolu dolu bir etkinlik oldu.

Dün yağmura rağmen zor koşullarda da
beraber neler yapacağımızı test etmiş
olduk. Dayanışarak çok güzel anlar yaşa-
mış olduk. Hem benim için hem de arka-
daşlarımız için çok güzel bir etkinlik oldu.
Hayat sadece çalışmak değil, aynı za-
manda güzellikleri paylaşmak ve birlikte
güzel vakit geçirmektir” dedi. 

Önemli bilgiler edindik

Bir genç olarak geçirdiği kamptan çok
memnun olduğunu belirten Veysel Demir,
“Çanakkale’deki manevi değeri en içten

duygularla hissettik. Başkanımız da bizim-
leydi, beraber şehitliklere karanfil bıraktık.
Sonrasında kamp etkinliklerimiz oldu, çok
güzel geçti. Beraber türküler söyledik, şar-
kılar söyledik, halay çektik, çok eğlenceli
geçti” şeklinde konuştu ve başta Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese
teşekkür etti. Katıldığı etkinliklerin kendi-
sine faydalı olduğunu vurgulayan Muham-
med Özer ise “Çanakkale’nin tarihiyle
alakalı önemli bilgiler edindik. Tarihî ufku-
muz genişledi” ifadelerini kullandı.

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

samyeli@bahattindemir.com.tr
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Global güçler 
iş başında!

U lusüstü güçler yeni bir dünya düzeni için 
çoktan kolları sıvamış durumda.
1- Plandemiyle ekonomiye büyük bir

darbe  yaptılar.
2- İklim krizi denen çakma uydurma hikaye ile ta-

rımı ve üretimi bitirdiler.
3- Siyasi ve adli krizlerle yeni liderler yaratıyorlar.
4- Ülkelerde Lider (kahraman ) yaratmak için en iyi

kullandıkları argüman ve gücün başında medya var ve
şuan bu güç  devrede.

Önce mazlumlaştırıyorlar sonra kahraman yapmayı
başarıyorlar, bizde bunları yiyoruz.

Herşey algı operasyonu ile gayet istedikleri gibi 
yürüyor.

Tabi birde nasıl ve neyle beyinleri oyalayıp meşgul
ediyorlar birlikte göz atalım.

İnsanları oyalamak için sayısal loto, at yarışları,
milli piyango, 

kazı kazan, 
kumar, 
spor toto, 
spor Loto, sosyal mecralar,
TV dizileri, 
çizgi filmler ve sabah kuşağı gibi bir çok alanı 

kullanıyorlar.
Gelişime engel, iletişime engel, konuşmaya sohbete

engel,
fikir üretmelere engel, proje üretmeye engel,
zihne engel içerikler üretiyorlar. Nereye baksak her

yerde gizli subliminal mesajlarlar var.
Zekamızı adeta zincir vuruyorlar,
Daha nereye kadar sürecek bu bilinmezlik. İnsanlığı

sürekli sürü gibi kontrol altında tutup bugünü değil ya-
rınları dizayn etmeye devam ediyorlar.

Önümüzde 100 yıllara varmadan kurmak istedikleri
o Metavarse sanal köle hayat sistemini  kuracaklar.

Vakit uyanma vakti bu ölüm uykusundan uyanmayan
ülkeler abad olamayacaklar.

Hep muhtaç olacaklar geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın torunlarımızın yarınları tehdit 
altındadır.

Yarınların  tehdit altında olması bir ülke için
adeta  beka meselesidir.

Sizlere önerim gördüğünüz her görüntüye fotoğrafa
inanmayın, arkasında ne olabilir merak edin ve 
sorgulayın.

Çünkü Medya güçleri ile bize neyi istiyorlarsa onu
aşılıyor dayatıyor ve hazırlıyorlar.

Bir örnek daha vermek gerekirse Bill Gates bir açık-
lama yaptı virüs grip gibiymiş anlayamadık dedi geçti.

Ben onlarca köşe yazısı yazdım pandemi değil plan-
demi diye ee ne oldu aşı vurdular, test yaptılar ilaç içir-
diler, akrabalığı dostluğu ahbaplığı bile bitirdiler.

Devam edelim,
1- Bir çok sakıncalı subliminal görüntü içeren çizgi

filmlerinden çocuklarınızı kaçının. Geleceklerini 
kontrol altına alın.

2- TV dizi film sabah kuşaklarını kesinlikle 
izlemeyin!

Özelikle anneleridir sözüm çocuklarınızı bu tür 
programlardan koruyun.

3- Oyun TikTok sosyal mecralarından da uzak tutun.
4- Zihnizi satın almalarına izin vermeyin, kumar ve

şans oyunlarından kaçının.
5- Zihninizi fikir proje gibi işler için daima açık

tutun.
6- Değişin tüketen biri olmak yerine üretip tükenen

bir gelecek için çalışın.
7- Çifti milletin efendisi tarımsa bir ülkenin 

bekasıdır. Ekin ve biçin.
Çiftçi tekrar milletin efendisi ilan edilmeli!
8- Ata tohumlarımız usulce yok edilme noktasında

derhal tohumlarımızı koruyup ekmeliyiz.
9- Tohum bir ülkenin bekasıdır.
10- Bekası tehdit altında olan bir ülkenin yarınları

karanlıktır.
Yukarda yazdığım başlıkları başaramazsak yeni

dünya düzeni peşinde olanlar amellerine ulaşacaklar.
Çünkü bu ulusüstü yapıların bugünle bir dersi yok

bugünü yıllar önce yazıp çizip bizi figüran gibi 
oynattılar.

Bizde artık kısa orta ve uzun vadede planlar kurma-
lıyız bununda yegane yolu tam bağımsız bir Türkiye
olmaktır.

Bu arada yazdıklarım sadece ülkemizi tehdit eden
unsurlar değildir.

Tüm insanlığı tehdit etmektedir.
Kalın sağlıcakla…

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında “Gençlik Kampı” düzenledi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un
katılımıyla Çanakkale Şehitliği’nde başlayan etkinlik, kamp alanında yaşanan keyif dolu aktivitelerle devam etti. Gençlerle halay
çeken Bozkurt, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Hayat sadece çalışmak değil, aynı zamanda güzellikleri paylaşmaktır” dedi

HAYAT SADECE
CALISMAK DEĞİL!

GAzi MuStAfA Kemal
Atatürk’ün milli mücadele
ateşini yaktığı ve gençlere

armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bey-
likdüzü’nde büyük coşkuyla kutlandı.
Sabah saatlerinde çelenk sunma tö-
reni ve Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın
programıyla başlayan kutlamalar,
Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ilk
kez düzenlediği Kırlangıç Gençlik
Festivali etkinlikleriyle devam etti. Altı
gün boyunca gençleri buluşturan fes-
tivalin son gününde, dans ve müzik
gösterilerinin yanı sıra, 19 Mayıs’a
özel Kaykay Kupası düzenlendi.
Genç kaykaycılarla birlikte festival bo-
yunca basketbol, ayak tenisi ve plaj
voleybolu branşlarında mücadele
eden gençlerin kupa ve madalyalarını
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık takdim etti. Bu yıl ki
kortej yürüyüşü ise Yaşam Vadisi 1.
Etap Çanakkale Zafer Meydanı ve
Atatürk Anıtı’ndan başlayarak Yaşam
Vadisi 2. Etaptaki festival alanında
son buldu. Başkan Çalık ve eşi Zehra
Çalık’ın da katıldığı kortejde, binlerce

vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile
hep bir ağızdan marşlar söyleyerek
yürüdü. 

6 gün kutladık

Öte yandan 19 Mayıs kutlamaları
kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri
Rahmi salonunda, İzler ve Düşler
sergisinin açılışı gerçekleşti. Serginin
30 Haziran’a kadar sanatseverlere
açık olacağını dile getiren Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “19
Mayıs ruhuna uygun işler yapmaya
gayret ediyoruz. Amacımız, gençleri-
mizin hayal kurabilecekleri ortamları
oluşturmak. Bugün burada hayalle-
rini sanat eserlerine dönüştüren 19
sanatçı gencimizi yürekten kutluyo-
rum” dedi. Gençlerin hayallerini ya-
şamaları için durmadan çalıştıklarını
ifade eden Çalık, “19 Mayıs 1919
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir-
likte yürüyen halkın, esarete başkaldı-
rarak bağımsızlık mücadelesini
başlattığı gündür. Büyük özveriyle ku-
rulan büyük Türkiye Cumhuriyeti siz-
lere emanettir. Bu değerli emaneti

yaşatmak ve sonsuza kadar koru-
mak en büyük sorumluluğunuz ve
görevinizdir. 19 Mayıs, Türk halkı
için önemli bir başlangıçtır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
geleceği gençlere emanet et-
mişti. Bizim de gençleri-
mize olan inancımız
tamdır. Beylikdüzü’nde
19 Mayıs’ı Kırlangıç
Gençlik Festivali ile
altı gün boyunca
kutladık. Gençleri-
mizin kendilerini
özgür hissede-
ceği alanlar
oluşturmak
istedik” ifa-
delerini
kullandı.

Türkiye size
EMANET

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı 
103. yılında Beylikdüzü’nde
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gençlere seslenen Belediye
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Türkiye Cumhuriyeti 
siz gençlere emanettir. Bu
değerli emaneti yaşatmak ve
sonsuza kadar korumak en
büyük sorumluluğunuz ve
görevinizdir” dedi 

Kuva-yi Milliye 
parKı açıldı

Silivri Belediyesi ve hayırsever Baldöktü Ailesi
tarafından yapılan Kuva-yi Milliye Parkı Yeni 
Mahalle’de hizmete açıldı. Törende konuşan
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın düsturu ile daha güzel bir 
Silivri için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Silivri Belediyesi ve hayırsever Baldöktü Ailesi
tarafından Yeni Mahalle’de yapımı tamamlanan
Kuva-yi Milliye Parkı için 19 Mayıs günü açılış tö-

reni düzenlendi. Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hayırsever Nurullah
Baldöktü ve ailesi, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis
üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, törendeki konuşma-
sına, “Memleketin her köşesinin bilfiil işgal altında olduğu bir
ortamda, bir kıvılcım olarak başlayan ve vatanın her karışını
saran, bizi biz yapan ruhun adıdır Kuvâ-yi Milliye” dedi. İş
insanı Nurullah Bakdöktü’ye teşekkür eden Yılmaz, “Bugün
burada Silivri’mize kazandırdığımız parklardan biri olan,
böylesine anlamlı bir günde ve anlamlı bir isimle açılışını ger-
çekleştirdiğimiz Kuvâ-yi Milliye Parkı’mızın hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu. 

Hedef 10 bin ağaç

Silivri Belediyesi tarafından yapılan hizmetler ve devam eden
projelere hakkında bilgi veren Yılmaz, “Silivri Belediyemizin
bu yıl ki hedefi Silivri merkezine 10 bin ağaç dikmek. Göreve
geldiğimiz ilk günden itibaren her geçen gün artan bir ivme
ile 2021 yılında 11 park ve oyun alanı, son 3 yılda ise top-
lamda 25 park ve oyun alanını geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımıza hediye ettik. 2021 yılında ilçemizin dört bir ya-
nında 10 yeni basketbol sahası,  son 3 yılda ise toplam 21
basketbol sahası yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk.
Yüzme Havuzunun da içerisinde yer aldığı Naim Süleyma-
noğlu Spor Kompleksinin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Gox ve Eypio
Avcılar’ı salladı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Avcılar’da 
coşkuyla kutlandı. Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği 

Can Gox ve Eypio konserine yoğun ilgi gösteren 
vatandaşlar ünlü sanatçılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

AvcılAr’dA 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nın 103. yılı kutlamaları; Hükümet Konağı ve Atatürk Par-
kı’nda düzenlenen çelenk törenleri ile başladı. Avcılar Firuzköy

Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen resmi törenin ardından Havuz Meydanı’nda
buluşan Avcılarlılar, bando eşliğinde marşlar söyleyerek Gençlik Yürüyüşü 

gerçekleştirdi. Avcılar Belediyesi’nin 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ünlü

caz ve blues sanatçısı Can Gox ve Türk Rap Sa-
natçısı Eypio konser verdi. İspark Avcılar Mey-

danı Açık Otoparkı’nda gerçekleşen konsere
müziksever vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konser

alanını dolduran Avcılarlı müzikseverler ünlü sanatçı-
ların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek keyifli anlar ya-

şadı ve uzun süre dans ederek eğlendi.



6 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

Dilek BOZKURT 

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.ş. Adına
Mehmet MERT

21 MAYIS 2022 CUMARTESİYIL:18 SA YI: 5346

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

REKLAM, ABONE VE REKLAM HABER: 
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26  

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIş

Asker AVşAR

İstihbarat  
Selvi SARITAÇ 

Tahsin GüNER

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL Tel:+90 0212 871 36 06

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

Dağıtım: 
Turkuvaz - şenol YENE 
Salih DOğAN - Ali Burhan
SİMSAR - Ayhan İKİZ -
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Haber Merkezi: 
Mustafa DOLU - Merkez
Nergiz DEMİRKAYA - Ankara
Bahadır SüGüR - Politika
Neşe MERT - Dış Haberler
Zeynep VURAL - Kültür, Sanat
Yakup TEZCAN - Spor
Fatih POLAT - Merkez
Osman KÖSE - Merkez
Taylan DAşDÖğEN - Merkez
Semanur POLAT - Merkez

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı
Atakan Akça, üreticinin gübre alamadığı
için rekoltenin bundan olumsuz etkilene-

ceğine vurgu yaparak, fındık fiyatının en az 3,5
dolar (55,5 TL) olması gerektiğini söyledi. Yaşanan
ekonomik kriz ve artan enflasyon rakamlarının dik-
kate alınarak fındık fiyatının açıklamasını talep
eden Akça, özellikle Ordu ve Giresun’da yüksek ke-
simlerde bulunan üreticilere destek yapılması gerek-
tiğini vurguladı. Gübre ve ilaç fiyatlarına yapılan
zamlar nedeniyle çok sayıda üreticinin bahçelerine
ilaç ve gübre atamadığını söyleyen Akça, “Üretici-
nin yüzde 75-80’i gübre alamadı ya da atamadı. Bu
fındıkta ya da diğer ürünlerde ürün ve verim kaybı-
nın açık bir şekilde yaşanacağını gösteriyor” dedi.

Rekolte düşük olacak

Bazı kurum ve kişilerin fındık rekoltesi açıkladığını
ancak açıklanan rakamların gerçeklik payının olma-
dığını ileri süren Akça, “Fındığın başında birçok
sorun var. Bir don geçirdi, ardından bir rüzgar ge-
çirdi. Kuraklık sıkıntısı da yaşanabilir. Bütün bunla-
rın yanında gübre ve ilaç sıkıntısı da yaşandığı için
muhakkak bunların rekoltede bir etkisi görülecektir.
Mutlaka bir azalma olacaktır” dedi. Akça, üretici-
lerden imkanlarını zorlayarak bahçelerini gübre at-
malarını söyledi. Yaşanan ekonomik kriz ve artan
enflasyon rakamlarının dikkate alınarak fındık fiya-
tının açıklamasını talep eden Akça, özellikle Ordu
ve Giresun’da yüksek kesimlerde bulunan üreticilere
destek yapılması gerektiğini vurguladı.

Dolar üzerinden belirlensin

Türkiye’de her şeyin fiyatının dolara göre belirlendi-
ğini dile getiren Akça, şöyle devam etti:“Biz fındığın
fiyatının dolar ya da bu tür değer üzerinden belir-
lenmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bunu yıllardır savu-
nuyoruz. Bana göre fındık fiyatı 3,5-4 dolar
arasında olmalı. Bunun altında bir fiyat olursa üre-
tici küser ve üretim yapmaktan vazgeçer. Küsen
üreticiyi de bir daha bahçeye geri getirmek o kadar
kolay olmaz. 3,5-4 dolar arasındaki bir fiyat üreti-
ciyi memnun eder.”

