
Çok kıymetli Damga okurları, bundan
sonraki haftalarda, bu köşede, ülke-
min gündemiyle ilgili fikirlerimi sizlerle
paylaşacağım için çok
mutluyum. Bana bu
fırsatı veren değerli
insan, Gazete 
Damga’nın imtiyaz
sahibi Mehmet
Mert Beyefendiye
çok teşekkür
ediyorum.

BAŞLARKEN

İşverenin verdiği zam
oranını kabul etmeye-

rek 2022 yılının başında iş
durdurarak 2 bin 500 lira
zam alan Beylikdüzü'nde

bulunan Alpin 
Çorap’ta 30 işçi işten
atıldı. DERİTEKS
Avrupa Yakası Tem-
silcisi Veysel Arslan,
“Ocak ayında patla-
yan hareketi, işten 
atmalarla sindirmeye

çalışıyorlar” dedi. Arslan,
“Sadece Alpin’de 30 işçi
işten atıldı. İlk atılan işçile-
rin tamamı DERİTEKS
üyesi işçiler. İş bırakıp 
sendikanın eylemlerine katı-
lan, alkışlayan, bildiri dağı-
tımları sırasında sendikacı
arkadaşlarımızla sohbet
eden, yaptığımız etkinlikle-
rinde fotoğrafı olan herkesi
atmayı hedefliyorlar” diye
konuştu. I SAYFA 8
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Küresel Parlamenter Göç Kon-
feransı'nda konuşan TBMM

Başkanı Mustafa Şentop, “Düzensiz
ve zorunlu göç olgusu bütün dünya-
nın sorunu haline gelmiştir. Göç 
meselesi Türkiye’nin sorunu olmadığı
gibi, bu sorunun maddi ve manevi 

külfetinin de sa-
dece Türkiye’nin
omuzlarına yıkıl-
ması büyük bir
haksızlıktır. Bu
sorunun külfetini
birkaç ülkenin 
sırtına yüklemeye
çalışmak büyük
bir insafsızlıktır”
dedi. I SAYFA 7
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Çok büyük bir
insafsızlık!

GÖÇ GLOBAL BİR SORUN!

iLAN EDiLEN GENELGELER 
BiZi HAKLI ÇIKARDI

İstanbul Barosu Hayvan
Hakları Merkezi Kurultayı,

'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla
İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki
binasında düzenlendi. Kurultayda
konuşan İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu, Hayvanları
Koruma Kanunu'nun 2004 yılında
çıktığını belirterek, “Özellikle 2021
Temmuz ayında Hayvanları Ko-

ruma Kanunu'nda ve TCK'da yapı-
lan değişiklikler, yapılanların aslında
bizim düşündüğümüz çerçevede
pek de olgunlaşmadığını gösterdi”
dedi. Çıkan yasanın önce 'Buna da
şükür' anlayışıyla karşılandığını 
belirten Durakoğlu, “Geldiğimiz
noktada sorunun bu şekilde çözüle-
meyeceği, ilan edilen genelgelerle de
bizi haklı çıkardı” dedi.
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IRKLARI YASAKLAYARAK
SORUN ÇÖZÜLEMEZ

İstanbul Barosu Hayvan
Hakları Merkezi Başkanı

Avukat Gülsaniye Ekmekçi ise 
belediyelere çok sert eleştiriler yö-
neltti. Ekmekçi, 2021 yılı verilerine
göre bin 390 belediyeden sadece
237'sinin bakımevi olduğunu belirtti.
Bakımevi bulunmayan ya da kapasi-
tesi yeterli olmayan belediyelerin
hayvanları toplayıp, yerleşim yerle-

rinden uzak, dağlık, ormanlık
arazilere terk ettiklerini ifade eden
Ekmekçi, “Yani ölüme terk etmiş 
oldular. Eğer ırkları yasaklayarak 
bir çözüm bulunmuş olsaydı, 1910
yılında Hayırsız Ada'da köpeklerin
ölüme terk edilmesinden sonra,
bugün İstanbul sokaklarında tek 
bir köpek bile kalmamış olurdu”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, kapasitesi ve bakım evi olmayan belediyelerin
hayvanları toplayıp, ölüme terk ettiğini söyledi. Ekmekçi, 2021 yılı verilerine göre bin 390 belediyeden sadece
237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Ekmekçi, bazı ırkları yasaklayarak soruna çözüm bulunamayacağını belirtti

Benim de bir 
projem var!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, sosyal medya hesabın-

dan yaptığı açıklamada, “Projeni
öner, İstanbullu oylasın, biz hayata
geçirelim” çağrısında bulundu. Ak
Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyıl-
maz ise İmamoğlu'nun paylaşımını
alıntılayarak, “Benim de bir projem
var mısın?” dedi ve İBB Meclisi’nde
özel oturum teklifinde bulundu.
Türkyılmaz, oturumda geçmişte veri-
len vaatler ve gerçekleşme oranlarının
tartışılmasını istedi. I SAYFA 4
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Zam istediler
işten atıldılar

Ek zam talebiyle yılın başında iş 
durdurarak 2 bin 500 lira zam alan
İstanbul’daki Alpin Çorap’ta 
30 işçi işten atıldı. İşçiler, büyük bir
haksızlığa uğradıklarını söyledi

Mustafa Şentop

Aralarında Parti Sözcüsü Prof.
Dr. Gaye Usluer'in de bulun-

duğu 6 isim Memleket Partisi'den 
istifa etti. Usluer, “Gün küçük olsun
bizim olsun zamanı değil. Ya kazanı-
lacak ya da kazanılacak bir seçim sü-
recinin içindeyiz. Aksi düşünülemez,
düşünülmemeli. Ülkemiz için köprü-
den önce son çıkış görünen, alterna-

tif ya da aksini
düşünmek bile
istemeyeceğim
sürece, isteyerek
ya da istemeye-
rek olumsuz 
katkıda bulunu-
yor olmak en
büyük endişem”
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7
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6 üst düzey isim 
partiden ayrıldı

MP'DE İSTİFA DEPREMİ

Prof. Dr. Gaye Usluer

Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ndeki

eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
26 öğrenci için mezuniyet töreni 
düzenlendi. Törende konuşan Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz
gençlerimizi Türkiye’nin yarınları 
olarak görüyoruz. Onlar için yaptığı-
mız her şey Türkiye’nin yarınlarına bir
yatırımdır” dedi. Törene katılan önceki
dönem Silivri Belediye Başkanı 
Özcan Işıklar da “Bugün bizim için
çok anlamlı bir gün” diye konuştu. 
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Öğrencilerimiz
geleceğimizdir

26 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Yakup Gülaçtı’nın köşe yazısı sayfa 4'te 

BU PROJE NEDEN 
Haramidere Ambarlı 
Caddesi ve Liman Yolu

Caddesi birleşiminde imalatı 
yapılan yol ve kavşağı hizmete
açan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İncirli-Sefaköy-Beylik-
düzü metro hattı için bekledikleri
bakanlık onayının hala çıkmamış
olmasını eleştirdi. “Bu hattın
hala bakanlıkta rafta tutulması-
nın, bir imzanın esirgenmesinin,
anlamsızlığını zihnimde çözemi-
yorum” diyen İmamoğlu, “Ne
diyeyim? Allah'a havale ediyo-
rum” şeklinde konuştu. I SAYFA 5

çRAFTA DuRuYoR?
Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, geçtiğimiz yıl binlerce 

katılımla ilki yapılan En Baba Festival
BABAFEST’i gelenekselleştirerek bu yıl
da babalar ve çocuklarını muhteşem bir
festivalle buluşturdu. Festivale ilişkin 
konuşan Üner, “Hayattaki en kıymetli
varlıklarımız olan babalarımız ile anılar
biriktirebileceğimiz bir gün yaşayalım 
istedik” dedi. I SAYFA 16
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BABALAR 
GiBi FESTiVAL

Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin
65. yıl dönümü Expo’da kutlandı.

Kore’nin dünyaca ünlü CIIPHER grubu
muhteşem sahne şovları ve eğlenceli 
şarkılarıyla Hatay'da hayranlarıyla bu-
luştu. Bu büyük organizasyonun tüm gi-
derleri Kore Büyükelçiliği ve Kore Kültür
Merkezi tarafından karşılandı. I SAYFA 5
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AKDENiZ’DE 
KORE 
RÜZGARI

RESMEN oLuME 
TERK ETTıLER!