İBB Meclisi mayıs ayı oturumlarının ikinci bir-
leşiminde oybirliği ile alınan karar doğrultu-
sunda İSPARK tarafından işletilen otoparklara
yüzde 25 zam yapıldı. Oturumda,  İBB yöneti-
minin İSPARK personeline yapılacak yüzde
54.4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için
2022 yılı park ücreti tarifesinde talep ettiği artış,

AK Parti-MHP grubunun çoğunlukta olduğu
komisyon tarafından revize edilerek uygun bu-
lundu. Komisyon şirketin finansman ihtiyacı-
nın sermaye artışı veya sübvanse teklifi ile
karşılanması gerektiğini belirtti. Buna göre İS-
PARK'ın işlettiği otoparklara ortalama yüzde
25 zam yapıldı.  Karar oybirliği ile kabul edildi.

FINDIK
fiyatlarında
artış talebi
Artan girdi maliyetlerinden
dolayı fındık üreticilerinin
yüzde 75-80'inin gübre
alamadığı, bu yıl rekoltenin
düşük gelmesi bekleniyor.
Üreticiler açıklanacak fındık
fiyatlarının en az 55,5 TL
olmasını talep etti

AsgAri ücrete zAm olAbİlİr!

Her geçen gün yenisi
eklenen fiyat artışı
sonrasında vatandaş-

lar geçinmekte zorluk yaşarken,
temmuz ayında zam bekliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın, “Asgari üc-
rete zam gelecek mi?” sorusuna
“Asgari ücreti tespit için bir ko-
misyon var. Her sene toplanıyor.
Dolayısıyla da bunun vakti Ara-
lık'tır” diyerek kapıları kapatmıştı
ancak artmaya devam eden en-
flasyon nedeniyle ek zam tartış-
maları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
“Temmuz ayında yapılacak en-
flasyon farkı artışları ve diğer dü-
zenlemelerle dar gelirlilerin alım

gücünü biraz daha iyileştireceğiz”
ifadelerine ilişkin değerlendirme-
lerinin sorulması üzerine Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin, memur ve memur emekli-
lerine enflasyon farkının ödenece-
ğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6
aylık enflasyon oranında zam
alacaklarını hatırlattı.

Çalışmalar var

Hükümet olarak çalışanları,
emeklileri enflasyonun tahribatın-
dan koruyacak çalışmaların oldu-
ğunu belirten Bakan Bilgin,
haziran ayı enflasyon rakamları-
nın açıklanmasıyla birlikte çalış-
maya ilişkin yol haritasını
belirleyeceklerini ifade etti. 

Fiyatların geldiği seviyeden do-
layı evlenecek çiftlerin en
düşük 20-25 bin liradan beyaz

eşya alışverişi yapabildiği aktaran esnaf,
talebin azaldığını ve evlenecek çiftlerin
ikinci el beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini be-
lirtti. Beyaz eşyada fiyatların yükselmesiyle
satışlar azaldı. Evlenecek çiftlerin daha
çok ikinci el beyaz eşyalara talep göster-

diği belirtildi. Fiyatların geldiği seviyeden
dolayı evlenecek çiftlerin en düşük 20-25
bin liradan beyaz eşya alışverişi yapabil-
diği aktaran esnaf, talebin azaldığını ve ev-
lenecek çiftlerin temiz kullanılmış ikinci el
beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini
belirtti.Gelen giden yokEsnaf Serhat Ka-
rabulut, düğün sezonunu beklediklerini
söyleyerek, “Geçmiş dönemlerde olan 

müşteri akınını daha göremedik” dedi.
“Fiyatlar yüksek olduğu için talep çok
fazla yok, az bir talep var. Evlenecek çiftler
geliyor ama genelde bir şey almadan geri
dönüyorlar” diyen Karabulut, “Bazı müş-
teriler ikinci el ürünleri tercih ettikleri de
oluyor. Çiftler geldiği zaman fiyat araştır-
ması yapıyorlar, müşteriler fiyatların yük-
sek olduğundan dolayı yakınıyor. Bu
yüzden de şu anda satış yapamıyoruz, ha-
reketlilikte yok denecek kadar az” diye ko-
nuştu. “Çiftler, en düşük buzdolabını 6

bin-6 bin 500 liradan alabiliyor” diyen Ka-
rabulut, “Çamaşır makinası ortalama 4
bin ile 4 bin 500 arasında, bulaşık maki-
nası ise 3 bin 500 ile 4 bin lira bandından
başlıyor” dedi. “Evlenecek çiftin beyaz
eşya için cebinden minimum çıkacak tutar
20 bin ile 25 bin TL arasında” diyen Ka-
rabulut, “Normalde geçmiş dönemleri göz
önüne aldığımızda bizde hareketlilik
mayıs ayında başlar ve sonbahara kadar
devam ederdi. Şu anda mayıs ayından
umudu kestik” ifadelerine yer verdi.

E snafın yanında durması gereken
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı-

oğlu, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı
AVM'deki mağazaların kiralarına yüzde
98.2 oranında zam bindirdi. TÜİK bu yıl
kira artış oranını yüzde 34.5 olarak belir-
lerken, Borçlar Kanunu'nun 344. mad-
desi de yıllık kiranın 12 aylık TÜFE
artışına göre yapılmasını öngörüyor.
Güven vermeyen TÜİK rakamlarına Hi-
sarcıklıoğlu başkanlığındaki AVM yöne-
timi de uymadı ve bunun üç misline
yakın zam uyguladı. AVM'de Aralık
2021'de 12 bin 770 lira olan 57 metreka-
relik bir yerin aylık kirası 25 bin 308 li-
raya yükseldi. İşletmeciler, yüksek
zamma itiraz ederek  “Kira uyarlama”
davası açtı. Ankara'nın en büyük

AVM'lerinden biri olan Oran semtindeki
Panora Alışveriş Merkezi'nde, Aralık
2021'de 12 bin 770 lira olan bir yerin
aylık kirası, artışın ardından 25 bin 308
liraya yükseldi. Birçok mağaza ve dük-
kan sahibi yüksek zamma isyan ederek,
Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve
“Kira uyarlama” davası açtı. Panora
AVM'de yemek katında 57 metrekarelik
bir restoran işleten Mustafa Avcı, kira-
lara yapılan zamma, tüm esnafın tepki
gösterdiğini ve 15 yıllık kiracılık döne-
minde ilk kez dava açmak zorunda kaldı-
ğını belirterek Sözcü'ye şunları söyledi:
“Alışveriş merkezlerinin hepsinde ilk yıl-
larda metrekare birim fiyatları dolar ya
da Euro üzerindendi. Ekonomi dara-
lınca, rakamlar iyileştirildi ve hükümetin
aldığı kararla da TL'ye dönüldü. Panora

AVM'de de kısmen buna uyuldu. Ancak
AVM'yi zamanında borsaya açtıkları için
yeterli kârlılık olmamasını sebep gösterip
şimdi indirimleri de kaldırdılar.”

Esnafın yanında değil

Panora AVM'de yaşanan sorunları anla-
tan restoran işletmecisi Mustafa Avcı,
yeni fiyat düzenlemesine bütün AVM es-
nafının tepki gösterdiğini söyledi. Ko-
nuyu yargıya taşıdıklarını belirten Avcı,
“Kirayı zamanında ödemeyenlere aylık
yüzde 2 faiz uyguluyorlar. Elektrik fatu-
ralarımıza da BEDAŞ'tan aldıkları birim
fiyat üzerine ek yapıyorlar. Ticaret Ba-
kanlığı'nın kanunla belirlediği birim fiyat-
larına fahiş rakamlar yansıtarak bizleri
mağdur ediyorlar. Asıl üzücü taraf da bu
AVM'nin yönetim kurulu başkanının; es-

nafın bizatihi yanında durması gereken
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun
olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunda tanıdık 
isimler var

Kiraları fahiş biçimde artıran Panora
AVM'nin yönetiminde başkan olarak Es-
kihisar Şirketler Grubu ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile iş insanları yer alı-
yor. Yönetimde, Susam Sanayi Yönetim
Kurulu Üyesi Mert Fırat, Eskihisar Şirket-
ler Grubu Yöneticisi Zekeriya Fındıkoğlu,
Söğütözü İnşaat Yöneticisi Osman
Tokur, Koray İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Koray Akar, Türk Telekom Yöne-
tim Kurulu Üyesi Aclan Acar ile Nuh Çi-
mento Yönetim Kurulu Üyeleri Vahdettin
Ertaş ve İsmail Köksal bulunuyor.

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yönetim 
kurulu başkanı olduğu
AVM’deki mağazaların

kiralarına TÜİK kriterlerinin
üzerinde ve Borçlar Ka-

nunu’na aykırı biçimde yüzde
98.2 oranında zam yaptı

AVM KIRALARINA
OKKALI ZAM

Hayat pahalılığı artmaya devam ederken,
vatandaşların maaşları her gün eriyor. Asgari
ücret için yılın başında yapılan zam, Haziran ayı
gelmeden buhar oldu. Geçim sıkıntısı yaşayan
milyonlarca kişi asgari ücrete ek zam bekliyor

Her geçen gün 
yenisi eklenen
fiyat artışı sonra-
sında vatandaşlar
geçinmekte zorluk
yaşarken, temmuz
ayında zam bekli-
yor. Geçtiğimiz
haftalarda Cum-
hurbaşkanı Erdo-
ğan’ın, “Asgari
ücrete zam gele-
cek mi?” soru-
suna “Asgari
ücreti tespit için
bir komisyon var.
Her sene toplanı-
yor. Dolayısıyla da
bunun vakti Ara-
lık'tır” diyerek ka-
pıları kapatmıştı 

İBB Meclisi’nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İBB şirketi
İSPARK’ın işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 25 zam geldi

İSPARK ücretlerine zam geldi

Bu zamanda evlilik zor!



C umhurbaşkanı Erdoğan, cuma
namazını Üsküdar'daki Hz. Ali
Camii'nde kıldı. Erdoğan cami-

den çıkarken gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. Erdoğan, Kolombiya devlet
başkanının ziyaretine ilişkin soru üzerine,
"Her şeyden önce devlet başkanlarının bir
araya geldiği görüşmelerde ana konu ikili
ilişkiler olur. İkinci adım bölgesel konular
olacaktır. Bunun başını çeken Rusya- Uk-
rayna meselesidir. Bir diğer konu da dün-
yada terörün farklı boyutları var.
Bunlardan en önemlisi uyuşturucu kaçak-
çılığıdır, bunu görüşme imkanımız olacak.
Uzun yıllar sonra görüşme yapacağız.
Görüşme sonrası da ikili olarak yapacağı-
mız açıklamalar olacaktır" dedi.

YPG sterör örgütüdür

Erdoğan, PKK/YPG'nin Avrupa'daki var-
lığıyla ilgili soruya ise "Terörle mücadele-
nin kuşatıcılığı çok çok geniştir. Bizim
PKK ile mücadelemiz, aynı zamanda as-
lında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör ör-
gütü olarak kabul etmesine ayrı bir kılıf
uydurdular. Terör örgütü kabul ettiklerini
söylüyorlar, YPG'yi niye terör örgütü
kabul etmiyorsunuz. Bunları en iyi bilen
onlar değil biziz. YPG, PKK'nın farklı do-
ğurduğu bir terör örgütüdür. Ve şu arda
bunları AB olduğu gibi ABD bile bunlara
görüşme noktasında birçok fırsatlar tanı-
yor. Ve şu anda Avrupa'nın birçok ülke-
sinde başta Almanya olmak üzere,
Hollanda, Fransa, Finlandiya'sında terör
örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu
gösterilerle birlikte orada terör estiriyor
mu, estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri
her türlü güvenceyi veriyor. Bunları kendi-

lerine defaatle anlattığımız gibi bunları
ifade ettik, anlattık, belgeler sunduk;
Bakın bunlar terör örgütüdür ve işledik-
leri suçlar ortadır. Türkiye'de biz bunlarla
mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi mağara-
lardaki odaklanmaları, Kandil'i kendileri
için merkez haline getirmeleri PKK ve
YPG'nin inkar edilemez terör estirmeleri-
dir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala giz-
liyor, örtüyor. İşte başta Almanya olmak
üzere Finlandiya'da, İsveç'te her türlü yü-
rüyüşleri yapıyor. Verin bu teröristleri bize
dememize rağmen, bunları bize vermiyor-
lar. Bunları en iyi bilen takip eden olduğu-
muza göre gereğini yapmaya devam

edeceğiz" cevabını verdi.. 

Kimse kusura bakmasın

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sü-
reciyle ilgili soru üzerine ise Erdoğan,
"Hollanda Başbakanı'yla geniş bir gö-
rüşme yaptım. Yarın İngiltere'nin ve Fin-
landiya'nın görüşme talepleri var, onlarla
görüşeceğiz. Aynı şekilde Stoltenberg ile
görüşmemiz olacak. Tabi bu görüşmeleri
aramızdaki telefon diplomasisini kesme-
mek adına yapmaya devam edeceğiz.
Ama açık ve net söylediğimiz nedir; her
şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün
belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve

bunun mağduru da biz olduğumuza
göre; lütfen NATO'nun teröre karşı has-
sasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir gü-
venlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir
güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir
terör örgütünün alınmasına evet diyeme-
yiz. Bunu İsveç için de Finlandiya için de
düşünüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu
bırakın bu terör örgütlerini kabul etmeyi
kendi parlamentolarında konuşma yaptı-
rıyorlar, yer veriyorlar, silah, mühimmat
temini yapıyorlar. Biz bunları görüyoruz
biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu
terör örgütlerinin NATO'ya girmesine
evet diyemeyiz" değerlendirmesini yaptı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma 
namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, “AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul
etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör
örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi
neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? YPG,
PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür” dedi

Hata bizde
GELMEDİK!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da
partisinin üye katılım törenine katıldı.
Son yerel seçimlerde bir kişinin bile oy
vermediği Bucak ilçesine seslenen
Kılıçdaroğlu, “Sorumlusu biziz. Hata
bizde. Biz gelmedik, sofranıza
oturmadık, çayınızı içmedik”
özeleştirisini yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Burdur’da üye katılım töreninde konuştu.
2019 yerel seçimlerinde bir kişini bile oy

vermediği Bucak ilçesinden örnek veren Kılıçdaroğlu,
“Bucak’tan arzu ettiğimiz oyu alamadık. Bunun so-
rumlusu biziz. Bir yerde hata varsa hata bizde. Biz gel-
medik, sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik.
Ankara’da oturduk güzel laflar ettik. Ben böyle bir
insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım. Yedi kar-
deşiz, üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette
önemli görevlerde bulundum. Onurumla gezdim, siya-
sete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koy-
dum. Rüşvet verenlerin, ezenlerin her zaman karşısında
oldum” dedi. 

Hiç meraklanmayın

“Her birimizin dünya kadar derdi, sorunu vardır. Halk-
tan, emekten, alın terinden yana olan, torpili değil de
hak edene hak ettiği hakkı teslim eden anlayışa ihtiyacı-
mız var” diyen Kılıçdaroğlu, “2 bin 200 liradan buğday
alıp dışarından 6 bin liraya alıyorsanız bir sorunumuz
var demektir. Her evde huzurun, bereketin olmasını is-
terim. Kadınların daha güçlü olmasını isterim. Aile
Destekleri Sigortası’nı getireceğiz. Kadın ne kadar
güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur. Sevgili gençler
hiç meraklanmayın. Bu ülkenin bugünü de sizsiniz geç-
mişi de sizdiniz, geleceği de siz olacaksınız. Türkiye’nin
geçmişinde büyük mücadeleler verdiniz, geleceğinde de
büyük mücadeleler vereceksiniz. Ben de bu azmin ve
kararlılığın yanında olacağım. Hedefimiz bu memle-
kette sorunları çözmek, kardeşçe yaşamak. Hedefimiz
bu ülkede yoksulluğu ve yolsuzluğu bitirmek” ifadele-
rini kullandı. 

Umutsuzluğa kapılmayın!
İBB, 19 Mayıs’ı 103’ncü
yıldönümünde gün boyu süren
etkinliklerle kutladı. 19 Mayıs
coşkusunun finali, Maltepe Miting
Alanı’nda yapıldı. Burada konuşan
Ekrem İmamoğlu, “Sevgili gençler,
asla ve asla umutsuzluğa
kapılmayın. Unutmayalım ki,
Büyük Önder’in 19 Mayıs’ta 
Samsun’a ayak bastığında koşullar
çok daha ağırdı” dedi

İstanbul büyükşehir belediyesi (İbb), 19 Mayıs
atatürk’ü anma Gençlik ve spor bayramı’nı Malte-
pe’deki Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen muh-
teşem bir etkinlikle kutladı. 19 Mayıs etkinliğine;

tbMM CHP Grup başkanvekili Engin altay, CHP Genel başkan
Yardımcısı Onursal adıgüzel, İbb başkanı Ekrem İmamoğlu, Mal-
tepe belediye başkanı ali Kılıç ile binlerce İstanbullu katıldı. İma-
moğlu, etkinliği izleyeceği tribüne, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte
vatandaşların sevgi gösterileri altında çıktı. altay ve İmamoğlu
çifti, etkinliği gazilerle birlikte takip etti. tören, saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

İnancımızla başardık

Murat boz konseri öncesinde, özel tasarım sahnede bir konuşma
yapan İmamoğlu, “bugün, ‘Geldikleri gibi giderler’ diyerek ulusu-
muzu esaretten kurtaracak çok zorlu mücadeleyi başlatan o
büyük adımın 103. yıldönümü” hatırlatmasında bulunan İma-
moğlu, “bugün, zincire vurulmak istenen bir halkın bağımsızlık
mücadelesini zafere taşımaya karar vermiş olan büyük Önder’in,
Kurtuluş savaşı'nı başlattığı, aziz atatürk'ün samsun'a ayak bas-
tığı gün. bu toprakları işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe
ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü
bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu
hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu. ama başar-
dık. bu ülkenin yurttaşları olarak bizler başardık. Cesaretimizle,
inancımızla ve gelecek güzel günlere dönük umudumuzla başar-
dık. Mustafa Kemal’e olan inancımız ve güvenimizle başardık” ifa-
delerini kullandı. 

Şartlar daha zordu

Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimizin altını çizen İmamoğlu,
gençlere şu sözlerle seslendi: 
“Gençlerimizin büyük çoğunluğunun umudunun her geçen gün
daha fazla kırıldığını ve geleceklerini yurt dışında aramaya başla-
dıklarını görüyoruz. sevgili gençler, asla ve asla umutsuzluğa ka-
pılmayın. unutmayalım ki, büyük Önder’in 19 Mayıs’ta samsun’a
ayak bastığında koşullar çok daha ağırdı. bandırma Vapuru hare-
ket ettiğinde, İstanbul’dan anadolu’ya yalnızca Mustafa Kemal ve
arkadaşlarını değil, bu büyük millete olan inancı da taşıdı. Milli
mücadele o inançla başladı. bu millete olan inançla dedelerimiz,
ninelerimiz Mustafa Kemal önderliğinde zafere ulaşıp Cumhuriye-
ti’ni kurdu. Zaferle birlikte, her şeyi yoktan var ettiler. ‘az zamanda
çok ve büyük işler’ yaptılar. Fabrikalar açtılar. tarımda, sanayide,
eğitimde, hukukta, sağlıkta ve hayatın hemen her alanında büyük
bir kalkınma başlattılar.” anIl bODuÇ

İsveç PKK’ya
para verdi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı 
Ann Linde'nin, PKK'nin 1984'te "terör 
listesi"ne alındığını belirterek dezenfor-
masyon yapıldığını savunduğu paylaşımına,
"Gözümüzün içine baka baka yalan 
söylüyorsunuz. İsveç, PKK'nın Suriye kolu
YPG ile dayanışma mesajları verip, bu
örgüte para vermiştir" diye yanıt verdi

İsveç Dışişleri Bakanı Linde,
Twitter hesabından yaptığı açıkla-
mada İsveç'in PKK'yi 1984'te

"terör örgütü" listesine aldığını söyleyerek "Bu
pozisyon değişmeden kalır" dedi. Altun, Twit-
ter hesabından, Bakan Linde'nin paylaşımına
yanıt verdi. "Dezenformasyonla mücadele
adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz"
ifadesini kullanan Altun, İsveç'in, PKK'nın
propaganda, finansman ve eleman devşirme
faaliyetlerine engel olmadığını savundu.

Gereği yapılmalı

Altun, "İsveç'in, Türkiye'de intihar saldırıları
başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleşti-
ren teröristlere silah verdiğini" belirterek,
"Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak
üzere terör örgütleriyle mücadele için Suri-
ye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müt-
tefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye
kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu
örgüte para vermiştir. Dürüstlük en iyi politi-
kadır. Gözümüzün içine baka baka yalan
söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı destek-
lemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı ger-
çekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini
yapmak zorundadır" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan



D amga Gazetesi İmtiyaz sahibi
Mehmet Mert, Basın İlan Ku-
rumu Genel Müdürü Cavit Erkı-

lınç'ı ziyaret etti. Yeni görevinde Erkılınç'a
'hayırlı olsun' dileklerinde bulunan Mert,
Erkılınç'a Damga Gazetesi hakkında bilgi-
ler verdi. Mert'in ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Erkılınç ise
Basın İlan Kurumu'nun 1961'den bu yana
sürdürdüğü hizmet anlayışını aynı kararlı-

lıkla devam ettireceğini söyledi. Erkılınç,
“Basın İlan Kurumu kurulduğu günden
bu yana devletin resmi ilanlarını dağıtan,
görevini layığıyla yapan basın kuruluşla-
rına destek veren bir kurumdur. Belli bir
çerçevede tüzüğümüz var. Bu tüzüğe uyan
bütün basın yayın organları kurumumu-
zun haklarından faydalanır” dedi.

Siyasi görüş ayrımımız yok

Basın İlan Kurumu'nun yayın organlarına
destek verirken siyasi görüş farkı gözetme-

diğini fakat herkesin eleştiri sınırlarını aş-
madan yayıncılık yapması gerektiğini ha-
tırlatan Erkılınç, “Bizim amacımız
görevini ciddiyetiyle yapan yayın kuruluş-
larının siyasi görüşüne bakmaksızın des-
tek vermektir. Ancak yayın
kuruluşlarımızda şunu bilmeli eleştiri
hakkı saklı kalmakla birlikte kullanılan dil
önemli. Hakaret olmadan, küfür edilme-
den, suçlamada bulunulmadan, belgesiz,
dayanaksız haberler olmadan eleştiri
yapan sorgulayan bütün basın yayın or-

ganlarına saygılıyız” diye konuştu.

İnternet yayıncılığına 
ağırlık vereceğiz

Basın İlan Kurumu'nun önümüzdeki dö-
nemde internet yayıncılığına önem verece-
ğinin altını çizen Erkılınç, “Tüzüğün
çizdiği çerçevede görevimizi yapıyoruz.
Önümüzdeki dönemde amacımız internet
yayıncılığına biraz daha destek vermek.
Basın yayın kuruluşlarımız bunu önem-
serse kazançlı çıkacaklardır” dedi.
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ANIL BODUÇ

BIK GörevInI cIddIyet
IçInde SurdureceK TÜZÜĞE

UYANLARI
N
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Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Mert,
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'ı

ziyaret etti. Ziyarette konuşan Erkılınç, “Basın İlan
Kurumu görevini ciddiyetiyle yapan yayın

kuruluşlarının, siyasi görüşüne bakmaksızın
gerekli şartları sağlayan her kuruma destek 

veren bir anlayışa sahiptir. Biz bu anlayışımızla
ciddiyet ve özen içinde yolumuza 

devam edeceğiz” dedi

Başakşehirli
gençlere müjde
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu 
Lisesi’nde gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Kartoğlu, okula iki
masa tenisi, müzik enstrümanları ve spor ekipmanları göndereceğini söyledi

Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu, “Başakşe-
hir’i Seviyorum Çünkü...

Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsa-
mında, Hacı Fatma Gül Çok Programlı
Anadolu Lisesi’ne konuk oldu. Başkan
Kartoğlu, Başakşehir Living Lab İnovas-
yon ve Teknoloji Merkezi’nden yaz etkin-
liklerine, gençlik merkezlerinden Şamlar
Tabiat Parkı’na kadar birçok konuda
gençleri bilgilendirdi. Öğrencilerin masa
tenisi talebi ve turnuva davetini karşılıksız
bırakmayan Başkan Kartoğlu, “Siz yeter
ki isteyin gençler, maç yapamasak bile
ben size iki masa tenisi göndereceğim.

Bu bize yetmez; açık alanda spor yapma-
nız için voleybol filesi ve futbol kalesi
gönderme sözü veriyorum. Duyduğuma
göre müzik enstrümanlarına meraklıy-
mışsınız. O halde yeni müzik sınıfınız için
müzik enstrümanları da bizden” diye ko-
nuştu. Başkan Kartoğlu’nun jesti gençler
tarafından alkışla karşılandı.

Yeni hedefimiz 200 bin öğrenci

Bir diğer öğrencinin “Balon futbol ligi ya-
pabilir miyiz?” sorusunu yanıtlayan Baş-
kan Kartoğlu, “Lig konusunda çalışma
yapamayabiliriz ama bu sene İstanbul
Gençlik Oyunları’nda balon futbolu ya-

rışmaları yaptık. Avrupa yakasındaki 750
liseye gittik ve Türkiye’nin en büyük
gençlik oyunlarının finaline yaklaştık. Siz-
ler kaliteli zaman geçirin diye bu organi-
zasyonu hayata geçirdik. Aileleriniz nasıl
ki sizin üzerinize titriyorsa, biz de sizin
üzerinize öyle titriyoruz. Daha güzel ye-
tişmeniz ve profesyonel olmanız için ça-
lışma yürütüyoruz. Buradan bir müjdeyi
daha sizinle paylaşayım. Önümüzdeki yıl
çıtayı yükseltiyoruz. Tüm İstanbul gene-
linde yapılacak olan İstanbul Gençlik
Oyunları’nda 200 bin gencimize ulaş-
mayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
YAKUP TEZCAN

GoP coştu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı, Gaziosmanpaşa’da fener alayı ve
İkilem konseri eşliğinde coşkuyla kutlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzen-
lediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı etkinlikleri, Gaziosman-

paşa Ortaokulu’ndan Cumhuriyet Meydanı’na ger-
çekleştirilen fener alayı ile başladı. Yürüyüşe
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta’nın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. El-
lerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen
vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Bando eşli-
ğinde marşlarla yürüyen kalabalığa evlerindeki va-
tandaşlar da balkon ve pencerelerden alkışlarla
destek verdi. Ardından düzenlenen konserde sahne
alan İkilem, sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşalılar
için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İki-
lem, dinleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Coşkuya ortak olduk

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı'nı Gaziosmanpaşalılarla birlikte coşkuyla kutla-
dıklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugün 19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu sebeple
biz, tüm Gaziosmanpaşa halkımızla birlikte sokak-
tayız. Fener Alayı yürüyüşü yapıyoruz. Dünyanın
hiçbir ülkesinde sadece gençlere yönelik bir bayram
olmadığını biliyoruz. Tüm halkımızla birlikte bugün
gençlerimizin coşkusuna ortak olmak için Gazios-
manpaşa Meydanı'ndayız" ifadelerini kullandı. 19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı
kutlamak için konsere gelen İrem Palabıyık, "19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı'nda konsere geldiğimiz için mutluyuz. Bayramı
coşkuyla kutluyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Gazi-
osmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Bayramı-
mız kutlu olsun" diye konuştu.Elvan Görmez ise,
"Arkadaşımla birlikte konsere geldik. Çok mutluyuz.
Bu bayramı bize armağan eden başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rah-
met ve minnetle anıyoruz. Gaziosmanpaşa Beledi-
yemize de Başkanımıza da çok teşekkür ederiz" dedi.
TÜRKAN ERVAN

Beyoğlu’ndan

SamSun’a
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Beyoğlu’ndan Samsun’a doğru yola
çıkarak başlattığı Milli Mücadelenin 103.
Yılında İstiklal Caddesi’nde “Beyoğlu’ndan
Samsun’a İlk Adım Sergisi” açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Be-
yoğlu’ndan Samsun’a doğru yola çıka-
rak başlattığı Milli Mücadelenin 103.

Yılı, Beyoğlu’nda özel etkinliklerle kutlanıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çık-
tığı yer olan Galata Rıhtımı’nda, 16 Mayıs günü
anma programı düzenleyen Beyoğlu Belediyesi,
İstiklal Caddesi’nde açtığı “Beyoğlu’ndan Sam-
sun’a İlk Adım Sergisi” ile bu haftayı kutlamaya
devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi
önünde gerçekleştirilen serginin açılışı şehirler
için durulan saygı duruşunun ardından okunan
İstiklal Marşı ile yapıldı. 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK
Parti ve Büyük Birlik Partisinin Beyoğlu ilçe baş-
kanları, muhtarlar ile yerli ve yabancı çok sayıda
vatandaş katıldı.26 Mayıs'a kadar açıkGazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolculu-
ğuna dair 19 fotoğrafın yer aldığı sergide, 18 ünlü
şairin Milli Mücadele’yle ilgili kaleme aldıkları şi-
irleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışta
ayrıca 19 Mayısa özel olarak hazırlanan kartpos-
tallar da binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye dağı-
tıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isimi
verdiği ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal
Caddesinde ziyaretçileri ağırlamaya başlayan
sergi, 26 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

İş Sanat’ın edebiyat ile müziğin bir araya
geldiği dinletilerinde bu ay Sait Faik’in
beş hikâyesi yer alacak. 23 Mayıs Pazar-
tesi, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kana-
lında yayınlanacak “Şehir Amber
Kokacak” başlıklı dinletide, "Müthiş Bir
Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan
Olta", "Yüksekkaldırım", "Serseri Çocuk
ve Köpek" hikâyeleri, eski bir radyo kayıt
stüdyosunun canlandırıldığı sahne düze-

ninde sunulacak.   Atilla Birkiye’nin dü-
zenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar
Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin
sahneye uyguladığı dinletide hikâyeleri
Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin
Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda
Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello)
eşlik edecek. Etkinlik, ilk gösterim tarihin-
den itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalın-
dan izlenebilir.

Sait Faik Youtube’da!