Hayvanların Yaşam
Hakları Konfederas-
yonu (HAYKONFED)
Başkan Yardımcısı
Haydar Özkan da

geçmişte yaptığı bir
konuşmada belediye

barınaklarını sert
bir dille eleştirmiş,

“Belediyelerin 
çoğunda barınak yok.
Olanların da durum-
ları o kadar berbat ki
ölüm kampı gibi. Bu

durumda hayvanların
buraya götürülmesi
ölümleri demek” 

açıklamasını yapmıştı. 

ÖLÜM KAMPI GiBi!

Murat 
Türkyılmaz

Herkes sustu
dans konuştu

Avcılar’da ilk defa 'Uluslararası
Avcılar Bathonea Kültür ve

Sanat Festivali' gerçekleşti. Avcılar
Belediyesi ve Folklor Kurumu Der-
neği iş birliğiyle düzenlenen festivale 
7 ülkeden yüzlerce sanatçı katıldı. Üç
gün süren festival hakkında konuşan
Belediye Başkanı Turan Hançerli,
“Festivalde dans konuştu, müzik ko-
nuştu ve dansın konuşmasından mü-
ziğin konuşmasından dostluğu, barışı
ve kardeşliği yaşadık. Festivalimize
renk katanlara teşekkür ederim” dedi. 
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Büyükçekmece, Kumbur-
gaz’da 7 katlı binanın en üst

kat sakini, evine ulaşabilmek için 
binanın dışından asansör yaptırdı.
Fakat yaptırdığı asansör girişteki 
engelli rampasını kapattığı için engelli
komşusu evine giremeyerek mağdur
oldu. Bina sakini Hüseyin Sönmez,
“Çocuğu biz buradan çıkardık iki üç
sefer. Şimdi asansör yüzünden içeri
giremediğinden evini kapattı gitti”
dedi. I SAYFA 9
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Bağcılar’da 80 bin kişinin 
katıldığı Manga konserinde 

her yaştan vatandaş, kendini müziğin 
ritmine kaptırıp doyasıya eğlendi.
Konsere çocuklarıyla birlikte gelen
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah
Özdemir, yaz boyunca sürpriz isim-
lerle Gençlik Konserleri’nin devam
edeceği müjdesini verdi. I SAYFA 4
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İŞÇİLERİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Engelli komşuya 
asansör engeli

Eğlenirken
gelişecekler

Zeytinburnu'nda düzenle-
nen “Karne Şenliği”nde

konuşan Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, “Hem eğlenecekler hem
kendilerini geliştirmeye devam
edecekler” dedi. I SAYFA 9
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HABERİN

DEVAMI 

SAYFA 
3’TE

MOTLEY RESMEN
FENERBAHÇE BEKO’DA

HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE
ANIL

BODUÇ
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YAG BEZESiNE DAiR 
5 ONEMLi NOKTA!

ALERJi HASTALARI iÇiN TATiL ÖNERiSi

UZMANDAN
UZMANDAN

UYARILAR
UYARILAR

Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, yağ bezesi hakkında bilinmesi 
gereken 5 noktayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

n AYNUR CİHAN

Halk arasında ‘yağ bezesi’ olarak 
adlandırılan; kol, bacak, sırt ya da 
vücudun herhangi bir bölgesinde 

küçük bir yumru şeklinde beliren lipom-
lar çoğunlukla zararsız olmakla birlikte, 
bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor! Bu 
nedenle “basit bir yağ bezesi işte”, “vücu-
dumda yıllardır bu yumrular var, bana bir 
zararı olmuyor”, “boyutu hep aynı, ağrı 
da yapmıyor” gibi düşüncelerle hekime 
başvurmayı ihmal etmemek gerekiyor. 
Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali 
Gümüştaş; basit bir yağ bezesi olarak gö-
rülen şişliklerin aslında kötü huylu tümör 
olabileceğini belirterek, kesin teşhis ve 
tedavi için mutlaka Ortopedik Onko-
loji hekimine başvurulması gerektiğini 
söylüyor. Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, 
yağ bezesi hakkında bilinmesi gereken 5 
noktayı anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Kendiliğinden küçülmez 
Çoklu yağ bezesi olan kişilerin üçte 
birinde ailesel yatkınlık görülürken, çoğu 
zaman yağ bezelerinin neden kaynaklan-
dığı bilinmemektedir. Kilolu hastalarda 
daha sık karşılaşılırken, hızlı kilo alımı dö-
neminde yağ bezesinin boyutu da büyüye-
biliyor. Ancak kişinin kilo vermesiyle yağ 
bezelerinin boyutunda küçülme olmuyor. 

Şikayete yol açmayabiliyor
Yağ bezeleri çoğunlukla hiçbir şikayete 
yol açmazken, çok büyük yağ bezeleri 
damar ve sinir basısına neden olarak ağrı, 
uyuşma ve karıncalanma şikayetlerine 
neden olabiliyor. Kolunuz, bacağınız ya 

da sırtınızdaki yağ 
bezesinin uzun za-
mandır var olması, 
küçük olması, 
ağrı yapmaması 
ve büyümemesi 
tümörün iyi huylu 
olduğu algısına neden 
olmasın! Zira bu yanlış 
inanış, tanı ve tedavide 
gecikmelere yol açıyor. 

Bu belirtilere ayrıca dikkat edin!
Kötü huylu yumuşak doku tümörleri, iyi 
huylu yumuşak doku tümörlerine göre 
çok daha nadir görülse de, bu şişlikler 
kötü huylu yumuşak doku tümörünün 
belirtisi de olabiliyor. Hastalar genelde 
yavaş büyüyen şişliğin son zamanlarda 
boyutunun hızlı artışı nedeniyle hekime 
başvuruyor. Özellikle derin yerleşimli, 
hızlı büyüyen, sert ve ağrılı şişlikler kötü 
huylu olması açısından ayrıca uyarıcı 
olmalıdır. Kesin teşhis ve tedavi için 
zaman kaybetmeden Ortopedik Onkoloji 
hekimine başvurulması gerekir.

Kesin tanı konulmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Seyit Ali Gümüştaş “Buradaki en 
önemli nokta; mevcut şişliğin iyi huylu 
yağ bezesi olup olmamasının kesin bir 
şekilde ortaya konmasıdır. Detaylı mu-
ayene sonrası MR ile büyük bir oranda 
yağ bezesinin tanısı konulabilir. Sadece 
Ultrasonografi ile tanı koymak doğru 
olmayabilir. Şüpheli durumlarda biyopsi 
yaparak tanıyı kesinleştirebiliriz. Tanısı 
kesinleşmemiş hiçbir tümör ameliyat ile 
çıkarılmamalıdır” diyor.  

YAĞ bezelerinin çoğu takip edilirken, 
özellikle şikayete neden olan büyük 
yağ bezelerinin ameliyat ile nispeten 
basit bir şekilde çıkarıldığını, ameli-
yat sonrası düşük de (yüzde 5) olsa 
tekrarlama riski olduğunu belirten 
Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş şöyle 
konuşuyor: “Yağ bezelerinin aksine 
kötü huylu yumuşak doku tümörleri-
nin tedavisi çok daha özelliklidir ve bu 
konuda deneyimli Ortopedik Onkoloji 
hekimi tarafından bu süreç yürütülme-
lidir. Akciğer başta olmak üzere başka 
organlara sıçrama ihtimali olan kötü 
huylu yumuşak doku tümörlerinin asıl 
tedavisi, tümörün ameliyat ile geniş 
sınırlarla temiz bir şekilde çıkarılması-
dır. Ameliyatı kolaylaştırmak, tümörü 
komşu damar sinirden sınırlamak, 
tekrarlama ihtimalini azaltmak için 
cerrahi öncesi ya da sonrası radyote-
rapiye (ışın tedavisi) başvurulur. Uzun 
yıllar boyunca tekrarlama ve sıçrama 
açısından takip edilmelidir.”

Doğru Doğru 
TEDAVI TEDAVI iiÇÇiiN!N!