Tekirdağ
kırmızı beyaz
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 
önemine yakışır bir şekilde Marmaraereğlisi'nde
düzenlediği Kortej Yürüyüşü ve Hakan Peker 
konseri ile vatandaşlarla birlikte coşku içinde kutladı

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen 19 Mayıs Kutlama
etkinlikleri ilk olarak kortej ile baş-
ladı. Rahmi Özcan Bulvarı'nda ger-

çekleşen korteje büyük ilgi gösteren
vatandaşlar, bando takımının çaldığı marş ve
şarkılara Türk Bayrakları ve Atatürk resimleri
ile coşku içinde eşlik etti. Kortejde vatandaş-
larla birlikte yürüyen Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir  Albayrak, 19 Mayıs
coşku ve mutluluğuna ortak oldu. Başkan
Kadir Albayrak kortej bitiminde yaptığı ko-
nuşmada, "19 Mayıs, Büyük Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadelenin ilk
ateşini yaktığı, ulusumuzun özgürlük ve ba-
ğımsızlık yolunda şanlı yürüyüşünün başla-
dığı gündür. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür
nesillerimiz, Büyük Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet
ettiği gençlerden olma gurur, mutluluk ve
onurunu yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak ve
bizden sonraki nesillere teslim etmek en
büyük görevimizdir. Atatürk ilke ve devrimle-
rini yeni nesle en iyi şekilde anlatmaya devam
edeceğiz. Bugün burada 19 Mayıs coşku-
muza ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşek-
kür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramımızı kutluyor, güzel yurdu-
muzu bizlere armağan eden Büyük Önderi-
miz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal
Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet,
saygı ve şükranla anıyorum." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı kutlamaları kapsamında Marmarae-
reğlisi'nde ünlü sanatçı Hakan Peker sahne
aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hakan
Peker, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir
konsere imza attı. Konser sonunda Sanatçı
Hakan Peker'e çiçek takdim eden Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Alpaslan Kurtoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençli k ve Spor Bayramı'nda  Hakan Peker'i
Tekirdağ'da ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirtti. Hakan Peker de  Tekir-
dağ'da olmaktan ve şarkılarını Tekirdağlılar ile
hep birlikte söylemekten büyük keyif aldığını
belirterek başta Başkan Kadir Albayrak olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
İRFAN DEMİR
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SARI KIZ 

içişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Esenyurt Yeşilay Da-
nışmanlık Merkezi açılışına

katıldı. Açılışta Yeşilay Genel Başkanı
Prof. Dr. Mücahit Öztürk da yer aldı.
"Dünyanın samimi olması lazım" diyen
Soylu, "Avrupa bir yandan rapor üze-
rine rapor yayınlayıp uyuşturucu ra-
kamlarını paylaşırken, PKK'nın Avrupa
uyuşturucu pazarının tamamına hakim
olduğunu, buradan gelir elde ettiğini bu
raporlarında açıklarken, gidip de terör
örgütü PKK'ya destek olmaması lazım.
Doğunun kendi medeniyetini kendi zen-
ginliğini engellemek için batı yüzyıllar-
dır bu oyunu ortaya koyuyor. Bazen
silahlarıyla koyuyor, bazen uyuşturucu-
suyla koyuyor. Bazen eline geçirdiği do-
ğunun zenginlikleri ile koyuyor, bazen
alkolle beraber koyuyor ve bazen şimdi
ortaya koyduğu gibi doğuyu müflis
etmek için kötü alışkanlıklarını doğuya
bulaştırmak için LGBTİ dahil sapkın-
lıklarıyla birlikte ortaya koyuyor" dedi.

Mottoya dönüştü

İçişleri Bakanı Soylu, "Çıktık dedik ki
polisimiz jandarmamız uyuşturucu sa-
tıcısını görürse ayağını kırsın. Bu lafın
sonucu geldi. Sonucu geldi; mücadele
bir sloganla bir mottoyla bütünleşti.
UYUMA adlı programı geliştirdik. 503
bin kişi indirdi. 42 bin ihbar geldi. Bu
ihbarların hepsine gidildi. Metruk bina-
ları da yıkmak ya da eksiklerini gider-
mek için çalışma başlattık. Bugüne 113
bin 158 Türkiye'de metruk bina tespit
ettik. 78 bin 537'sini yıktık. 16 bin 631
tanesinin metrukluğunu giderdik. Ben
metruk bina hastasıyım. Metruk bina
şu demektir 'Uyuşturucu, kamu düzeni-
nin bozulması, bir sokağı bir mahalleyi

istismar etmek' demektir. 2016'da 845
kilogram kokain yakalanmıştı. 2021 yı-
lında ülkemizde yakalanan kokain mik-
tarı 2 ton 841 kilogram. Avrupa
uyuşturucu raporuna göre, Belçika'da
70 ton yakalandı, Hollanda'da 48 ton
toplam 156 ton 2020 sonu itibariyle ya-
kalandı. Türkiye mücadele verirken Av-
rupa burayı bir narko-devlet gibi kendi
devletine ihtira edip yapmaya çalışan si-
yasiler Avrupa'nın ortaya koyduğu söz-
lerle bunu yapmaya çalışan siyasiler 1
metre önünü göremeyecek kadar cahil-
ler. Bu ülkede 1 yılda 5 bin 558 kişi terör
örgütüne katılırken son 3 yıldır bu
rakam 50 seviyesinde. İkna ile geri ge-
lenlerin sayısı son 5 yılda bin 400'ü aştı"
diye konuştu. 

Batı sessiz kaldı

Esenyurt Karadeniz Dernekler Federas-
yonu Dernek başkanlarıyla da bir araya
gelen Soylu, “Türkiye'de uzun zaman-
dan beri tartışılan, speküle edilmeye çalı-
şılan, siyasetin ana konusu haline
getirilmeye çalışılan bir mesele var. O da
Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığın-
macılar. Suriye İç Savaşı'nı biz çıkarma-
dık. Oraya varil bombalarını biz

atmadık, kadınlara biz tecavüz etmedik,
çocukları kundaklarında biz öldürmedik.
Bunlar yapılınca da biz seyirci kalmadık.
Seyirci batı kaldı. Oralar bize uzak değil.
Biz 100 yıl önce aynı milletin insanlarıy-
dık. Mesela Ukrayna'dan Avrupa'ya gi-
dince büyük bir insanlık dramına sahip
çıkan, büyük bir asalet sergileyen Avrupa
söz konusu biz olunca bunu tersine çe-
virmeye çalışan bir politikayı Türkiye içe-
risinde tetiklemeye çalışmaktadır. Kış
bitince Van'da ve Ağrı'da karlar eriyince
biz oradan insan cesedi topluyoruz.  Bu-
raya geldiler, kendi memleketlerine geri
dönecekler. Biz zorla tutsak da kalmazlar
zaten. Geçen ay İdlib'e gittiğimde 'Biz
Halep'e dönebilecek miyiz? Bizi kendi
memleketimize geri döndürün' diye yüz-
lerce defa soruyla karşılaştım. 2019 se-
çimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi
yine seçim geldi. Yine bir seçim malze-
mesi yapabilir miyiz diye bir anlayış içe-
risinde olmaya çalıştılar. Şu ana kadar
502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü.
Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dö-
nüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de
bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler,
Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn
ve Tel Abyad" dedi. DHA

E yüpsultan Kemerburgaz'da De-
mirören Grubu'nun kredi borçları
nedeniyle Ziraat Bankası'na

geçen Kemer Country, 18 Mayıs tarihli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Meclisi'nin gündemine gelince dikkatler
tekrar bu araziye çevrildi. Ziraat Bankası
A.Ş, İBB'nin 2020 yılında Kemer Country
yerleşkesi için yaptığı plan değişikliğine
itiraz ederek arazinin yüzde 55'lik kısmı-
nın imara açılması istemişti. İtiraz karara
bağlanmadan ilgili müdürlüğe iade edildi.
Çünkü bankanın 6 Temmuz 2021 tarihli
itiraz dilekçesi, bürokratik süreçlerin ar-
dından meclis gündemine gelinceye kadar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı'nın devreye girdiği ortaya çıktı. Bu
adım Ziraat Bankası’nı söz konusu par-
seller için Emlak Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı (GYO) ile işbirliğine 

gitmesinin ardından gerçekleşti.

Rezidans yapılacak

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine
göre, yeni plan ile Kemer Country'nin
golf sahaları; ticaret ve konut, Uzun
Kemer Koruma bandı tarafında kalan
kısmı da park olarak planlandı. Toplam
358 bin 759 metrekarelik arazinin 232 bin
166 metrekaresine gelişme konut ve tica-
ret-konut alanı fonksiyonu verildi. Emsal
yani inşaat hakkı için 0.30 ile 1.10 ara-
sında değişen farklı değerler belirlendi. Bu
oranlara göre 232 bin metrekarelik
alanda 135 bin metrekare inşaat yapıla-
cak. Konut+ticaret fonksiyonu verilen
alanlarda otel, rezidans yer alabilecek.
Bina yükseklikleri, 3 kat ile 5 kat arasında
değişiyor. Burada yaşaması planlanan
maksimum nüfus 2 bin 817 kişi.

AVM ve otel de olacak

Arazinin 11 bin metrekaresinde AVM, ko-
naklama tesisleri, çok katlı mağaza, iş
merkezi gibi ticaret birimleri yer alacak.
Ticari birimler için yükseklik 4 kat olarak
belirlendi. Alanın 76 bin metrekaresi park,
9 bin 537 metrekaresi İSKİ hizmet alanı,
yaklaşık 30 bin metrekaresi de yol için ay-
rıldı. Bakanlığın onayladığı imar planının
açıklama raporunda değişikliğe gerekçe
olarak; arazide konut imarının da önünü
açan 2019 tarihli planın mahkeme tara-
fından iptal edildiği için hak sahiplerinin
gerçekleştireceği yatırımları hayata geçire-
memesi ve mağdur olması gösterildi.

Takipçisi olacağız

İBB Meclisi Grup Sözcüsü Tarık Balyalı,
bakanlığın yaptığı planların da takipçisi 

olacaklarını belirterek, “Ziraat Bankası
2018'de büyük bir medya holdinginin el
değiştirmesi ile ilgili verdikleri kredi nede-
niyle alanın imara açılmasını istiyor.
Medya kuruluşu el değiştirirken Ziraat
Bankası, 750 milyon dolar kredi sağla-
mıştı. Ancak banka krediyi verdiğinde ar-
salar spor alanıydı. Hukuken donatı
alanında kalan bir yeri banka nasıl temi-
nat olarak kabul edebilir? Usulsüz bir iş.
Daha imar planı değişmeden usulsüz şe-
kilde kredi verildi. Usulsüz kredi nede-
niyle çok ciddi kamu zararları yazıldı.
Zararının kapatılması için arazinin imara
açılmasını istiyor” demişti. Arazi, 1 milyar
118 milyon 330 bin lira ve 300 milyon do-
larlık kredi karşılığında ipotek ettirilmişti.
Kredi borcu ödenmeyince arazi Ziraat
Bankası'na geçti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Alev
Alatlı kütüphanesinin açılışında yaptığı
konuşmada, "Kendisine ismini lütfettiği

için teşekkür ederim. Öğrencilerimizin akademik ba-
şarı değil, kültür sanatla iç içe olmasını istedik. Bunu
da başaracağız. Burada kütüphanelere topluma yön
veren kişilerin isimlerini vermek istedik. Alev Alatlı,
tarihte yolculuk yapan geçmişe geleceğe dünyada
dolaşan ama kalbi bu topraklarda olan birisi. Eğer
bu dünyaya bir topluluk söz söyleyecekse, söz söyle-
yecek olanın Türkiye olduğunu söyler. Özel hukuku-
muz da var. 2010 Ocak ayında annemi kaybettim. O
tarihten itibaren bana annemin eksikliğini hiç hisset-
tirmedi. Ne zaman sıkışsam, ne zaman yorulsam ne-
fesi yanında alıyorum. Ondan aldığım enerjiyle
ülkem, devletim için güzel şeyler için yola devam edi-
yorum" dedi.

Yaz kurslarını açıyoruz

"Erenköy Kız Lisesi proje okulu olmak istiyordu.
Alev Alatlı'nın isminin yaşadığı, ziyaret ettiği bu oku-
lun proje okulu olmasından daha güzel bir şey ola-
maz” diyen Özer, “İkinci müjde ise yüz yüze eğitime
devam ederken sürekli öğrencilerimizin yanında
olduk. Destekler verdik. Bu sene ilk kez yaz okulu
açma kararı verdik. Tüm Türkiye'deki bilim sanat
merkezlerinden 12. sınıflara kadar tüm öğrencileri-
mizin katılabilecekleri yaz kurslarını açıyoruz. İlave
açılımla matematik seferberliği başlattık. Yıllardan
beri kronik, üstesinden gelemediğimiz ama aslında
basit olan matematiği herkese öğretecek şekilde yeni
bir açılımla yola devam edeceğiz. 4'üncü sınıftan
12'ye kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik
yaz okuluna katılabilecekleri yaz okulları açıyoruz.
Üçüncü olarak tüm seviyelerde yabancı dil eksiğini
tamamlanması için İngilizce yaz okulu açtığımızı
duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı. DHA

Bizim aramıza
kimse giremez!

Esenyurt Karadeniz Dernek-
ler Federasyonu Dernek 

başkanlarıyla bir araya gelen
İçişleri Balanı Süleyman
Soylu, “Türkiye'de uzun 

zamandan beri speküle edil-
meye çalışılan bir mesele var.
Sığınmacılar meselesi. Suriye

iç savaşını biz çıkarmadık.
Oraya varil bombalarını biz
atmadık, kadınlara biz teca-
vüz etmedik. Bütün bunlara

Batı seyirci kaldı” dedi

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

G ünlerden 19 Mayıs 2022 Perşembe. 23 Mayıs
Pazartesi başlayacak haftanın köşe yazısını
misafiri olduğumuz Antalya'dan gönderece-

ğim. Önümüzde Çevre ve Doğa için çok önemli bir
gün 5 Haziran Dünya Çevre Günü var. Ülkemizin 
Su Efsanelerinden bir gönderi düşündüm. Şimdi
oralarda Turistik Gezi yapanlar vardır. İlk olarak bu
yazımızda SARI KIZ'ı konu edeceğiz.

10-15 yıl önce manevi kızım Necla Dabağoğlu
Altınoluk’ta 3-5 günlüğüne bir daire kiralamış, bizi
davet etmişti. Biz de dünyanın 8. Harikası diye isim
taktığım ve gerçekten sevip takdir ettiğim, Sayın
Başkanımızın eşi Hatice Akgün, ve bir aile daha
oraya gitmiştik. Alev kızımız da ikizleriyle oradaydı.
Ben sıkıntılı adam daha kahvaltı biter bitmez bir
gezi motoru ile konuşmuş ve tam gün harika bir
tekne gezisi yapmıştık. Daha tekneden iner inmez er-
tesi gün için bir minibüsle konuşmuş Kaz Dağları
gezisine çıkmıştık. Sahilde bir heykeli olan Sarı-
kız’la orada tanıştık. Onun için anlatılan hikaye ho-
şuma gitti ve bu gibi efsanelerin peşine düştüm. Elde
ettiklerimi de size sunuyorum. Biliyorum ki 
beğeneceksiniz. 

SARIKIZ VE BABA TEPE 

Delikanlının biri güzeller güzeli bir kıza aşık
olmuş. Kız, evlenme şartı olarak, delikanlıdan gü-
cünü ispatlamasını, sırtına yüklenecek tuz çuvalla-
rını taşımasını istemiş. Delikanlının sırtına tuz
çuvalları yüklenmiş. Yamaçtan tırmanırken çuvallar
dengesini kaybetmiş ve delikanlı yuvarlanarak göle
düşmüş. Tuzlar ıslandıkça çuvallar ağırlaşmış ve de-
likanlıyı suyun derinliklerine çekmiş. Köy halkı bu
acıya sebebiyet verdiği için kıza öfkelenmişler. Ona
yumurtalar atmışlar. 

Sarıkız adı da buradan kalmış. Öfkesi yatışmayan
köylüler babasına giderek kızını şikayet etmişler ve
onu yok etmesini istemişler. Babası yumurtalara bu-
lanmış kızını alıp tepeye çıkmış. Kızını öldürmeden
önce abdest alıp namaz kılmak isteyen baba, 
kızından su bulmasını istemiş. 

Kız delikanlının boğulduğu gölün suyundan 
getirmiş. Su tuzlu olduğu için babası yeniden tatlı su
bulup getirmesini istemiş. Bunun üzerine kız ayağını
yere vurmuş, o anda yerden bir kaynak suyu fışkır-
maya başlamış. Durumu gören babası kızının ermiş
olduğunu anlamış ve onu öldürmekten vazgeçmiş.
Kimsenin zararı dokunmasın diye de suyun etrafını
taş duvarlarla çevirmiş. Kaz Dağlarının zirvesindeki
bu kaynak, bugün hala yörede şifalı olarak bilinmek-
tedir. Ayrıca hem Sarıkız’ın, hem de babasının 
öldükleri yerler kutsal sayılmaktadır. 

Babasının öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu kabul
edilen yere Kartaltepe veya Babatepe, Sarıkız’ın kabri-
nin olduğu tepeye ise Sarıkız Tepesi adı verilmiştir. Bu
ilk efsaneydi haftaya bir başka efsane ile karşınızda 
olacağım. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

GOLF SAHASI 
IMARA ACILDI

İç savaşı biz 
çıkarmadık!

Avcılar’da 
ilk ve tek

İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nde Alev Alatlı
Kütüphanesi açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve yazar Alev Alatlı
katıldı.  Öğrencilere seslenen Özer, “Devlet sizin her
zaman yanınızda, aramıza kimse giremez" dedi

AvcılAr Belediyesi şehre
bir müze daha kazandırdı.
Koleksiyoner Ali Civan’ın

dünyanın dört bir yanından topladığı
gemi maketleri Avcılar Belediyesi iş bir-
liliği ile artık Avcılar’da tüm tekne ve
gemilerden birer tane olmak üzere top-
lamda 300'ün üzerinde modeli barın-
dırma özelliği ile dünyadaki tek
gemicilik müzesi olan Avcılar Beledi-
yesi Ali Civan Denizcilik Müzesi 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda
açıldı. Denizcilikle ilgili bir çok eserin
ve dünyadaki gemi modellerinin bu-
lunduğu müze Ambarlı Atatürk
Evi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Açılışta
koleksiyonun toplanma hikayesini an-
latan Ali Civan, "Gemi koleksiyonu-
muzun bir müzede sergileniyor
olmasından dolayı çok heyecanlı ve
mutluyum. Bize bu fırsatı yarattığı için
Avcılar Belediye Başkanımız Sayın
Turan Hançerli'ye ve bu müzede emeği
geçen herkese teşekkürlerimi iletiyo-
rum" dedi.

Başka örneği yok

19 Mayıs gibi anlamlı bir günde açılışı
gerçekleştirdiklerini belirten Avcılar Be-
lediye Başkanı Turan Hançerli, “Tüm
tekne ve gemilerden birer tane olmak
üzere toplamda 300'ün üzerinde mo-
deli barındırma özelliği ile dünyadaki
tek gemicilik müzesi. Dünyada bu
kadar kapsamlısı yok. Avcılar Beledi-
yesi Ali Civan Denizcilik Müzesi ve
Sergi Salonu’nu bu anlamlı günde Av-
cılarımıza kazandırmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Değerli koleksiyon
parçalarını müzemize kazandıran sev-
gili Ali Civan ve ailesine kentimiz adına
çok teşekkür ediyorum. Dünyadaki
farklı türde gemi modellerini görebile-
ceğimiz müzemize tüm komşularımızı
bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
YAKUP TEZCAN



1 9 Mayıs 1919 tarihi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın
başlangıç meşalesinin yakıldığı tarihtir. Özgür-
lüğe giden yolun ilk adımları bu tarihte 

atılmıştır.
19 Mayıs 1919 tarihi, ilk günden itibaren iç ve dış

düşmanları rahatsız etmektedir.

Kimdir bu iç ve dış düşmanlar?
Cevabı, Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabe’ de

veriyor:
“Türk istiklâlinin, Türk Cumhuriyeti’nin devamından

yana olmayan dâhili ve harici bedhahlar,
Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin

mümessili olan ülkeler... Türlü hilelerle aziz vatanın,
bütün kalelerini ve tersanelerini ele geçirenler...
Türlü kumpaslarla bütün ordularını dağıtanlar, ko-
muta kademesini göçertenler... Memleketin her köşe-
sine dağılmış, her kurumuna sızmış emperyalist
uşaklar... Gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bu-
lunabilen iktidar sahipleri… Ülkenin her yanını işgal
etmiş olan müstevliler ile siyasî iş birliği içinde olan-
lar… Milleti fakr-ü zaruret içinde bırakanlar…”

İşte, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Gençliği’ne
uyarı niteliğinde kaleme aldığı ve satır satır ortaya
döktüğü şer odakları bu sayılanlardır. Bunlar, 19
Mayıs 1919 tarihinin çağrıştırdığı bağımsızlık olgu-
suna dair ne varsa hepsinden hem nefret eder hem
de korkarlar. Tarih boyunca yok etmeye çalıştıkları
Mustafa Kemal ülküsü, 19 Mayıs 1919 tarihinde

vücut bulmaya başlamıştır.

Bu vücudu ortadan kaldırmaya ve özgürlük meşalesini
söndürmeye çalışmaları, günümüzde bile sürdürmek zo-
runda olduğumuz Türk bağımsızlık mücadelemize bir
set çekmek içindir. Bütün yasaklamaların, baskıların,
korkutmaların, yıldırmaların, işgallerin sebebi budur;
Türk Milleti’nin kanla, canla elde ettiği özgürlük ru-
hunu yok etmek; vatan topraklarını parçalamak…

İşte bunun içindir ki bazı tarihlere sımsıkı sarılmak
ve korumak zorundayız. Bunlar;

19 Mayıs 1919, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı 
başlatmak için Anadolu’ya (Samsun’a) adım attığı,

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
açıldığı,

26 Ağustos 1922, Kocatepe, Büyük Taarruz’ un 
başladığı,

30 Ağustos 1922, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün bizzat yönettiği Dumlupınar’daki Mey-
dan

Muharebesi’nde Büyük Zafer’in kazanıldığı,
9 Eylül 1922, düşmanın İzmir’den denize 

döküldüğü,
29 Ekim 1923, Cumhuriyet’in ilan edildiği, 

tarihlerdir…

Orta Asya’dan Anadolu’ya ve İstanbul’a kadar Türk
tarihi yazılmıştır ve kaynakları ortadadır. Tarihe sahip
çıkmak, geleceğe sahip çıkmak demektir. Burada esas
olan ise yukarıda belirttiğimiz, bize özgürlüğümüzü 
hediye eden tarihlerdir.

***
Bugünkü zihniyet, Çanakkale Savaşlarını, Osman-

lı’nın son savaşı ve zaferi olarak benimsetmeye çalışı-
yor. Genç beyinlere sadece Çanakkale anlatılıyor. Bir
avuç Türk yurdu üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni ve kurucu Cumhurbaş-

kanı Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayıyor. Sanki Kur-
tuluş Savaşı hiç gerçekleşmemiş, Başkomutanlık Mey-
dan Muharebesi ve Büyük Taarruz hiç yapılmamış gibi
üzeri örtülmeye çalışılıyor. Osmanlı padişahlarının, üç
kıtada 600 yıl hüküm sürmüş koskoca Osmanlı toprak-
larını birer birer teslim etmelerini, saltanatlarını sürdü-
rebilmek için düşmanla iş birliği yapmalarını
görmezden geliyor. 

Bugün, sanki başka bir yer yokmuş gibi, yıkmaya ça-
lıştıkları İstanbul, Atatürk Hava Limanı’nda, İstan-
bul’un kurtuluşunu kutlamaya hazırlanıyorlar. Ancak, o
kutlamaya çalıştıkları İstanbul’u masa başında teslim
eden Osmanlı’yı “ecdadımız” diye göklere çıkarırken,
İstanbul’a, Fatih Sultan Mehmet’in emanetine sahip
çıkan ve bize bir vatan bırakan Mustafa Kemal Ata-
türk’ün adını dünyadan da silmek için yakıp, yıkmaktan

çekinmiyorlar. 
Başaramayacaklar!

Çünkü 19 Mayıs 1919’da bizzat Atatürk ta-
rafından Samsun’da yakılan özgürlük meşa-

lesi 103. yılında da yanmakta ve yanmaya
devam etmektedir. 

Korkma! Sönmez!
Ey Türk Gençliği!

103 yıl sonrada; 
“Birinci vazifen; Türk istikla-
lini, Türk cumhuriyetini, ilele-

bet muhafaza ve müdafaa
etmektir.”

Bayramın kutlu olsun! 

Not: Bu yazıyı 21 Mayıs
2021 tarihinde yayınlamışım.
Önemine istinaden düzenleye-
rek tekrar yayınlı-
yorum. 

19 MAYIS VE MİLLÎ TARİHLERİN ÖNEMİ
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direk-
törü Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

ile görüştüğünü açıkladı. Tedros, Lavrov’dan
“Sağlık yardımı için Mariupol, Herson, Güney

Zaporijya ve diğer kuşatılmış bölgelere güvenli
erişim talep ettim” dedi. DSÖ Genel Direk-
törü, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüş-
mesine dair “Dışişleri Bakanı Lavrov ile
Rusya'nın küresel sağlık meselelerine katılımı,

DSÖ ile çalışılması ve Ukrayna'daki sağlık du-
rumu hakkında konuştum. Sağlık yardımı için
Mariupol, Herson, Güney Zaporijya ve diğer
kuşatılmış bölgelere güvenli erişim talep ettim.
Siviller korunmalıdır” dedi.

Lavrov'a insani
koridor açın talebi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşma-
sında, Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardım paketinin ABD Senatosu’ndan
geçtiğini belirterek, “ABD’ye, bölgemizde demokrasi ve Ukrayna için 40
milyar dolarlık yeni destek paketini onayladığı için minnettarım” dedi

U krayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenski, Uk-
rayna’ya 40 milyar do-

larlık yardım paketinin ABD
Senatosu’ndan geçtiğini belirte-
rek, “ABD’ye, bölgemizde de-
mokrasi ve Ukrayna için 40
milyar dolarlık yeni destek pake-
tini onayladığı için minnettarım”
dedi. Ayrıca Zelenski, Avrupa
Komisyonu Başkanı Ursula von
der Leyen ile konuştuğunu ve 9
milyar euroluk makro-finansal
yardım paketi için Leyen’e şah-
sen teşekkür ettiğini belirtti. Öte
yandan İngiltere Başbakanı
Boris Johnson ile de özellikle
tarım ürünlerinin ihracatı ve
akaryakıt ithalatı olmak üzere
ekonomik konular ve Azovs-
tal’dan tahliyeler hakkında gör-
üştüklerini ifade etti. Almanya’da
maliye bakanları, G7 merkez
bankalarının başkanları ve ulus-

lararası bağışçıların temsilcileri-
nin yer aldığı bir toplantının da
gerçekleştiğini söyleyen Zelenski,
“Her zaman dürüstçe söylerim:
Ukrayna'da aylık bütçe açığı
şimdi 5 milyar dolar. Özgürlük
için savaşa dayanmak için hızlı
ve yeterli finansal desteğe ihtiya-
cımız var. Bu sadece giderler
veya ortaklardan gelen bir hediye
değil, bu onların kendi güvenlik-
lerine katkılarıdır. Çünkü Ukray-
na'nın savunması aynı zamanda
Rusya'nın kışkırtabileceği yeni
savaşlardan ve krizlerden onların
korunması anlamına da geliyor”
şeklinde konuştu.

Üniversitelilere seslendi

Ukraynalı üniversite öğrencile-
rine de hitap ettiğini belirten Ze-
lenski, toplantıda Ukrayna’nın
birçok şehrinden toplamda 25
Ukrayna üniversitesinden öğren-

cilerin yer aldığını ve öğrencilerle
savaş sonrası yeniden yapı-
lanma, gelecek yıllarda Uk-
rayna’nın güvelinin nasıl garanti
altına alınacağı gibi konularda
konuştuklarını söyledi. Ayrıca
Zelenski, Ukrayna Eğitim Baka-
nı’na, geçici olarak işgal edilen
tüm bölgelerden başvuranların
basitleştirilmiş bir prosedürle
Ukrayna üniversitelerine girme-
lerine izin verecek değişiklikleri
hazırlaması talimatını verdiğini
ifade etti.

Ukrayna baskıyı artırıyor

Devam eden savaşa dair de bilgi
veren Zelenski, Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri’nin, Harkiv bölgesinin
kurtarılmasına devam ettiğini
ancak Donbas’ta Rusya’nın bas-
kıyı artırmaya çalıştığını aktardı.
Zelenski, “Çernihiv bölgesindeki
Rus saldırıları, özellikle Des-

na’daki korkunç saldırı, enkaz te-
mizleme devam ediyor, birçok
ölü var. Odesa bölgesinde ve Uk-
rayna’nın merkezindeki şehir-
lerde sürekli saldırılar, Donbas
tamamen yok edildi. Tüm bunla-
rın Rusya için herhangi bir askeri
açıklaması yok ve olamaz. Bu,
mümkün olduğu kadar çok Uk-
raynalıyı öldürmeye yönelik ka-
sıtlı ve canice bir girişimdir”
şeklinde konuştu. Bunun Uk-
rayna halkının ‘soykırımı’ olarak
nitelendirileceğini ve Rusya’nın
adalet önüne çıkarılacağını söy-
leyen Zelenski, “Ukrayna’da bir
Rus savaş suçlusuna karşı ilk
dava çoktan başladı. Ve uluslar-
arası mahkemede adaletin tam
olarak yeniden tesis edilmesiyle
sona erecek. Bundan eminim.
Suç emri veren ve uygulayan
herkesi bulacağız ve adalete tes-
lim edeceğiz” dedi. DHA

ABD’ye teSekkUr etti

En çok göçmen
Türkiye’de!

Afrika Boynuzu
Türkçe öğrenecek

Kardeş ülkeye ziyaret

ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Uluslararası
Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılarak konuşma yaptı. Çavuşoğlu, “Türkiye, dünyanın en büyük
göçmen nüfusuna 2014 yılından bu yana ev sahipliği yapıyor. Özellikle de Ukrayna’daki çatışmanın
ortaya çıkmasından dolayı ilave 125 bin göçmene ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.

ABD'de konuşan Bakan Çavu-
şoğlu, göçmen meselesi hakkında
açıklamalarda bulundu. Çavu-

şoğlu, “Sınır ötesi bir konu olduğu için göç
küresel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma ihti-
yaç duyuyor. Göçle ilgili BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin kabul edilmesi son derece ta-
rihi bir adım. Şu anda aslında kelimeleri faa-
liyete, fiile dökme zamanı. Göçmenlere karşı
atılan tüm adımlar bu hususun temelini
oluşturmalı. Göçmenler, insan kaçakçılığı,
ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının mağ-
durları haline geliyor. Bu çerçevede ayrımcı-
lıkla ilgili olarak atılan tüm adımları
desteklemeli ve bunları ön plana çıkarmalı-
yız. Bangladeş ve Lüksemburg’a bu çerçe-
vede bu çabalarından dolayı teşekkür etmek
istiyorum. Hali hazırda göçmenlerin hayat-
larıyla ilgili olarak bir sistematik saldırı me-
sela Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri
itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden
oluyor. Yine aynı zamanda Frontex’in bütün
bu çalışmalara bir katkıda bulunduğunu gör-
mek son derece üzücü. Hiçbir şey bunu ge-
rekçelendiremez” diye konuştu.

2014 yılından beri sürüyor

Türkiye'nin 2014'ten beri göçmen ağırladı-

ğını anlatan Çavuşoğlu, “Türkiye, dünyanın
en büyük göçmen nüfusuna 2014 yılından
bu yana ev sahipliği yapıyor. Özellikle de Uk-
rayna’daki çatışmanın ortaya çıkmasından
dolayı ilave 125 bin göçmene ev sahipliği ya-
pıyoruz” şeklinde konuştu.