Memorial Şişli Hastanesi Alerji Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Bilge Öztürk, alerji hastalarının tatile çıkarken dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi
n ZEYNEP VURAL

TATİLE çıkmak birçok insanın favori 
etkinliklerinden biridir. Kısa ya da 
uzun süreli yapılan tatillerde insanlar 
dinlenir ve enerji toplar. Alerjik bün-
yeli insanların ise tatile çıkarken daha 
dikkatli olmaları gerekebilir. Farklı 
bir şehre ya da ülkeye gitmek var 
olan alerjilerini olumsuz etkileyebilir. 
Bu durumun önlenmesi adına tatile 
gidilecek yerin iyi araştırılması ve 
alerji ilaçlarının kişinin yanın-
da olması önem taşır. Alerjisi 
olan birinin günlük hayatta 
alerjenlerden kaçınması ge-
rekmektedir. Bu her zaman 
mümkün olamadığı için kişi 
alerji ilaçlarını hep yanında 
taşımalı ve mutlaka alerji 
hastalıkları doktorunun 

önerilerini uygulamalıdır. Bir alerji 
hastasının seyahate çıkmadan önce 
de doktoruna danışmasında fayda 
vardır. Kişi seyahati süresince ilaçla-
rının yeterli olduğundan emin olmalı 
ve gerektiğinde alerjik yakınmaları-
na yönelik ilaçlarını kullanmalıdır. 
Alerjiler çeşitli şekillerde olabilir. En 
yaygın görülen alerjiler arasında; po-
len, hayvan tüyü, ev tozu akarı, besin 
alerjileri ve yaz aylarında sık görülen 
arı alerjileri yer almaktadır. 

Polen alerjiniz varsa;
Polen alerjiniz varsa gideceğiniz 

yerin polen düzeyini öğrenmelisi-
niz. Avrupa ülkeleri için polle-
ninfo.org diğer ülkeler için wao.
org, ülkemiz için ise www.aid.

org.tr adresinden bilgi alabilir-
siniz. Duyarlı olduğunuz polenin 

yoğun olduğu bir yere seyahat etmeniz 
şikayetlerinizin artışına sebep olabilir. 
Polenlerin yoğun olduğu sabah ve öğle 
saatlerinde, kuru ve rüzgârlı havalar-
da zorunlu değilse dışarı çıkmayın. 
Dışarıya çıktığınızda güneş gözlüğü 
kullanın. Özellikle gözü çepeçevre 
saran maske tarzında gözlükler polen 
alerjisine bağlı göz yakınmalarınızın 
azalmasına katkıda bulunur. 
Eğer arabanızla seyahat ediyorsanız, 
araba camları açık bir şekilde yolculuk 
etmeyin. Arabanızda polen filtreli 
klima kullanabilirsiniz.

Hayvan tüyüne alerjisiniz varsa;
Evcil hayvanların da kabul edildiği 
yerlerde alerjenlere maruz kalabilirsi-
niz. Duyarlı kişilerin, ev hayvanı olan 
yerlere ziyaret öncesinde, reçetelen-
miş ilaçlarını kullanmayı unutmamala-

rı gerekmektedir.

Ev tozu akarı alerjiniz varsa;
Meteorolojik Veri İşlem Dairesi 
Başkanlığı Veri Kontrol ve İstatistik 
Şube Müdürlüğü İstatistik Birimi’nin 
yayınladığı “Türkiye Yıllık Ortalama 
Nem Dağılımı” haritasını kullanarak 
yaşadığınız bölgenin nem düzeyini de-
ğerlendirebilirsiniz.  Eğer yaşadığınız 
bölge nemi %50’nin üstünde ise genel 
olarak o bölgede akar yoğunluğunun 
yüksek olduğu söylenebilir. Ev tozu 
akarı alerjiniz varsa alerjen geçirme-
yen yastık, yatak ve yorgan kılıflarını 
yanınıza alabilirsiniz. Özellikle uzun 
zaman geçirilen odalarda yerde halı 
bulundurulmaması yakınmalarınızı 
azaltacaktır. Bu nedenle kalacağınız 
yerde mümkünse halı olmayan odaları 
tercih edin.

Bodrum romantizmi

Amber indirim peşinde

Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan Yasemin Allen ile Tolga Güleç 
tatile çıktı. Oyuncu çift, önceki gün Bodrum’da görüntülendi
UZUN yıllardır Türkiye-İn-
giltere arasında mekik 
dokuyan ve son olarak 
İstanbul’a yerleşen Ya-
semin Allen, kendisi gibi 
oyuncu olan Tolga Güleç 
ile yeni bir aşka yelken 
açmıştı. Habertürk’ten 
Onur Aydın’ın haberine 
göre; Yaklaşık 4 aydır 
birlikte olan oyuncu çift, 
önceki gün Bodrum’da 
objektiflere takıldı. 
Sevgililer bir ara yemek 
için indikleri restoranın 
çıkışında görüntülendi. Bir 
süre ayaküstü sohbet eden 
ikili, sonrasında birbirlerini 
öpücüklere boğdu. Çiftin 
romantik anları objektif-
lere böyle yansıdı. İkilinin 
geçtiğimiz haftalarda ilişki-
lerini sonlandırdıkları ileri 
sürülmüştü. Çiftin fikir 

ayrılıkları yaşadıkları iddia 
edilmişti. Aşıklar söylenti-
leri paylaştıkları fotoğrafla 
yalanlamıştı.

Seni sevmek muhteşem şey
Yasemin Kay Allen, sev-
gilisiyle verdiği bu pozu 
sosyal medya hesabından, 
“Seni sevmek ne muh-
teşem bir şey!” notuyla 
paylaşmıştı. Yasemin Al-
len, 3 yıllık sevgilisi Jonny 
Grant ile ilişkisini 2020’de 
noktalamıştı. Ünlü oyuncu, 
bu kararı Grant ile hem 
pandemi nedeniyle görüşe-
mediği hem de işine kons-
tantre olmak için allmıştı. 
“Strike Back” adlı Ame-
rikan dizisinde iki sezon 
başrolde yer alan oyuncu 
rolü bitince Londra’dan 
İstanbul’a dönmüştü.

2011 yılında birlikte rol 
aldıkları ‘The Rum Di-
ary’ filminin setinde aşk 
yaşamaya başlayan oyun-
cu Johnny Depp (58) ile 
Amber Heard (36), 15 
aylık evliliklerini 2017’de 
sonlandırmıştı. Bütün dün-
yanın ‘bir Hollywood filmi’ 
gibi takip ettiği Depp ve 
Heard’ün ‘taciz’ ve ‘iftira’ 
davasında jüri, geçtiğimiz 
haftalarda kararını açık-
lamıştı. ABD’nin Virginia 
eyaletinde görülen davada, 
14 saat süren karar alma 
sürecinin sonunda jüri, 
ünlü aktörü haklı bularak 
Amber Heard’ün eski eşine 
15 milyon dolar tazminat 

ödemesine hükmetmişti. 
Yaşananların ardından 
Heard, geçtiğimiz günlerde 
sezon sonu indirimine giren 
bir mağazada görüntülendi. 
TMZ’nin haberine göre; 
ünlü aktris ve kız kardeşi 
Whitney Henriquez, New 
York’ta indirimli ürünle-
rin satıldığı bir perakende 
mağazasındaydı. Keyifsiz 
halleriyle dikkat çeken Am-
ber Heard, mağazayı uzun 
uzun gezerek uygun fiyatlı 
ürünler bulmaya çalıştı. 
Çeşitli kaynaklar, Heard’ün 
bu hareketi, tazminatı 
ödeyecek maddi bir gücü 
olmadığını ispatlamak için 
yaptığını savunuyor.

Eski eşi Johnny Depp’in açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve 15 milyon 
dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Amber Heard, sezon sonu 
indirime giren bir mağazadan alışveriş yaparken objektiflere yansıdı
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SULTANBEYLI’NDE 17 
Haziran Cuma günü akşam 
saatlerinde meydana geldi. İd-

diaya göre, Sekiz yaşındaki Muham-
med Taha Şahin’in kız kardeşinin 
doğum gününü kutlamak için ailesi 
ile evlerinin bahçesinde oturuyordu. 
Şahin arkadaşlarıyla birlikte oyun 
oynadıktan sonra masadaki meyve 
tabağından kirazı alıp yedi. Bir 
süre sonra fenalaşan Şahin koşarak 
babasından yardım istedi.  Şahin’in 
nefes alamadığını gören baba, 
otomobiliyle hastaneye götürdü. 8 
yaşındaki Muhammed Taha Şahin 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı. Muhammed Taha 
Şahin dün öğle vakti Sultanbeyli 
Abdurrahman Gazi Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Pendik Osmangazi Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.  