Örgütlerle mücadele edeceğiz

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele etti-

ğini de kaydeden Çavuşoğlu, “Suriye ile ilgili
savaş bu çerçevede karşılaştığımız en önemli
engellerden bir tanesi. Yaklaşık 500 binden
fazla Suriyeli aslında terörist örgütlerden
arındırılmış bölgelere gönüllü bir şekilde
dönüş yaptı. PKK/YPG terörist örgütüyle
mücadele etmeye devam edeceğiz. Sivillerin
bu bölgelere dönüşünü engelleyen örgütlerle
mücadele edeceğiz.” dedi.DHA

Afrika Boynuzu ülkelerinden
Somali’de, yoğun ilgi gören
Türkçenin seçmeli ders olarak

okutulması için hazırlık yapılıyor. Son
yıllarda Somali ve Türkiye arasındaki
ilişkilerin ileriye taşınması, sosyal ve
kültürel etkileşimin artması üzerine,
halkın en fazla talep gösterdiği dil
Türkçe oldu. Başkent Mogadişu sokak-
larında hemen hemen her caddede ya
da dükkanda Türkçe bilen birine rastla-
mak mümkünken herhangi bir kursta
eğitim alamayan pek çok kişi, izledik-
leri dizi ve filmlerin etkisiyle Türkçe ke-
lime ve ifadeleri ezbere biliyor. Türk
eğitim kurumları yoğun talebe karşılık
vermekte zorlanırken halihazırda okul
işlevi gören ve yüzlerce çocuğun eğitim
aldığı 3 yetimhanede Türkçe, zorunlu
ders olarak okutulmaya başlandı.
Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) So-
mali Milli Eğitim Bakanlığıyla başlat-
mayı planladığı proje kapsamında
Türkçe, önce başkent sonra ülke gene-

linde seçmeli ders olarak okutulacak.
Ülkede Türkçe öğretiminin merkezi ha-
line gelen Mogadişu YEE'nin Koordi-
natör Vekili Sinan Doruk, 2017’den bu
yana 5 binden fazla kişiye Türkçe öğre-
timi verdiklerini söyledi. Doruk, Türkçe
öğretimini yüz yüze sınıfların yanı sıra
Türk askeri eğitim üssü, yetimhaneler
ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde sür-
dürdüklerini anlattı. Yaklaşık 25 perso-
nelle ülkede binlerce kişinin Türkçeyle
tanışmasına aracı olduklarını kaydeden
Doruk, ilk olarak, lise seviyesine kadar
eğitimin verildiği Bondhere Yetimhane-
si’nde başlayan zorunlu Türkçe eğiti-
minin, toplam 3 yetimhanede
verildiğini kaydetti. Yüz yüze kurslarda
talebe yetişemediklerini belirten Doruk,
“Talep çok fazla. Sadece Mogadi-
şu’dan değil, başkent dışından da çe-
şitli vesilelerle talep geliyor. Bize sürekli
Somali, Mogadişu’dan ibaret değil,
neden Puntland’a ya da Somaliland’a
gelmiyorsunuz diye soruluyor.“ dedi.

Azerbaycan’da bulunan TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Kara-
bağ'daki Şuşa şehrini ziyaret

etti.Azerbaycan Milli Meclisi'nin organize et-
tiği seyahatte, TBMM Başkanı Şentop'un
yanı sıra Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafa-
rova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Per-
vaiz Ashraf ile Tacikistan Meclis Başkanı
Mahmadtoir Zokirzoda da yer aldı. Başkent
Bakü’den diğer yetkililerle birlikte uçakla Fu-

zuli Havalimanına giden Şentop, yeni yapılan
Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı. Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi
Aydın Kerimov, Şentop ve beraberindekilere
kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan hal-
kının milli, kültürel mirası hakkında bilgi
verdi. Şentop ve diğer yetkililer, Şuşa'da şehir
meydanını, kaleyi, Şair Hurşitbanu Hata-
van'ın evini, Şair Molla Penah Vagif'in türbe-
sini, Cıdır Ovası'nı ve camileri ziyaret etti.

Almanya pahalılaştı
Almanşirketlerinin Rusya-
Ukrayna savaşıyla birlikte,
başta doğalgaz, elektrik, et

ve kahve ürünleri olmak üzere fiyatla-
rını rekor hızla artırdığı bildirildi. Al-
manya'da Üretici Fiyat Endeksi
(ÜFE), bölgedeki savaş nedeniyle
artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen
ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde
33,5 yükseldi. Almanya Federal İsta-

tistik Ofisi (Destatis), nisan ayına iliş-
kin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre,
Almanya'da ÜFE, nisanda mart ayına
kıyasla yüzde 2,8, Nisan 2021'e göre
yüzde 33,5 yükseldi. Piyasalarda bek-
lenti ÜFE’nin nisanda yüzde 31,5 art-
ması yönündeydi.Nisan ayındaki artış,
ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alın-
maya başlandığı 1949'dan beri en yük-
sek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. 
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Öykü Gürman
coşturdu

Don Kişot Balesi için geri sayım

Alanya Belediyesi bu yıl 19 Mayıs  Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı coşkusunu Öykü Gürman ile kutladı
10 bin kişinin katılımı ile renkli
geçen kutlamada Öyklü Gürman’ın
güzelliği, şarkiları ve performansı
ile iki saate yakın sahnede kaldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töre-
ninin ardından gençlik yürüyüşü
yapıldı, iskeledeki programlar ve
tekne turuyla Alanya bayram coş-
kusunu doyasıya yaşadı. Karadeniz
türkülerinden kendi şarkılarına, fla-
menco’dan pop’a kadar geniş re-
pertuvarından seçkiler eşliğinde
sahne performansını gerçekleştiren
Öykü Gürman; Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’in ken-
disine sahnede hediye ettiği kadın-
ların el işinden yaptığı Muz lifi
tablosu ve üzerinde sevgi hep vardı

yazan ostotek parçasını aldıktan
sonra teşekkür etti. Sahnede
Onuncu yıl marşı, İzmir Marşı ve
Dağ Başını Duman almışı söyleyen
Gürman yaptığı konuşmada; ‘genç
enerjidir, enerjiktir, dinamiktir, ba-
ğımsızlığı sever, özgürlükten yana-
dır, önünde uzun bir yaşam vardır.
Önyargılardan kalıplaşmış duygu-
lardan uzaktır. Bu nedenle de zaten
cumhuriyetin temel niteliği olan bu
tür kavramları da en iyi şekilde
temsil edecek yapılar gençlerdir.
Atatürk gençlere emanet etti’ dedi.
Konser alanını dolduran binlerce
insan ellerinde Türk bayrakları eşli-
ğinde unutulmaz bir 19 Mayıs coş-
kusunu yaşadı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de
Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçil-
miş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşı-
nan Don Kişot balesini, “Beyoğlu Kültür Yolu
Festivali’’ kapsamında AKM – Türk Telekom
Opera Salonu’nun muhteşem atmosferinde, 30

Mayıs ve 1 Haziran’ da gerçekleştireceği temsil-
lerle yeniden seyircisi ile buluşturuyor. Ludwig
Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından
ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmpara-
torluk Tiyatrosu’nda sahnelenen eser, müzikle-
rindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün

renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikte-
liği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihti-
şamlı eserlerinden biri. Yüksek seviyedeki bale
tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertu-
varlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot’u
Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Suluboya
Festivali’nin kapanışı, Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde çok özel bir etkinlikle yapıldı

Ç alışmaları dünya çapında
ses getiren, sanatseverlerin
yakından takip ettiği sanat-

çılar, etkinliğin son gününde birlikte
bir eser ortaya çıkardı. Festivale Al-
manya’dan katılan Rabi Alieva,
Irina Lupyania, Rusya’dan Igor Du-
govay, Hindistan’dan Bijay Biswaal,
Amit Kapoor, İtalya’dan Massimi-
liano Locco, Türkiye’den Tatiana
Kaporan, Sinan Balta ve Can Ersal,
üç imparatorluğa başkentlik yapan
İstanbul’un silüetinin resmedildiği
muhteşem eseri yaklaşık 3 saat
süren bir çalışmanın ardından ta-
mamladı. Seyirtepe Sosyal Tesis-
leri’nde halka açık olarak ücretsiz
yapılan çalışmayı, İstanbul Anadolu
Lisesi öğrencileri, sanatçıların sos-
yal medya takipçileri, Maltepeli sa-
natseverler de yerinde takip etti.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kı-
lıç’ın misafir ettiği Batman Güzel
Sanatlar Lisesi öğrencileri de İstan-

bul gezilerinin ardından Seyirte-
pe’deki etkinliğe katıldı. Başkan Ali
Kılıç, Batman’dan konuk gelen öğ-
rencilerle sohbet etti. Kılıç, gençlerle
çocukluk yıllarından anılarını,
doğup büyüdüğü Tunceli’de yaşa-
dıklarını paylaştı. Etkinlik öğrenci-
lere verilen yemeğin ardından Ali
Kılıç’ın hediyeler dağılmasıyla son
buldu.

Batmanlı öğrenciler
sanatçılarla buluştu

Uluslararası İstanbul Suluboya Fes-
tivali’nin ikinci gününde dünyaca
ünlü sanatçılar Çamlıca Tepesi’nde
suluboya resim çalışmaları yaptı.
Ünlü ressamların çalışmalarına
Maltepe Belediyesi’nin davetlisi ola-
rak İstanbul’a gelen Batman TOBB
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve
öğretmenleri de katıldı. Usta sanat-
çılar öğrencilere farklı yöntem ve
tekniklerle suluboya çizimleri, kısa
zamanda nasıl etkileyici suluboya
çizimler yapılabileceğine dair bilgi

ve tecrübelerini paylaştı. Batman
TOBB Güzel Sanatlar Lisesi resim
öğretmenleri Aydın Soyvuran ve
Yunus Önder, Maltepe Belediye-
si’nin daveti üzerine Maltepe’ye gel-
diklerini ifade ederek “Çok güzel bir
etkinliğe iştirak ediyoruz. 21 öğ-
renci, beş öğretmen olarak geldik.
Usta öğretmenlerle, suluboya festi-
valine katılmamız bizim için çok
büyük fırsat oldu. Bu konuda şanslı
olduğumuzu hissediyoruz. Aynı za-
manda ilk kez öğrencilerimiz İstan-
bul’u gördüler. İlk kez denizi
gördüler. İlk kez uçağa binen öğren-
cilerimiz oldu. Burada olmaktan gu-
ruru duyuyoruz. Heyecanlıyız.
Mutluyuz. Hepsi ayrı heyecan, serü-
ven.” dediler.

Şiir gibi resimler

Sanatçı Sinan Balta Maltepe Bele-
diyesi’nin ev sahipliği yaptığı bu fes-
tivalde bulunmaktan mutlu
olduğunu ifade ederek “Keşke
bütün belediyeler bu kadar aktif

olsa. Umarım bu festivalleri bütün
belediyeler yapar ve devam eder.
Suluboya resim zor bir tekniktir. Bu
nedenle çok fazla suluboya resim
sanatçısı Türkiye’de de, dünyada da
yok. Bu nedenle dünyanın her yerin-
den suluboya sanatçıları birbirimizi
tanıyoruz. Dünyaca ünlü sanatçıla-
rın buraya gelmeleri bizim için çok
güzel bir fırsat oldu. Aynı zamanda
onlar içinde çok güzel bir fırsat oldu
çünkü İstanbul müthiş bir model.
İstanbul çok güzel resmediliyor.
Dünyanın diğer şehirlerinde böyle
değil ama İstanbul’da böyle. Özel-
likle suluboyada şiir gibi resimler or-
taya çıkıyor. Konuştuğumuz
sanatçılar her seferinde İstanbul’a
gelip canlı resim yapma fırsatı ara-
dıklarını söylüyorlardı. Bu nedenle
çok mutluyuz. Batman’dan gelen
genç arkadaşlarımıza bu sanatı genç
yaşlarında tanıtabildiğimizi için çok
mutluyuz. 15 yıl önce suluboya tek-
niğiyle ilgili kitap ve kaynak bulamı-
yorduk.” dedi.

FATİH POLAT
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Sanat halkla bütünleşince anlamlı
Sanatçı ve mimar Can Ersal, İstanbul’un
her köşesinin ayrı bir tarih ve sanatçıların
eserleri için ayrı bir kompozisyon oluştur-
duğuna dikkat çekerek “Festivalde güzel
bir birliktelikle çalışma gerçekleştirdik. Bu
festival Maltepeli, İstanbullu bir sanatçı
olarak hem bana çok şey kattı ve hem de
çok mutlu etti. Festivalde ülkemizin doğu-
sundan geleceğin sanatçılarını getirdik.
Batman’dan gelip İstanbul’da onlarla
resim yapmaları, bir arada olabilmeleri

muazzam bir şey. Sanat halktan kopuk
olmaz. Sanat halkla bütünleştiği zaman
anlam kazanıyor. Dünyaca ünlü Hintli
sanatçının yanında Batman’dan bir güzel
sanatlar lisesi öğrencisi tablo yapıyor ve
sanatseverler bunu izliyor. Muhteşem bir
manzara. Çok mutluyum. Bize bu ça-
lışma olanağını sunan Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç’a çok teşekkür ediyo-
rum. Bunu İstanbul’un bir ilçesi Maltepe
yapıyor.” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Azerbaycan Hükümeti Ara-
sında Balıkçılık Alanında İşbirliği
Anlaşması kapsamında, balıkçılık
ve su ürünleri işbirliğini güçlendir-
mek ve Türk balıklarının tanıtımı
amacıyla, 18-20 Mayıs tarihle-
rinde Azerbaycan'ın Bakü şeh-
rinde; Tarım ve Orman Bakanlığı,
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği, Su
Ürünleri Yetiştiricileri Üretici
Merkez Birliği iş birliğinde Balık-
Ekmek şenliği gerçekleştiriliyor.
Bakü Expo Center’daki etkinliğe
Azeriler yoğun ilgi gösterdi. Azer-
baycan’ın başkenti Bakü’de 15.
Azerbaycan Uluslararası Tarım
Fuarı “Caspian Agro” sırasında
düzenlenen Balık-Ekmek Şenli-
ği’ne Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişçi, Azerbaycan Başba-
kanı Ali Asadov, Azerbaycan
Tarım Bakanı İnam Kerimov,
Azerbaycan Ekoloji ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Muhtar Baba-
yev katıldı. Tarım ve Orman Ba-

kanı olduktan sonra ilk yurtdışı zi-
yaretini Azerbaycan’a gerçekleşti-
ren Tarım ve Orman Bakanı Vahit
Kirişçi katılımcılara balık-ekmek
dağıttı.

450 katılımcı vardı 

Türkiye’nin su ürünleri sektörüne
son 20 yılda çok büyük önem ver-
diğini ve yatırımlar yaptığını vur-

gulayan Bakan Kirişci, “Bu ver-
miş olduğumuz önemin meyvele-
rini de çok şükür aldık. Hem
üretimimizi artırdık, hem de ihra-
catımızı artırdık. Türkiye şu anda
1 milyar 400 milyon dolar gibi sa-
dece su ürünleri alanında ihracat
yapan önemli bir ülke haline
geldi. Biz de kardeşlerimizden
esirgemeyelim, onlara da bu su

ürünlerimizden tattıralım istedik.
15. Azerbaycan Uluslararası
Tarım Fuarı çok güzel hazırlanıl-
mış bir fuar, 450 katılımcının 54
tanesinin Türk firması olması ay-
rıca mutluluk verici” dedi.

İhraç pazarı çeşitlenecek

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı-
nın yüzde 70’inin Ege Bölge-
si’nden yapıldığı bilgisini
paylaşan Ege Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Muhasip
Üyesi ve İzmir Su Ürünleri Yetiş-
tiricileri ve Üreticileri Birliği Baş-
kanı Ufuk Atakan Demir, Tarım
ve Orman Bakanlığıyla birlikte,
dost ve kardeş ülke Azerbay-
can’da Balık-Ekmek şenliği dü-
zenlemekten büyük mutluluk
duyduklarını, Türk su ürünleri
sektörü olarak 2023 yılı için belir-
ledikleri 2 milyar dolar ihracat he-
define ulaşmak için ihraç
pazarlarını çeşitlendirmek istedik-
lerini dile getirdi. DHA

Gül Muratoğlu Gül’den Tuale Yansıyan-
lar “Kadın ve Melek” resim sergisi ile sa-
natseverlerle buluştu. Kadın temasının
ön plana çıktığı resimleri ile büyük be-
ğeni toplayan Gül Muratoğlu, kişisel
ikinci resim sergisi ile Türk Japon Vak-
fında sanatseverlerle buluştu. Ankara iş
ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri-
nin yanı sıra siyasetin önemli isimlerin-
den Fethi Yaşar, Tufan Köse ve Engin
Altay’ın da katıldığı açılış, keyifli anlara

sahne oldu. Sanatseverlerin beğenisine
sunulan sergide, kadın ve melek teması
üzerinden birbirinden kıymetli eserlerini
resim severlerle buluşturduğunu ifade
eden Gül Muratoğlu şunları ekledi:
“Sergimde yılların emeği olan altmış
tane tablo bulunuyor. Ana temam ise
kadın ve melek. Melekleri çok seviyorum.
Sergimin tarihinin Anneler Günü’ne
yakın olmasına özen gösterdim. Sergime
gelen herkese teşekkür ediyorum.”