Allah kimseye yaşatmasın
Sekiz yaşındaki Muhammed Taha 
Şahin’in akrabası Ayhan Aktaş 
“Muhammed Taha Hiperaktif 
çocuktu derslerinde çok başarılıydı. 
Öğretmenini ve arkadaşlarını çok 
seviyordu. Karnesinde takdir almış-
tı. Diğer küçük kardeşinde o gün 
doğum günüydü. O gün kardeşine 

doğum günü sürprizi yapacaktık. 
Onun hazırlıkların içerisindeydik. 
Kendisi dışarı da arkadaşlarıyla 
oynuyordu. Biz de içeri de annesi ve 
babası ile doğum günü hazırlıkları 
yapıyorduk. Meyve tabağında büyük 
bir kirazı alıyor ve daha sonra ağızı-
na atıyor. Bu kiraz boğazına kaçıyor. 
Koşarak boğazıma bir şey takıldı 
diyerek babasının yanına gidiyor. 
Babası kucağına alarak arabayla en 
yakın hastaneye götürüyor. Has-
tanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybediyor. Allah 
kimseye böyle bir şey göstermesin” 
dedi.  n DHA

Sultanbeyli’de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki 
Muhammed Taha Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ataşehir’de geldiği eczanenin adresini 
bulamadığını iddia eden bir kişi, eczanede 
bulunan çalışanları ölümle tehdit etti. Eczacılar 
şikayetçi olurken, saldırganın eczanedeki 
bilgisayara yumruk atarak zarar verdiği anlar 
iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Boğazına kiraz kaçtı; 
HAYATINI KAYBETTi

ECZACILARA OLUM 
TEHDiDi!

OLAY, dün saat 13.45 
sıralarında İçerenköy 
Mahallesi, İçerön-

köy Yolu Caddesi üzerinde 
bulunan eczanede meydana 
geldi. İddiaya göre şüpheli-
nin annesi ilaçlarını almak 
için eczaneyi aradı. Eczane 
çalışanı Ayşenur Ören, şüp-
helinin annesine adresi tarif 

etti. Annesine adresin yanlış 
verildiğini öne süren şüpheli, 
eczaneye geldi. Reçetede-
ki ilaçları Eczacı Ayşenur 
Ören’den isteyen şüpheli, ça-
lışanlara küfür ve hakaretler 
etmeye başladı. Çalışanların 
ve müşterilerin uyarılarına 
aldırış etmeyen saldırgan, 
bilgisayara yumruk atarak 
zarar verdi. Eczanedekiler 
korku ve panik yaşadı. Ören, 
saldırganın istediği ilaçları 
vererek dükkandan çıkmasını 
istedi. Daha sonra ilaçlarını 
alan saldırgan eczaneden ay-
rıldı. Ayşenur Ören durumu 
polis ekiplerine bildirdi. Olay 
yerine gelen polis ekipleri 
iş yeri kamera görüntülerini 
inceleyerek saldırganı yakala-
mak için çalışma başlattı.

“Senin boynunu kırarım” dedi
Eczacı Ayşenur Ören, “19 
Haziran günü nöbetçi ec-
zaneydik. Bir hanımefendi 

arayarak ‘yerinizi bulamadım’ 
diye sitem etti. Bir buçuk saat 
sonra bir kişi geldi eczaneye. 
‘Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz’ 
diyerek reçeteyi fırlattı. Hatta 
annesi beni arayarak ‘oğlum 
sinirli bir kişi, ona dikkat edin’ 
diye beni uyardı. Annem de 
‘üslubunuza dikkat edin’ diye 
kendisini uyardı. Küfürler 
ederek bilgisayarıma yumruk 
atarak devirdi. ‘Ben senin 
boynunu koparırım, ben senin 
televizyonda bildiğin erkekle-
re benzemem, seni gebertirim’ 
diyerek hakaret ve küfürlere 
devam etti. Üstüme yürüyerek 
yumruk atmaya kalktı. Bir 
müşterimiz araya girmeye ça-
lıştı. Herkes bir olup dışarıya 
çıkardılar. İfademizi vererek 
şikayetçi olduk. Polis şu anda 
arıyor. Anne oğul adreslerin-
de yok. Biz sağlık çalışanıyız. 
Kamu hizmeti veriyoruz. 
Ben bu halde gece nöbetime 
devam ettim” dedi.

Zehir 
tacirlerine 
operasyon

Motosiklet 
hırsızı 

yakalandı

ISTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına 
yönelik operasyon düzenledi. Büyükçek-
mece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü 
Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 
yürütülen soruşturma kapsamında 
35 şüphelinin yakalanmasına yönelik 
düzenlenen operasyonlarda 18 farklı 
adreste arama yapıldı. Operasyon dü-
zenlenen noktalardan biri de Esenyurt, 
Sultaniye Mahallesi’nde bulunan 4 katlı 
bir binanın bodrum katı oldu. İçeri giren 
polis ekipleri dairede arama yaptı.  Ad-
reslerde bulunan çok sayıda kişi gözaltı-
na alındı. Polis helikopterinin de destek 
verdiği operasyonda gözaltına alınanlar 
sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. n DHA

ISTANBUL 
Emniyet Müdür-
lüğü Organize 
Suçlarla Mücade-
le Şube ekipleri, 
silah kaçakçılığı 
yaptıkları tespit 
edilen şüpheli-
lere operasyon 
düzenledi. 26 
Mayıs’ta, Beylik-
düzü’ndeki bazı 
adreslere yapılan 
operasyonda F.A., 
S.Ü., M.Ş.E., 
A.B., M.A.G. ve 
K.A. gözaltına 
alınırken, yapılan 
aramalarda kurusıkıdan ateşli 
silaha çevrilmiş, seri atış yapabil-
me özelliğine sahip 46 ruhsatsız 
tabanca, bu silahlara ait 46 şarjör 
ele geçirildi. Baskın yapılan evler-
den birinin önündeki çöp kontey-
nırında ise bir koli dolusu şarjör 
bulundu.

Evlerini silah atölyesine çevirmişler
Yapılan çalışmada, 10 Haziran’da 
Sultanbeyli’de 2 şüpheli gözaltına 

alındı. Şüpheliler A.N. ve S.M.’nin 
silah atölyesine çevirdikleri tespit 
edilen evlerinde yapılan aramada 
14 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca, 
gövde, sürgü ve 90 namlu,150 
parça kesilmiş kurusıkı namlusu, 
bu silahlara ait 40 fişek,153 şarjör 
ele geçirildi. Ayrıca silah yapımın-
da kullanılan çok sayıda makina 
ve silah parçaları da bulundu. 
Şüphelilerden 2’si adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli 
tutuklandı.   n DHA

SANCAKTEPE İlçe Emniyet Müdür-
lüğü polis ekipleri, 19 Haziranda saat 
05.00 sıralarında bir kişinin İnönü 
Mahallesi’nde park halinde bulunan bir 
motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti. 
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 
hemen olaya müdahale ederek hırsı-
zı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs 
E.B.’nin üst aramasında 2 adet tornavi-
da, 2 adet somun anahtarı, 1 adet çekiç, 
1 adet matkap ele geçirildi. Yapılan 
araştırmalarda şüpheli şahsın 9 ve 17 
Haziran tarihlerinde de Sancaktepe 
İlçesi İnönü Mahallesi ve Meclis Mahal-
lelerinde gerçekleşen 2 ayrı “Motosiklet 
Hırsızlığı” olayının faali olduğu tespit 
edildi. Şahsın çaldığı motosikletleri 
Maltepe ve Sarıyer ilçelerinde faaliyet 
gösteren firmalara sattığı belirlendi. Yü-
rütülen çalışmaların devamında çalıntı 
motosikletler satın alan işyerlerinden 
temin edilerek sahiplerine teslim edildi. 
Konu ile ilgili yakalanan E.B. isimli 
şahıs, “Motosiklet Hırsızlığı” suçundan 
adli makamlara sevk edildi.

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 
düzenlenen helikopter destekli operasyonda 
çok sayıda kişi gözaltına alındı

SiLAH KAÇAKÇILARINA 
BASKIN

Bize zarar 
verebilirdi
SALDIRI anında korku yaşadığını belirten çalışan 
Serap Tekcan, “Korktum. Elinde silah olabilirdi. Biri-
mize zarar verebilirdi. Ona da kalkıştı zaten. Bilgi-
sayara 
zarar 
verdi. 
Fiziksel 
temas 
olmadı 
ama 
bütün 
çalı-
şanlara 
küfür 
ve ha-
karet-
ler etti” 
diye 
konuş-
tu.



İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesap-
larından paylaştığı videoda, İstanbullu-

lara seslendi. Videosunda, “Değerli
hemşehrilerim, sizlerin tercihiyle İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak göreve baş-
lamadan önce henüz adaylığım sürecinde bu
şehri sizlerle birlikte yöneteceğimizin sözünü
vermiştim. 3 yıldır da hiçbir hemşerimizi ayır-
madan, tıpkı sözünü verdiğimiz gibi eşit, katı-
lımcı, kapsayıcı ve şeffaf bir anlayışla bu güzel
kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz”
diyen İmamoğlu, “Çünkü adil, yeşil ve yara-
tıcı bir İstanbul hedefimize ancak hep birlikte
ortak aklın ışığında yol alarak ulaşabileceği-
mizi çok iyi biliyoruz. Kentlerin sahibinin, o
kente yaşayanlar olduğuna inanıyor, İstanbul-
luları kentin yönetimine katmak için çalışı-
yoru. 16 milyon İstanbulluya İstanbul senin
dememizin nedeni de işte bu. Şimdi ise bir kez
daha ‘Bütçe senin karar senin’ diyoruz. Geçen
yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihin-
deki ilk katılımcı bütçe modelini hayata geçir-
miş hep birlikte yerel demokrasinin çok güzel
bir örneğiniz sergilemiştik. Gerçekten birbirin-
den güzel ve kentimiz için çok faydalı projeler
ortaya çıktı. İstanbulluların sunduğu istanbul-
luların oyladığı projelerimizi bütçemize aldık
ve uygulamaya başladık. Bu yılda sizleri İs-
tanbul için geliştirdiğimiz projeleri bizlerle
paylaşmaya ve projeler arasından hangilerini
uygulamaya geçeceğini oylamaya davet et-
mekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

Siz belirleyin

İmamoğlu, “İstanbul'a faydalı olacak, bu
kenti ileriye taşıyacak projelerinizi lütfen site-
mize girerek bizimle paylaşın. Bağımsız bir
jüri Sszden gelecek projeleri sitemizde belirti-
len kriterlere göre değerlendirecek 2 tura kalan
projeler ise yine siz kıymetli istanbullular tara-
fından sizin oylarınızla belirlenecek. Gelin bu
kentin kaynaklarının nasıl kullanılacağına,
hangi yatırımların projelerin hayata geçirilece-
ğine hep birlikte karar verelim. İstanbul'un ön-
celiklerini siz belirleyin. Projelerinizi oylarınızı
heyecanla bekliyoruz. Adil, yeşil ve yaratıcı bir
İstanbul'u var edeceğimize, birlikte başaraca-
ğımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi. 

Özel oturum istedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun video-
sunu alıntılayan AK Parti İBB Grup Sözcüsü
Murat Türkyılmaz ise “Benimde bir projem

var” diyerek İBB Meclisi’nde özel oturum tek-
lifinde bulundu. 
Türkyılmaz, İmamoğlu’na, “Sayın Başkan,
Bir proje önerim var: Adı: Başkan Hesap Veri-
yor. Konu: Başkanın Seçim Vaadleri. Yöntem:
Soru – Cevap. Mecra : İBB Meclisi özel otu-
rumu var mısınız ?” diye sordu.

SELVİ SARITAÇ

4 21 HAZİRAN 2022 SALI İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

Ç ok kıymetli Damga okurları, bun-
dan sonraki haftalarda, bu köşede,
ülkemin gündemiyle ilgili fikirle-

rimi sizlerle paylaşacağım için çok mutlu-
yum. Bana bu fırsatı veren değerli insan,
Gazete Damga’nın imtiyaz sahibi Mehmet
Mert Beyefendiye çok teşekkür ediyorum.

Kırk yıllık öğretmenlik hayatımın son
yirmi yedi yılını idarecilikle geçirdim.
1981 yılında, Niğde Çamardı Lisesi'nde
başladığım meslek hayatıma, Çamardı Ye-
latan Ortaokulu, Trabzon Arsin Lisesi,
Zeytinburnu Mensucat Santral Lisesi ve
nihayetinde 2019 yılının ekim ayında

Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu
Lisesi'nden emekliğe ayrılarak nokta koy-
dum. Bu süreçte memleketimin eğitim so-
runlarına çok kafa yordum. Eğitim
konusunda dünyadaki gelişmeleri yakın-
dan takip ettim. Dünyada örnek olarak
gösterilen Finlandiya eğitim modeliyle
alakalı birçok kitap okudum.

Geçmişte, “yakaladığın yerde eğit” dü-
şüncesinin en iyi örneği olan, “Ali Okul-
ları” diye tabir ettiğimiz askerde
eğitimin, aydınlanma çabalarımıza katkı-
sını hep takdir ettim. Askeri kışlalarımı-
zın, bir eğitim yuvası gibi faaliyet
göstermesi Anadolu’muzun aydınlanması
açısından çok önemli bir çabaydı. Bunu
görmemezlikten gelmek onlara haksızlık

olur düşüncesindeyim.
Ülkemizin öğretmen yetiştirme konu-

sunda dünyanın rol model olarak alabile-
ceği Köy Enstitülerinin hangi amaçlar için
kapatıldığını hep sorguladım. Başta köy-
lerimiz olmak üzere toplumumuzun aydın-
lanmasını kimlerin istemediği konusuna
kendimce yanıtlar aradım.

Görev sürem boyunca eleştirsem dahi
yürürlükteki yasalara hep saygılı davran-

dım. Çünkü mevcut yasalara uymamanın
ülkede kaoslara yol açacağını aklımdan
hiçbir zaman çıkarmadım. Ünlü düşünür
Montaigne’nın dediği gibi: “Kanunlar
doğru oldukları için değil kanun oldukları
için yürürlükte kalırlar.” felsefesi bana
hep mevcut kanunlara saygılı olmayı öğ-
retti. Değişmesinin toplum için daha ya-
rarlı olacağını düşündüğüm kanunları
yüksek sesle dillendirmeyi de kendim için
toplumsal sorumluluğummuş gibi algıla-
dım ve algılamaya da devam edeceğim.

Tecrübelerimi kimseyle yarıştırmak gibi
bir niyetim asla olmadı ve de olmayacak
ama gördüğüm yanlışları eleştirmeye ve
çözüm konusunda önerilerde bulunmaya
hep devam edeceğim. Bunu ülkeme bor-

cummuş gibi hissediyorum.
Köşemin adının “Kar Suyu” olmasını

neden istediğime gelince: Türkçemizde
“Kulağına kar suyu kaçırmak” diye bir
tabir vardır ya, ben de okurlarımın kula-
ğına kar suyu kaçırmak istediğimden bu
başlığı kullanmamın çok isabetli olacağını
düşündüm. Okurlarımın soran, sorgulayan
ve tespit ettikleri konularda çözüm öneri-
leri sunan bireyler olacağına gönülden
inanıyorum.

Yazılarımla ilgili görüş ve önerilerinizi
benimle paylaşmanızın sonraki yazılarım
için birer öncü kuvvet olacağını şimdiden
belirtmek isterim.

Yazılarımda birlikte olabilmek umut ve
dileğiyle herkese merhaba.

Başlarken
Yakup GÜLAÇTI
KAR SUYU

yakupgulacti28@gmail.com

BENIM DE BIR 
PROJEM VAR!

Küp Projesi 
Beylikdüzü'nde

İstanBul İsveç Başkonsolosluğu ile
İsveç Enstitüsü tarafından desteklenen ve
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Bi-

rimi tarafından yürütülen Küp Projesi’nin İstan-
bul’daki ev sahiplerinden biri de Beylikdüzü
Belediyesi oldu. Lise çağındaki gençlerin insan hak-
ları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı
hedefleyen projenin çalışmaları Beylikdüzü
SMART’ta yürütüldü. 5 aylık süreçte insan hakları
eğitimleri alan gençler, ifade özgürlüğü ve eşitlik ko-
nularına odaklanarak afiş, poster, heykel ve resimler
üretti. Ortaya çıkan eserler ise Beylikdüzü
SMART’ta sergilendi.

İkincisi yolda 

Sergi açılışına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü SMART’ı tasar-
larken burası gençlerle ve onların inovatif fikirleriyle
dolup taşsın istemiştik. Bugün görüyorum ki burada
çok güzel işler yapıyorlar. Gençlerin olduğu yerde
hep var olacağız” ifadelerini kullandı. Gençler için
yeni alanlar oluşturmaya devam ettiklerini de dile ge-
tiren Çalık, “Marmara Mahallesi’nde ikinci Beylik-
düzü SMART’ı yapıyoruz. O merkezi hem
gençlerimiz hem de yaş almış büyüklerimizin bir
araya geleceği bir deneyim alanına dönüştürüyoruz.
Asıl olan bina yapmak değil, içlerini sizlerle doldura-
bilmek. Biz o açıdan Beylikdüzü olarak çok şanslıyız.
Sakın elinizi ayağınızı bu merkezlerimizden çekme-
yin” şeklinde konuştu.  

İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ile 
İsveç Enstitüsü tarafından desteklenen ve
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları 
Birimi tarafından yürütülen Küp Projesi’nin
İstanbul’daki ev sahiplerinden biri de 
Beylikdüzü Belediyesi oldu. Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, ikinci 
Beylikdüzü SMART’ın da müjdesini verdi

Akgün hedefi
12’den vurdu!
Pandemi nedeniyle son 2 yıldır ara verilen Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor
Okulları’na bu yıl rekor başvuru yapıldı. Açılış töreninde ok atan Belediye
Başkanı Akgün, “Yazın çocuklarımız için bu mükemmel bir fırsat” dedi

Büyükçekmece Belediye-
si’nin Yaz Spor Okulları açılış
töreni Atatürk Spor Komplek-

si’nde gerçekleşti. Pandemi nedeniyle 2
yıldır açılamayan yaz spor okuluna bu yıl
rekor başvuru olması dikkat çekti. Atle-
tizm, futbol, basketbol, voleybol, güreş,
judo, jimnastik, tenis, masa tenisi, bisik-
let, okçuluk, kaleci, satranç, çocuk yogası
ve çocuk platesi gibi 15 farklı branşta
uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşe-
cek eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak.
Önceki yıllarda erkek öğrencilerin ağırlıklı
olarak başvuru yaptığı yaz spor okuluna
bu yıl kız öğrencilerin ilgisi de çok fazla
oldu. Açılış töreni öncesinde yaz spor
okullarına kayıt yaptıran öğrencilere for-
maları ve malzemeleri dağıtıldı.

Branş sayısı arttı

Açılış töreninde konuşan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ko-
nuşmasının başında açılış törenine katı-
lan velilerin Babalar Günü’nü kutlayarak
şöyle konuştu: “2450 çocuğu tuttunuz
getirdiniz ve kayıtlarını yaptırdınız. Yüzde
50’si kız yüzde 50’si erkek. Ama bir taraf-
tan kayıtlarımız devam ediyor. Bu yıl
rekor bir kayıt oldu. Bu nedenle branş sa-
yısını 7’den 15’e çıkarttık. 11 ayrı noktada
çocuklarımıza hocaları eşliğinde spor eği-
timi vereceğiz. Yazın çocuklarımız için bu
mükemmel bir fırsat. Hem sağlık ve geli-
şimleri açısından, hem de kendilerine
olan güvenlerini arttırmaları açısından
sporu çok önemsiyoruz. Bu hizmeti ço-
cuklarımıza vermekten dolayı mutluluk
ve gurur duyuyoruz. Bu çocuklar sizin,
bizim ama Cumhuriyet’in çocukları.
Onlar bu ülkenin geleceği, onlar Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş ol-
duğu düzeni yeniden tesis edecek olan
bizim filizlerimiz.” BARIŞ KIŞ

Manga rüzgârı 
Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan
gençleri sevilen sanatçılarla buluşturduğu
Gençlik Konserleri devam ediyor. Bu

kapsamda dün akşam MTV ödüllü, Eurovision'da
ülkemizi başarıyla temsil eden ve daha sayısız ödüle
sahip olan Türk müzik kültüründe alternatif rock tü-
rünün en iyi temsilcilerinden olan Manga, Bağcılar'a
konuk oldu.

80 bin kişi katıldı

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Mey-
danı’nda düzenlenen konsere çocuk, genç, ihtiyar
her yaş grubundan 80 bin kişi katıldı. Büyük buluş-
maya Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir
de iki çocuğuyla geldi. Alanda yoğun ilgiyle karşıla-
nan Özdemir, gençlerin isteği üzerine onlarla bol bol
fotoğraf çektirdi. Kültür-sanatsal faaliyetlerin yaz
boyunca süreceğini belirten Özdemir, “Bundan son-

raki süreçte bol bol bu ve benzeri etkinlikleri hep
beraber gerçekleştireceğiz. Güzel keyifli bir akşam
geçiriyoruz. Bağcılar’da kültürün, sanatın ve spo-
run ilçemizin her köşesinde gençlerimizle beraber
yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bağcılarlı bir be-
lediye başkanı olarak, ilçemizi siz gençlerle güzel
bir şekilde yönetmek istiyoruz. Bağcılar’ın gelece-
ğine hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Renkli görüntüler

Manga’nın sahneye çıkmasıyla birlikte meydanda
coşkulu dakikalar yaşandı. Alanı hınca hınç dol-
duranlar, ünlü grubun söylediği şarkılarla kendin-
den geçti. Manga sahne performansıyla
meydanda toplanan müzikseverleri bir kez daha
kendisine hayran bırakırken, konseri izleyenler bir
an olsun yerinde duramadı. Renkli görüntülere
sahne olan konserde Özdemir, Manga grubuna
çiçek verip selfie çektirdi.

Bağcılar’da 80 bin kişinin
katıldığı Manga konserinde

her yaştan vatandaş, 
kendini müziğin ritmine

kaptırıp doyasıya eğlendi.
Konsere çocuklarıyla birlikte

gelen Bağcılar Belediye
Başkanı Abdullah Özdemir,

yaz boyunca sürpriz
isimlerle Gençlik 

Konserleri’nin devam
edeceği müjdesini verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, “Projeni öner, 
İstanbullu oylasın, biz hayata geçirelim” 
çağrısında bulundu. Ak Parti Grup Sözcüsü
Murat Türkyılmaz ise “Benim de bir projem
var mısın?” dedi ve İBB Meclisi’nde 
özel oturum teklifinde bulundu
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Ak Parti Grup 
Sözcüsü

Murat Türkyılmaz
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bey-
likdüzü ve Avcılar arasındaki trafik sıkışık-
lığını büyük oranda giderecek,

Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu
Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesini ta-
mamladı. Yol ve kavşak açılışı için düzenlenen
törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “İstanbul iki kıtaya yayılan bir şehir ve
çok yoğun bir kentsel hareketlilik yaşıyor. Bu
nedenle de kronikleşmiş -ama lokal ama böl-

gesel ama İstanbul'un geneliyle alakalı-

uzun yıllara dayanan bir trafik sorunuyla karşı
karşıyayız. Huzurlu bir kent arzusu içerisinde-
yiz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bu-
güne trafiği rahatlatmak adına, birçok
çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve
devam ediyoruz işimize” dedi. 

Özel bir gayret

Bu kapsamda Başakşehir, Silivri Selimpaşa,
Tuzla ve Bostancı gibi bölgelerde yaptıkları
kavşak çalışmalarını örnek veren İmamoğlu,
“Yaptığımız her işin kalıcı olabilmesi adına da
sadece yol, kavşak, üst geçitle bitirmiyoruz.
Aynı şekilde o çevrede etki alanında bulunan
ve sorunları daha derinden gören bir anlayışla
ama atık su ama yağmur suyu gibi altyapı hiz-
metlerini bunları ihmal etmeden, kusursuz bir
biçimde yapılmasını sağlayarak vatandaşları-
mızın hizmetine sunulması için de özel bir
gayret ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.
Hedeflerinin İstanbul'daki trafiği rahatlatmak
olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konunun
tüm paydaşlarıyla birlikte kentsel hareketlilik
odaklı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. 