Türk balığı çok sevildi
Her yıl ihracat rekorları kıran 2022 yılının Ocak – Nisan döneminde Türkiye’ye yüzde 16’lık artışla 472 milyon
dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da Balık-Ekmek Şenliği düzenledi

Kadın ve Melek sergisi açıldı
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Başakşehir mesaisi başladı
süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin son
haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir
maçı hazırlıklarına 6 eksikle başladı. Spor Toto
Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Trab-
zonspor, ligin 37’nci haftasında oynanan Altay
maçı sonrasında verilen 3 günlük iznin ardından
bugün toplandı. Ligin kapanış maçını Medipol
Başakşehir ile oynamaya hazırlanan bordo ma-
vili ekip, 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda oy-
nayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün
başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah

Avcı, basına açık yapılan idman öncesinde basın
mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet
etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik di-
rektör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da
yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik
ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 ve geniş alan
oyunları çalışmaları yaptı. Trabzonspor’un bu-
günkü idmanına tedavileri süren Trondsen, Peres
ve Abdülkadir Ömür, ameliyat geçiren Serkan
Asan, hastalığı nedeniyle Uğurcan Çakır ile izinli
olan Marek Hamsik katılmadı.

2 021-22 Süper Lig Ahmet Çalık sezonu
şampiyonu Trabzonspor’un Yeşil Burun
Adalı santrforu Jorge Djaniny Tavares

Semedo, Demirören Haber Ajansı’na (DHA)
özel açıklamalarda bulundu. 2020 yılında Suudi
Arabistan takımı Al-Ahli Cidde’den transfer edi-
len ve gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Dja-
niny Semedo, Trabzonspor’da yaşadığı
şampiyonluk sevincini ve şampiyonluğa giden
yolda yaşananları anlattı. Sezon başında ayrılığın
eşiğinden dönen Djaniny, Trabzonspor’un bu
sezon şampiyonlukla sonuçlanan başarı hikaye-
sini, “Sözlerime sezon öncesi kampından başla-
mak istiyorum. Çünkü sezon öncesi kampına
gittiğimizde hocamızla yaptığımız görüşmelerde,
hocamız bize ‘bir görevimiz var’ demişti. Görevi-
miz de şampiyon olmaktı ve bunun için çok çalış-
malıydık. İnanın biz çok çalıştık. Bütün
arkadaşlarımla beraber gereken ne varsa her şeyi
yapmaya çalıştık. Çok zor durumlardan geçtik,
asla kolay olmadı. Hiçbir şampiyonluk kolay
olmaz zaten ama biz bunu yapabileceğimizin
farkındaydık ve böyle bir görevimiz vardı açık-
çası. Çünkü özgüvenle sahaya çıktığınızda so-
nuçlar iyi gittiğinde, işler biraz istediğiniz gibi
gitmeye başladığında daha da güçleniyorsunuz.
Kolay olmadı aslında ama bugün bunu kutlaya-
biliyorsak geçmişteki çalışmalarımız terlemeleri-
miz sayesinde oldu” sözleriyle anlattı.

İnsanlar çok mutlu oldu

Meksika takımı Santos Laguna’da 2 kez şampi-
yonluğun ardından Trabzonspor’da yıllar sonra
aynı mutluluğu yaşayan Djaniny, hem yaşadığı
hem de şahit olduğu şampiyonluk sevinci için,
“Burada farklı kültürlerden bahsediyoruz. Meksi-
ka’da 2 şampiyonluk yaşadım. Şimdi de Trab-
zonspor’da yaşadığım bir şampiyonluk var.

Bunlar tamamen farklı kültürler ve farklı ortam-
lar. Trabzonspor’a geldiğimde belki de kutlama-
ların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar
mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Çünkü
bazı şeyleri ancak gördüğünüzde, tecrübe ettiği-
nizde anlayabiliyorsunuz. Sahaya giren insanla-
rın hatta maç bitmeden sahaya giren insanların
bütün amacının Trabzonspor’u şampiyon gör-
mek, bu şampiyonluğu ne kadar beklediklerini
göstermek olduğunu düşünüyorum. İnsanlar o
kadar heyecanla birlikte maçın bittiğini düşünüp
bir anda sahaya girip şampiyon olduğumuzu dü-
şündüler. Çünkü o kadar heyecanlılar ve bunu o
kadar bekliyorlardı ki. Bize de bu duyguları da
onlara yaşatabilmek inanılmaz bir mutluluk veri-
yor” dedi.

Her yerde kutlayabiliriz

Şampiyonlukla birlikte yaşanan mutluluğu anla-
tacak doğru kelimenin bile bulunamadığını söyle-
yen Djaniny, “Ben tarih yazdığımızı
düşünüyorum. Her şampiyonluk zordur ama bu
sezonki şampiyonluğunu Tanrıya şükürler olsun
ki, büyük bir tarihle beraber yazıldığını düşünü-
yorum takım arkadaşlarımla birlikte. Buraya gel-
meden önce tabi ki tahmin ettiğim şeyler vardı.
Burada şampiyon olursak ‘ne olur’ diye düşünü-
yorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muaz-
zamdı. Ben de bu tarihin bir parçası olmaktan
dolayı kendimle gurur duyuyorum. Çünkü böyle
bir mutluluğu tarif edebilmek çok kolay değil.
İnanın kelimeleri bulmak bile, bu duyguyu anla-
tacak doğru kelimenin bile bulunamadığını düşü-
nüyorum. İnanılmaz bir mutluluk. Şimdi hepimiz
tatile gidiyoruz. Belki de hepimiz milli takımlara
gideceğiz ama gittiğimiz tatilde ve milli takım-
larda bile bunu kutlayabiliriz. Çünkü gerçekten
büyük bir tarih bu” diye konuştu. DHA

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’da futbol
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Anadolu
Efes kupa
AşkınA

Turkish Airlines EuroLeague 
Final Four’da Olympiacos’u 
saf dışı bırakarak finale yükselen
Anadolu Efes, Barcelona’yı eleyen
Real Madrid ile finalde karşı
karşıya gelecek. Bu akşam 
oynanacak mücadele, TSİ
20.00’de başlayacak
Turkish Airlines EuroLeague Final Fo-
ur’da Olympiacos’u, Vasilije Micic’in son
saniyede kaydettiği basketle eleyen ve üst
üste üçüncü kez Avrupa’nın en büyük ku-
pasında finale yükselme başarısı gösteren
Anadolu Efes, finalde İspanya temsilcisi
Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Final Four’un en büyük favorilerinden
Barcelona’yı eleyerek finale yükselen Real
Madrid ile karşı karşıya gelecek olan
Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampi-
yonluğu alarak adını tarihe yazdırma he-
definde. 10 şampiyonlukla EuroLeague
tarihinin en çok şampiyon olan takımı
olan Real Madrid ise 11’inci şampiyon-
luğu için parkeye çıkacak. İki dev takımı
karşı karşıya getirecek olan mücadele,
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan
Stark Arena’da oynanacak. Yarın TSİ
20.00’de başlayacak olan maçın kapalı
gişe oynanması bekleniyor. Anadolu
Efes’te yaşadığı sakatlık sonrasında bir
süre takımdan ayrı kalan, sakatlığı bekle-
nen sürede atlatamaması nedeniyle de
sezonu kapattığı öğrenilen Krunoslav
Simon, Real Madrid maçında forma gi-
yemeyecek. Tedavi süreci devam eden
Doğuş Balbay da Real Madrid maçı kad-
rosunda yer alamayacak. Sakatlığını atla-
tan Rodrigue Beaubois’nın ise maç ve
kondisyon eksikliğinden dolayı yarı fi-
nalde olduğu gibi finalde de az süre al-
ması bekleniyor.

Üst üste üçüncü kez final

Anadolu Efes, Olympiacos’u saf dışı bı-
rakarak üst üste üçüncü kez adını finale
yazdırmış oldu. 2018-2019’da Fener-
bahçe Beko’yu eleyerek finale yükselen ve
finalde CSKA Moskova’ya mağlup ola-
rak ikinci olan Anadolu Efes, pandemi
nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezo-
nunun ardından 2020-2021 yılında da
CSKA Moskova’yı yarı finalde elemiş ve
finalde de Barcelona’yı devirerek şampi-
yon olmuştu. Ergin Ataman’ın öğrenci-
leri bu zaferle birlikte, üst üste üçüncü
kez Avrupa’nın en büyük kupasında fi-
nale yükseldi.

Tarih yazdılar

Anadolu Efes’in finale yükselmesinin ar-
dından EuroLeague Final Four’da üst
üste altıncı kez bir Türk takımı finale yük-
selme başarısı gösterdi. 2015-2016, 2016-
2017 ve 2017-2018’de Fenerbahçe,
2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 se-
zonlarında ise Anadolu Efes finale yük-
selerek Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük
organizasyonunun finalinde temsil etmiş
oldu.

Real Madrid zorlu rakip

10 şampiyonlukla EuroLeague tarihinin
en çok şampiyon olan takımı unvanına
sahip olan Real Madrid, şampiyonluk sa-
yısını 11’e yükseltmek için Anadolu Efes
karşısına çıkacak. En son 2017-2018 se-
zonunda Fenerbahçe’yi mağlup ederek
şampiyonluğa ulaşan Pablo Laso’nun
öğrencileri, geçen sezon ise Final Four’a
kalamamıştı. DHA

Tekvandoda tarihi
başarı geldi
İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve
Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcularımız 6
sıkletin tamamında finale yükselirken, 5'i altın 7 madalya kazandı
ŞAmpiyonAnın ilk gününde tekvan-
doda 4, para tekvandoda ise 2 sıklette
müsabakalar yapılırken 8 sporcumuz
madalya mücadelesi verdi. Tekvandoda
kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53
kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda
Hakan Reçber, Avrupa şampiyonlu-
ğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 54
kiloda Görkem Polat gümüş, aynı ki-
loda Deniz Dağdelen ise bronz ma-
dalya kazandı. Para tekvandoda ise
kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci
ve erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan
altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar
49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç
yapmadan geçtikten sonra 2'nci turda
Bulgaristan'dan Nikolet Kostova'yı 13-

3, çeyrek finalde İngiltere'den Maddison
Moore'u 37-17 teknik üstünlükle yene-
rek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İs-
panya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı
altın vuruşla yenen Merve Dinçel, fi-
nalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-
19 yenerek altın madalya kazandı.

Enerji dolu destek

Ülkemizi 53 kiloda temsil eden Ülker
Metro'nun desteklediği Zeliha Ağrıs ilk
turu maç yapmadan geçtikten sonra
2'nci turda Avusturya'dan Lea Hoglin-
ger'i 15-8 çeyrek finalde Macaristan'dan
Luca Patakfalvy'i altın vuruşla, Al-
manya adına mücadele eden Ela Ay-
dın'ı 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. 

Genel Kurul çağrısı yaptı
Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28'inci kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek
seçimli genel kurula tüm delegelerin katılması çeğrısında bulundu
AdAnA Beşiktaşlılar Derne-
ği'nin 28'inci kuruluş yıl dö-
nümü etkinliği, Beşiktaş
Kulübü Başkanı Ahmet Nur
Çebi, yönetim kurulu üyeleri,
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pas-
cal Nouma, çevre illerdeki Be-
şiktaş taraftar derneklerinin
başkanları ve davetlilerin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Gecede
konuşan Beşiktaş Kulübü Baş-
kanı Ahmet Nur Çebi, Anado-

lu'daki Beşiktaş derneklerinin,
kulüp için verdiği mücadeleyi
yakından takip ettiğini ve bu
mücadelenin Beşiktaşlıların ta-
kımlarına ne kadar değer verdi-
ğinin bir göstergesi olduğunu
aktardı. Derneklerden beklenti-
sinin, genel kurullara, mali
genel kurullara ve tüzük kon-
grelerine eksiksiz katılması ve
mümkün olduğu kadar üye sa-
yısını artırmaları olduğunu dile

getiren Çebi, "Biz bugün varız,
yarın yokuz ama sonuç itiba-
rıyla genel kurul üyeleri Beşik-
taş'ı yıllar boyunca idare
edecek. Dolayısıyla Beşiktaş
genel kurul üyeliği, Beşiktaş
başkanlığı ve yönetim kurulu
üyeliği kadar kıymetlidir. Hatta
daha da kıymetlidir. Yani Beşik-
taş'ı yönetecek olanlara mazba-
tayı veren bu genel kurulun
üyesi olmak bir onurdur" dedi.
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ORKUN’UN
RUYASI
BESIKTAS

B u sezon Eredivisie'deki performan-
sıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin
transfer listesine giren Orkun Kökçü,

Feyenoord'un kamp yaptığı Portekiz'de Tivibu
Spor'dan Çiğdem Günal'ın konuğu olarak so-
ruları yanıtladı. Başarılı futbolcu Avrupa'nın
devlerine adını yazdırmayı başardığı senenin
değerlendirmesini yaptı, geleceği hakkında ko-
nuştu, Türk oyuncuların Hollanda'ya gelebi-
leceklerini dile getirdi ve milli takımı seçtiği
süreçle ilgili konuştu.

UEFA Konfernas Ligi finaline çok az kaldı.
Rakip Roma ve dünyanın önemli takımların-
dan birisi. Avrupa'nın gözü üzerinizde olacak.
Feyenoord müzesine bir kupa daha
götürmeye hazır mı?
- Evet hazırız. Bizi zor bir maç bekliyor. Daha
önce Avrupa'da oynadığımız 4 finali de kazan-
dık. Sıra 5.'ye geldi. Kaybeden takım olarak ta-
rihe geçmek istemiyoruz. Bunun farkındayız. O
gün her şeyimizi sahada vereceğiz.

Daha önce UEFA orgnaizasyonlarında kupa
kaldıran Fatih Tekke ve Arda Turan var. Feyeno-
ord kupa kazanırsa sen de üçüncü oyuncu ola-
caksın. UEFA Konferans Ligi de bu sezon ilk
kez düzenlendi. Kazanan ilk Türk oyuncu ola-
rak tarihe geçeceksin. Bu durum sana neler
hissettiriyor?
-Çok güzel ve gurur duyulacak bir şey. İnşal-
lah çarşamba günü yeneriz ve üçüncü Türk
oyuncu olarak tarihe geçerim. Kupayı çok 
istiyoruz.

Roma dünyanın önemli ekollerinden biri. Ba-
şında da Jose Mourinho gibi bir isim var.
Oyuncuları kendisini sever ancak dışarıdan ve
rakipler tarafından antipatik olarak görülebili-
yor. Neler düşünüyorsun?
- Çok büyük ve kupa kazanan hoca. O gün el-
lerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklarını
biliyoruz. Biz de onlara karşı kendimizi hazır-
layacağız ve kazanacağız. İyi bir performansla
kazanmak istiyoruz.

Feyenoord alt yapısında yetiştin. 17 yaşında A
takıma yükseldin ve 4 sezon sonrasında ise
vazgeçilmezler haline geldin. Kariyer sezonunu
yaşıyorsun. 9 gol ve 9 asist yaptın. Birçok kulü-
bün de radarındasın. Sen nasıl bakıyorsun
transfer haberlerine? Aklında şu takımda oy-
namak isterim dediğin kulüp var mı?
- Medyada haberlerç ıkıyor. Diyebileceğim tek
şey son maça odaklanıyorum ve konsantras-
yonum da o güne yönelik. Transferle ilgili dü-
şüncem yok. Onu menajerim olan babama
bırakıyorum. Bu maçtan sonra hayırlısıyla, ne
hayırlısıysa transfer olacak mı olmayacak mı
o zaman değerlendirebilirim.