Millet cevap verecek

Kentin batı yakasındaki ilçelerden Esenyurt,
Beylikdüzü ve Avcılar’ın, yaklaşık 3,5 milyon-
luk bir nüfusu barındırdığına dikkat çeken
İmamoğlu, bölge için hayati önemdeki Esen-
yurt-Mahmutbey metro hattındaki çalışmala-
rın sürdüğü bilgisini paylaştı. İstanbul’un en
yüksek maliyetli projesi olan hattın; Küçükçek-
mece, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçelerin-
den geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, “Hattı tabii
onu orada bırakmadık. Esenyurt Meyda-
nı’ndan yine Avcılar'a getiriyoruz ve D100 Ka-
rayolu üzerinden, hemen Parseller’in alt
bölümünde bulunan duraktan Beylikdüzü-Se-
faköy hattıyla da birleştiriyoruz” dedi. Bölge
için yaklaşık 20 yıldır konuşulan İncirli-Sefa-
köy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri
bakanlık onayının hala çıkmamış olmasını
eleştiren İmamoğlu, “Bu hattın hala bakan-
lıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgen-
mesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne
engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde
çözemiyorum. Yani bu akıl tutulmasıyla ilgili,
yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne
diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyle-
yeyim: Allah'a havalemizin de maksimum bir
senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli

cevabı verecek“ diye konuştu. 

Söz veriyorum

İlçe belediye başkanlığı döneminde, önceki
İBB yönetimiyle yaşadıkları trajik hikayeler ol-
duğunu aktaran İmamoğlu, “Hepinizin huzu-
runda söz veriyorum: Bugün mensubu
bulunduğum siyasi partinin belediye başkan-
ları olsun olmasın, 39 ilçe belediyesine asla ve
asla böyle bir anı bırakmayacağım. Nasıl bir
anı? ‘Bize engel oldu, bize yaptırmadı, bize
yapmadı.’ Tam aksine, bazen ilçe belediyeleri
üzerinden -ki devletimizin başka kurum ve ku-
ruluşlarının gücünü kullanarak- hala işlerimi-
zin engellenmeye çalışıldığının da altını
çizelim. Ancak bütün bu zorluklar tek bir so-
nuca ulaşıyor. O da bizim; şehrimize, ilçeleri-
mize, milletimize, daha şevkli, daha cesur,
daha kararlı hizmet yapma yolculuğu. Başka
hiçbir şey bize kazandırmıyor diyebilirim” ifa-
delerini kullandı. 

İhanet edildi

Açılışını yaptıkları yol ve kavşak çalışması ile
ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, projenin faa-
liyete geçmesiyle birlikte, Esenyurt ve Beylik-
düzü trafiğinde rahatlama yaşanacağını
belirtti. Geçmiş dönemde kente karşı kötü uy-
gulamalar yapıldığını vurgulayan İmamoğlu,
şu örnekleri verdi: 
“Kötü uygulamalardan ders çıkartmak gerekir.
Ambarlı Limanı, Türkiye'nin ve hatta belki Av-
rupa'nın en büyük konteyner limanlarından bi-
risi. Liman yapılırken, biliyoruz arka
bölgesinde böyle bir şehirleşme yoktu. Ben,
dün gibi hatırlıyorum. 2000’li yılların başında,
90’lı yılların sonunda yapılan büyük ölçekli
çevre planlarında, bu limanın tren yoluyla bağ-
lantısının bile çalışıldığını hatırlıyorum. Bu li-
manın bir lojistik merkeziyle ilgili büyük ölçekli
planları gözümle gördüm. O zaman belediyeci
değilim, siyasi değilim. Bir iş insanı olarak, bir
sunumda bunları dinledim. Bunları tümden
heba eden ve özellikle bir tıkaç gibi, bütün bu
sürecin önüne büyük bir bariyer oluşturan çok
kötü bir Esenyurt imar ve şehir planlaması, bu
bölgeyi ne yazık ki kendi içine hapsetmiştir.
Yolları, izleri, oradaki sanayi oluşumunun yer-
lerine, koca koca 40 kat, 50 kat binalar yaparak
oraya o imar izinlerini çıkartarak, ne yazık ki
hem bu bölgeye hem liman taşımacılığına hem
İstanbul'a büyük bir ihanet edilmiştir.”
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Caddesi birleşiminde imalatı
yapılan yol ve kavşağı

hizmete açan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İncirli-

Sefaköy-Beylikdüzü metro
hattı için bekledikleri

bakanlık onayının hala
çıkmamış olmasını eleştirdi.
“Bu hattın hala bakanlıkta

rafta tutulmasının, bir
imzanın esirgenmesinin,
anlamsızlığını zihnimde

çözemiyorum” diyen
İmamoğlu, “Ne diyeyim?
Allah'a havale ediyorum”

şeklinde konuştu.

24 Eylül 2021 de kaleme aldığım “Erken
seçim olur mu? Aday kim olur? Seçimi
kim kazanır?”

başlıklı makalemde erken seçimin 2022 yılı sonbaha-
rında olacağına vurgu yapmıştım. Çünkü Sayın Cum-
hurbaşkanının tekrar aday olabilmesi için erken seçim
kararı alması gerekiyordu yani “Anayasaya ve Anayasa
Mahkemesi engeline takılmadan” adaylığını Türkiye
Büyük Millet Meclisine onaylatmaktan başka şansı
yoktu. 

Nitekim hem Sayın Temel Karamollaoğlu’nun
“Sayın Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa Mec-
lis sayesinde tekrar aday olabilir.” söylemi hem de
Sayın Kılıçdaroğlu’nun erken seçim olarak kasım ayını
işaret etmesi her iki düşüncemi de doğrular nitelikteydi. 

Peki Sayın Kılıçdaroğlu nasıl oluyordu da beceriksiz-
likle, ihanetle suçladığı Sayın Cumhurbaşkanına “Yüre-
ğin yiyorsa erken seçim kararı alırsın” diyerek
anayasaya göre Haziran 2023 seçinlerinde aday olması
mümkün olmayan birini erken seçime zorlayarak tekrar
aday olmasının önünü açmaya çalışabiliyordu. 

Belki de Sayın Cumhurbaşkanı görev süresinin uza-
tılması ile ilgili muhalefetten bir talepte bulunmuş da
olabilirdi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şapkadan tavşan
çıkarır gibi “kasım”ı işaret etmesi Sayın Cumhurbaş-
kanının aday olmasının önünü açan bir hareketti ve bu
müzakere ve mütalanın devam ettiğine (yani) süre uza-
tımı talebinin kabul gördüğüne dair bir işaret gibiydi. 

Ki iç politik beyanlardan tutun da muhalefete “siz bu
yabancı ülke Büyükelçileri ile niçin ve neyi görüşüyorsu-
nuz” söylemi. Yargı yetkisinin devri pahasına da olsa,
Kaşıkçı dosyası üzerinden Umre ziyaretine gidilmesi.
Eyyy İsrail, Rabia, 15 Temmuz finansörü  BAE (Birle-
şik Arap Emirliklerin) den bugünkü dolar temalı diplo-
masi vaziyeti. Ve son olarak Finlandiya - İsveç - NATO
hattında yaşananları İrdeleyince bütün bunların süre
uzatımı alınabilmesi için bir girişime benziyor gibiydi. 

Şayet ek süre talebi muhalefet tarafından reddedilir
ve seçimler Haziran 2023 yılında yapılırsa bu defa dev-
reye Sayın Bahçelinin gireceğini ve Cumhur İttifakının
adayı olarak Sayın Hulusi Akar’ı öne süreceğini 
düşünmekteyim. 

Bunun tam aksi olur Sayın Cumhurbaşkanının süre
uzatım talebi kabul görürse geriye altılı masanın ada-
yını açıklaması kalır. Ve bu aday da Sayın Cumhurbaş-
kanının kazanmasını garanti edecek nitelikte olacağını
düşünmekteyim. 

Örneğin; Sayın Karamollaoğlu gibi. 
Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu’nun “kasım” çıkışı için

her ne kadar kızmış olsam da Sayın Cumhurbaşkanının
aday olması ve tekrar kazanmasının gerektiğini düşünü-
yorum. Çünkü ülkemize hangi amaçla getirildiğini bil-
mediğimiz Suriyelilerin tekrar gönderilmesi, devletin
kurumlarından ve siyasetin içindeki cemaatçilerin te-
mizlenmesi, bugünkü iktidar tarafından değil de Millet
İttifakı iktidarı döneminde yapılırsa bunun adı “din, is-
lamiyet ve müslümanlara karşı bir ayaklanma” olarak
lanse edilebilir. 