Dev kulüplerin değerlendirmesi seni heyecan-
landırıyor mu? Bu konuda neler hissediyorsun?

- Pek heyecanlandırmıyor diyebilirim. Bu se-
zonki performansımın iyi olduğunu hissedebi-
liyorum çünkü birçok takımın listesindeyim.
Gurur duyabileceğin bir şey. Performansım-
dan dolayı da medyada sık sık haberler çıkıyor.

Performansının ödülümü ocak ve şubatta ayın
oyuncusu ve sezon sonunda yılın kadrosuna seçile-
rek aldın. Senin için yeterli bir nokta mı? 
Yoksa Orkun Kökçü neler hayal ediyor?
- Burada durmak yok. 21 yaşındayım. Gen-
cim. Daha iyi olacağımı
biliyorum ve emi-
nim. Bu sezon-
dan sonra ne
olacağını dört
gözle bekliyo-
rum. Transfer
olacak mı olma-
yacak mı bilmek
istiyorum ve planla-
mamı da buna göre
yapmayı hedefliyorum.

Kendi jenerasyonununda 3.
bölgede en etkili oyunculardan
birisisin. Gole bu kadar yakın
olmak sana neler hissettiriyor. Gol
atmak mı asist yapmak mı seni
heyecanlandırıyor?
- İkisi de güzel duygu ve his.
Ama gol atmak başka bir şey.

Kendine baktığında ön plana çıkardığın 
özelliklerin ne?
- İstatistiklere göre pas, kilit pas. Kendi ken-
dime bir şeyler yaratmaktan çok hoşlanan bi-
riyim. Forvet olsun, kanat oyuncuları olsun
onlara fırsat yaratmaya çalışıyorum.

En fazla maça çıktığın ve skora katkıda bulundu-
ğun sezondasın. Çok da istikrarlısın. Bunu neye
borçlusun?
- Çok çalışmak. Kulüp antrenmanları
hariç bireysel antrenörüm var. Kondis-
yon, kuvvet ve güç idmanlarımı Fey-
noord dışında da özel olarak
yapıyorum. O da bana etki yapıyor.
Bu kadar çok maçı iyi oynayıp kal-
dırabiliyorum.

Hollanda ligi belli bir sayıda genç
oyuncu ihraç ediyor. Avrupa'da oy-
namak isteyenler için Hollanda
ideal bir lig mi?
Evet ideal. Ali Akman da var burada.
Takıma baktığınızda kendini geliştirdiğini
görebiliyorsunuz. Hemen hemen her maç
oynuyor, 90 dakika oynuyor. Gol atıyor, asist
yapıyor. Benim için buraya gelmeleri çok iyi
olur. Burada parlayıp bir sonraki adımda önemli
takımlara giderek ülkemizi iyi temsil edebilirler.
Mutlaka gelsinler.

Avrupa'daki başarısının sırlarından biri de dış
saha performansı diyebiliriz. Marsilya, Slavia
Prag ve Partizan'a karşı önemli sonuçlar alındı.
Etkilendiğin tribünler oldu mu?
- Marsilya deplasmanında. Hemen hemen
Türkiye gibi bir taraftar var. Tüm maç bo-
yunca tezahürat yapan, takıma destek veren bir
toplum. En etki altında kaldığım maç. Türkiye
milli takımında oynadığım için bana ve oyu-
numa yansımadı. Çok iyi destek görüyoruz.

Süper Lig'i takip ediyorsun. Trabzonspor
şampiyonluğunu kutladı, kutlamaya
devam ediyor. FIFA da kutlama-
ları paylaştı. Tüm dünya 
konuşuyor. Sen nasıl değerlen-
diriyorsun şampiyonluğu?
- Çok güzel bir sezon ge-
çirdiler. Tüm maçlarını
izleyemedim ama nasıl
bir kulüp ve taraftarı
olduğunu anlatıyor-
lar. Türkiye'nin
büyük takımla-
rından biri. 

Tebrik
ediyorum

ve Şampi-
yonlar Ligi'ne

başarılar 
diliyorum.

Geçmişte Beşiktaş ile adın
anıldı. Formalı paylaşımın
da vardı. Gelecekte seni

görebilir miyiz siyah 
beyazlı forma ile? Hayal-

lerin arasında var mı?
- "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraf-
tarı olduğum takımda oynamak isterim
ancak ilerde ne olur bilemeyiz. Beşik-

taş'ta oynamak yine de güzel bir his ve
duygudur. Onu inşallah gelecekte 

yaşayabilirim."

Alt yaş kategorilerinde Hollanda'da
oynadın sonrasında ise Türk milli 

takımını seçtin. Baskı gördün ancak
geri adım atmadın. O süreçle ilgili

neler söylersin?
- Hollanda U19'a kadar oynayıp kaptan olarak bıraktım.

Hislerim Türkiye dedi. Ailemle konuştum, duygularım Tür-
kiye'yi seçti. Türk bayrağı altında oynamak gurur verici.

Benim için zor bir karar değildi. Ama Hollanda basını olsun,
analistler olsun baskı yaptılar ama fikri değiştiremediler.

Benim için her zaman Türkiye 1 numara oldu ve olacak da.

Milli takımın önemli oyuncularından birisin ve
önemli rollerinden birini üstleniyorsun. Stefan
Kuntz da sana şans veriyor. Onun enerjisi ta-

kıma da yansıdı gibi gözüküyor. Oyunculara da
aynı şekilde. Takımdaki ambiyansı 

ve rolünü nasıl değerlendirirsin?
- Ambiyans hep iyiydi. Hep güzel ortam vardı. Sonuçlar
da güzeldi son iki maç hariç. Güzel sonuçlar aldık. İnşal-

lah performansımız artar, maçları kazanır ve iyi bir at-
mosferlerle çıkarız kamplardan. İlk 11'e yeni girdim.
Yerimi bulmaya çalışıyorum. İnşallah ilerde elimden 

geldiğinden fazlasını yapacağım.

Feyenoord ve milli takımın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, UEFA Konferans 
Ligi finalinde oynayacakları Roma maçı öncesinde Tivibu Spor'dan Çiğdem 
Günal'ın sorularını yanıtladı. Kökçü Tirana'daki maçtan Beşiktaş hayaline, Trab-
zonspor şampiyonluğundan kendi performansına kadar pek çok açıklamada
bulundu. Genç oyuncu; "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum 
takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak
yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim" dedi.

Milli takımdaki en sevdiğin
arkadaşın kim?

- Herkesi çok 
seviyorum ama

Mert Müldür 
ile daha çok

takılıyoruz. Tatile
de gittik. Tüm

gençlerle iyi anla-
şıyorum. Kerem

olsun Altay olsun
iyi anlaşıyoruz.

Çok güzel bir
dönem geçiriyo-

ruz. İnşallah 
sonuçlar da

olumlu olur ve bu
ortam daha da 

güzelleşir.

- Final var. İnşallah kazanırız.
Milli takımla da finallere 
kalabilirz. İyi turnuvalar
çıkarabiliriz. Bu duyguyu

Türk milli takımı ile yaşamak
çok daha güzel olur ve ku-

palar kazanabiliriz.

Orkun Kökçü 
Transfermarkt'taki 

17 milyon euroluk değeri 
için ne söyler?

- 17 milyon doğru bir rakam
diye düşünüyorum. Dediğim
gibi 21 yaşındayım. Feyeno-
ord'da 130'dan fazla maçım

var. Milli takımda oynuyorum.
Sözleşmem 2025'e kadar.

Bence doğru. İnşallah 
gelecekte daha da yüksek

değerler yazdırabilirim.

İnşallah 
gelecekte

yaşayabİlİrİm

En büyük 
hayalin nedir?
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D
EVA Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Halis Kahriman,
19 Mayıs sebebiyle ilçedeki

partili gençlerle birlikte Demokrasi
Yürüyüşü Gerçekleştirdi. 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı'nı kutlayan Kahriman,
“19 Mayıs 1919'da ülkemiz çok

zor bir süreçten geçiyordu. Ama ülkemizi işgal
eden emperyalist güçlerin bilmediği bir şey
vardı. O da şu ki; bu ülke her zaman içerisinden
aslanlar, büyük insanlar çıkarmıştır. İşte Gazi
Mustafa Kemal Atatürk de o aslanlardan o
büyük insanlardan biriydi ve emperyalistlerin
oyununu bozdu” dedi.

Atatürk büyük işler başardı

Atatürk'e övgüler dizen Kahriman, “Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk, 1919'da Samsun'a çıktı-
ğında bağımsızlık meşalesinin ateşini yaktı. De-
vamında çok büyük işler başardı ve siz gençlere
büyük bir ülkeyi miras bıraktı. O ülke bizim ül-
kemiz Türkiye. Şimdi bu vesileyle gençlerimizin
bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Tarihi gençler yazacak

Türkiye'de bugün de çok ciddi sorunlar oldu-
ğunu anlatan Kahriman, AK Parti iktidarına
yüklendi. Kahriman, “AK Parti göreve geldi-
ğinde ne dedi? 'Biz 3Y ile mücadele edeceğiz.
Yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar.' Peki ne
oldu? Mücadele edeceğiz dedikleri 3Y kendile-
rinin iktidarında Türkiye'nin her yerini sardı.
Bugün maalesef ülkede ekonomik gidişat çok
kötü. Adaletsizlikler almış başını gidiyor.
Hukuk yok, demokrasi yok. Ama bu karanlık-

tan ülkemizin yarınları olan gençlerimizle çıka-
cağız. Gençlerimiz tarihi yazacak” ifadelerini
kullandı.

Gençleri siyasete davet etti

Türkiye'nin gençlere çok ihtiyacı olduğunu ve
gençliğin siyasette aktif rol oynaması gerekti-
ğini söyleyen Halis Kahriman, gençleri
DEVA Partisi çatısı altında siyaset yapmaya
çağırdı. Kahriman, “Gençler önden yürüye-
cek biz arkalarından yürüyeceğiz. Ülkenin
geleceği gençlerden geçiyor. Gençler olmazsa
gelecek olmaz. Esenyurt'taki gençlere sesleni-
yorum gelin gücünüzün farkında olun önü-
müzdeki seçimde 30 milyon seçmen Z ve Y
kuşağıdır gelecek sizinle güzel olsun. Bu ül-
keyi yaşlılara bırakmayalım. Gelin dertlere
hep birlikte deva olalım” şeklinde konuştu.

İstanbul Esenyurt 15 Temmuz
Şehitler Anadolu Lisesi okullar
arası spor müsabakalarında
takım ve bireysel karşılaşmalarda
büyük başarı sağladı. 15 Tem-
muz Şehitler Anadolu Lisesi
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
okul sporları müsabakalarında
katıldıkları tüm kategorilerde
kupa ve madalyalarla okula
döndü. Okul Müdürü Cihan Ka-
rakoç ve ekibinin yetiştirdiği
Gençler Erkek Voleybol takımı
namağlup olarak İstanbul Voley-
bol şampiyonu oldu. Okulun fut-

bol takımı ise İstanbul üçüncülük
kupasını aldı.  15 Temmuz Şehit-
ler Anadolu Lisesi Esenyurt'ta
düzenlenen okullar arası ilçe mü-
sabakalarında da, Esenyurt ilçe
futbol şampiyonu, genç kızlar
basketbol şampiyonu, erkek vo-
leybol şampiyonu, erkek basket-
bol ikincilik kupası, masa tenisi
ikincilik kupasını almayı başardı. 

Önemli başarılar elde edildi

Takım sporları yanında bireysel
spor dallarında ise 12'nci sınıf
öğrencisi Dilara Cesur Kick Box

dünya üçüncülük madalyasını
aldı. Point Fighting dalında
12'nci sınıf öğrencisi Batuhan
Gülteze Türkiye ikinciliği ve İs-
tanbul ikinciliği madalyalarını
aldı. Esenyurt ilçesi okul sporları
satranç turnuvasında yine 15
Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
takımı birinci olurken, bireysel sı-
ralamada ise Mithat Demirtaş 6
puan alarak birinci, Azizullah
Hakimyar 6 puan alarak ikinci 

oldu.

Konser öncesi Tekirdağ İl Emniyet Mü-
dürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdür-
lüğü ekipleri gençlere seslendi. Kötü
alışkanlıklara ve arkadaş seçimlerine dik-
kat çeken ekipler gençlere tavsiyelerde bu-
lundu. Hava muhalefeti nedeniyle Osman
Tabak Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen
Canbay&Wolker konserine yoğun yağ-
mur yağışına rağmen gençler ilgi gösterir-
ken DJ performansları ile de doyasıya
eğlendiler. Canbay&Wolker tarafından
sahneye davet edilen Süleymanpaşa Bele-
diye Başkanı Cüneyt Yüksel gençlerin 19

Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutlarken Canbay & Wolker
ikilisine de çiçek takdim etti.  Gençlere
yeni konserlerin ve etkinliklerin de müjde-
sini veren Başkan Yüksel uzun süre teza-
hüratlar ile alkışlandı. Alanı dolduran
gençler Başkan Yüksel’e teşekkür ederken
Başkan Yüksel de gelen fotoğraf çekilme
isteklerinin hiçbirini kırmayarak gençlerle
bol bol fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 4 saat
süren konserde konser öncesi ve sonrası
sucuk ekmek ve ayran ikramı 
gerçekleştirildi. İRFAN DEMİR

Esenyurt 15 Temmuz
tüm kupaları topladı

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

esenyurt 15 Temmuz Şehitler anadolu lisesi okullar arası spor müsaba-
kalarında büyük bir başarıya imza atarak tüm kupaları topladı

Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere özel konser düzenledi

HAYAT ÇOK
PAHALI!

deVa Partisi esenyurt İlçe Başkanı Halis kahriman, 19 Mayıs atatürk'ü anma Gençlik ve spor Bayra-
mı'nıda partili gençlerle birlikte demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençlere seslenen kahriman,
“Bizim gençlerimiz önden biz ise onların arkasından yürüyeceğiz. Geleceği gençlerle inşa edeceğiz” dedi

GenClerIn arkasInda
YURUYECEGIZ!

HABER
BARIŞ KIŞ

Oyunculuğu bıraktıktan sonra lüks yaşantı-
sıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan,
sosyal medyadan takipçilerine önerdiği pahalı
markalar için yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Özilhan, "Artık peynir de, süt de pahalı. Hayat
pahalı!" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten
Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Özil-
han, önceki gün katıldığı bir davette objektif-
lere yansıdı. Kot pantolonunu neon yeşil
renkli bir büstiyerle kombinlediği görülen
Özilhan, basın mensuplarıyla sohbet etti. Geç-
tiğimiz aylarda en ucuzu bin lira ve en pahalısı
45 bin TL olan ürünlerin fiyatları nedeniyle

bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından
eleştirilen Özilhan, muhabirlerin "Giydiğiniz
bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden
oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" so-
rusu üzerine şunları söyledi: Artık her şey pa-
halı, peynir de süt de pahalı. Hayat pahalı.
Marka olmasına dikkat etmem, beğendiğim
şeyleri giyerim. Öte yandan Instagram'dan
paylaştığı kremlerin ardından Özilhan'a, bazı
takipçileri "Defalarca heceleyerek kaç para ol-
duğunu anlamaya çalıştım." ve "Yasemin
Özilhan'ın 45 bin liralık kremine bakarken fa-
kirleştim." şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Vur patlasın çal oynasın

Ünlü model Kate Moss,
sessiz sedasız geldiği Bod-
rum’da Ht Kulüp objekti-
fine yakalandı. Her yıl
olduğu gibi Türkbükü'ndeki
bir detoks merkezinde
kampa giren 47 yaşındaki
model havuz başında gü-

neşlendi. Görüntülendiğini
fark eden ünlü manken fo-
toğraflarının çekilmemesi
için arkadaşlarından yar-
dım istedi. Havuz başında
arkadaşlarıyla keyif yapan
model Moss, kusursuz 
fiziğiyle dikkat çekti.

Kim der 47 yaşında!