Bu arada sadece Sayın Cumhurbaşkanı değildi yirmi
yıllık sürenin nihayete erdiğini düşünen. Mesela; dün
ekmek arası köfte ayran, makarna, kömür ve 100 lira
için bu ülke insanının geleceğini iç edenlerin de canı
yanmaya başlamış olacak ki “verdiğimiz oylar haram
olsun” sesleri yükselmeye başlamıştı. 

Sayın Kılıçdaroğlu’ndan 
Sayın Cumhurbaşkanına

“Kasım” jesti

ANIL BODUÇ

BU PROJE NEDEN
RAFTA DURUYOR?

Kore-Türkiye 
diplomatik
ilişkilerinin 

65. yıldönümü 
Expo’da
kutlandı. 
Kore’nin 
dünyaca 

ünlü 
CIIPHER 

grubu
muhteşem

sahne şovları ve
eğlenceli

şarkılarıyla
Hatay'da

hayranlarıyla
buluştu

Son yıllarda kendine has özellikleri
olan, pop müzik ve dizi sektörüyle
adından sıkça söz ettiren Güney
Kore, özellikle gençler arasında
yoğun ilgi görüyor. Türkiye ile
Güney Kore arasındaki diplomatik
ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dö-
nümü, Hatay halkının büyük ilgi
gösterdiği etkinliklerle kutlandı. Bu
büyük organizasyonun tüm gider-
leri Kore Büyükelçiliği ve Kore Kül-
tür Merkezi tarafından karşılandı.
‘Akdeniz’de Kore Rüzgarı’ etkinlikle-
rinin son gününde konser veren K-
POP grubu CIIPHER, sevenlerine
coşku dolu anlar yaşattı. 

Soruları yanıtladılar

Alışılmışın dışında bir konser veren
grup, eğlenceli şarkıları ve muhte-
şem dans şovlarının yanı sıra hay-
ranlarının sorularını yanıtladı. Grup
üyelerinin her biri seyircilere hediye-

ler dağıttı ve her biri dans, pando-
mim, rap ve geleneksel enstrüman
çalarak yeteneklerini gözler önüne
serdi. Grup üyeleri kendi dans figür-
lerini seyircilere öğreterek onlara be-
raber dans etme heyecanını da
yaşattı. 

Bitmeyen enerjilerini hayranlarına
yansıtan grup en sevilen şarkıları:
Blind, Joker ve Hatay’ın sıcağına
atıfta bulunarak Fire adlı şarkılarını
seslendirdi. Konser boyunca yerine
oturmayan hayranlar, unutulmaya-
cak anlar yaşadılar. 

Çiçek hediye etti

Konser öncesinde K-EXPERI-
ENCE ile geleneksel desenli
damga, geleneksel desenli yüzük,
kolye ve maske yapımı, Cheongsa
Fener yapımı, Ttakchi  ve Jegi yapı-
mıyla Güney Kore deneyimi yaşa-
yan Hatay halkı her yaştan
katılımcıyla kültürel etkinliklerin ta-
dını çıkardı. EXPO Antakya alanına
gelenler ayrıca K-BEAUTY etkinli-
ğiyle Kore tarzı makyajı, K-FOOD
ile Kore yemeklerinin yapımını öğ-
rendi, K-PLAY ile Kore oyunlarını
deneyimledi.  Konser sonunda
Hatay Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Murat Hayzaran CIIP-
HER üyelerine çiçek hediye etti.
Grup üyeleri bu jeste karşılık olarak
Hayzaran ve EXPO’21 Hatay
Genel Sekreter Yardımcısı Musa
Eskiocak’a son çıkan albümlerini
hediye etti. 

AKDENİZ’DE KORE RÜZGARI

Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesinin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Yaptığımız her işin kalıcı olabilmesi adına sadece yol, kavşak, üst geçitle bitirmiyoruz. Aynı şekilde o çevrede etki alanında bulunan
ve sorunları daha derinden gören bir anlayışla vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için de özel bir gayret ortaya koyuyoruz” dedi. 

ÖZEL BİR GAYRET SARF EDİYORUZ

ALTYAPI DA 
YENiLENDi
Açılış öncesinde, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ve İBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Gürkan Alpay da birer konuşma yapa-
rak, projeyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Bölge
trafiğini rahatlatacak yol ve kavşak; İmamoğlu,
CHP milletvekilleri Sibel Özdemir, Turan Aydo-
ğan, Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Han-
çerli ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün tarafından kesilen kurdele ile hizmete
açıldı. Proje kapsamında; 350 metre uzunlu-
ğunda altgeçit, Ambarlı Caddesi’ni Liman Cad-
desi’ne bağlayan 188 metre artgerme köprü,
Haramidere’ye bağlanan 600 metre uzunlu-
ğunda yağmur suyu menfezi, Liman Caddesi
üzerinde 2 açıklıklı yaya üst geçidi, Sarızeybek
Caddesi üzerinde 2.2 kilometre uzunluğunda
bölünmüş yol, Ambarlı Caddesi’ni Liman Cad-
desi’ne bağlayan 530 metre uzunluğunda bö-
lünmüş yol inşa edildi.

Yeşil kalsın
diye kestik
İBB Emirgan korusunda kesilen ağaçlarla ilgili yeni bir açıklama
yaptı. Ağaçların İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün onayı ile
korunun yeşil kalabilmesi için kesildiği belirtildi

İBB'den yapılan açıklamada,
“İstanbul Orman Bölge Mü-
dürlüğü’nün yaptığı “Emirgan

Korusunda ağaç kesildiğine dair ihbar
üzerine yapılan denetimlerde daha önce
kesimine izin verilen ağaçların dışında
izinsiz olarak İBB tarafından 54 adet çe-
şitli türlerde ağacın kesildiği tespit edil-
miştir” açıklaması kesinlikle gerçeği
yansıtmıyor. Emirgan korusu, İBB mülki-
yetindeki 11 tarihi yeşil alandan biri. İBB,
İstanbulluların sahibi olduğu Emirgan
korusuna da gözü gibi bakıyor. Üzerine
düşen sorumluluğu, dürüstçe ve eksiksiz
yerine getiriyor” denildi. 

Kuru ağaçlar kesildi

Açıklamanın devamında, 23 Eylül 2021
tarihinde Emirgan korusunda uzman eki-
bin yaptığı kuru ağaç tespiti sonucu Ola-
ğanüstü Hasılat Etası raporu hazırlandığı
belirtilerek, “Bu rapor, İstanbul Orman
Bölge Müdürlüğü’nce onaylandı. Saha-
daki tüm işlemler bu rapor izni doğrultu-
sunda yapıldı. 
Emirgan korusunda kuru ve dev-
rilme riski taşıyan ağaçlar, İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğü ekiple-
rince tespit edildi. 30.12.2021 tari-
hinde 3177760 sayılı Olağanüstü
Hasılat Etası raporu ile onaylana-
rak, işlem yapılmak üzere Kentsel
Ekolojik Sistemler Müdürlüğü-
müzü iletildi. Tespiti Orman İdare-

since yapılan ve yine onların onayı ve iz-
niyle tehlike arz eden 130 kuru ağaç, 13 -
16 Haziran 2022 tarihlerinde alandan
uzaklaştırıldı. Zaman kaybedilmeden,
kaldırılan ölü ağaçların yerine 17 Haziran
tarihi itibariyle yeni, sağlıklı yetişkin ağaç
dikimi işlemine başlandı. Ay sonuna
kadar 13 farklı türden toplam 175 yeni
ağaç Emirgan Korusuna kazandırılacak”
ifadeleri kullanıldı. 

İtiraz edilecek

Açıklamanın sonunda, “Kamuoyunu ya-
nıltıcı, gerçeklerden uzak, yanlış bir algı
oluşturmak amacındaki bu sorumsuz
açıklamanın ardından, korularımızı koru-
mak ve sürdürülebilir gelişimine katkı ver-
mek için çaba gösteren tüm belediye
çalışanlarının emeğini, alın terini hiçe sa-
yanlar hakkında, İBB aleyhine kesildiği
beyan edilen para cezasının tarafımıza
tebliğ edilmesinden hemen sonra yasal
haklarımızı kullanarak İstanbul Bölge
İdare Mahkemeleri yoluyla itiraz edile-
cektir” denildi. 



K ültür ve Turizm Bakan-
lığı, 2022 yılı mayıs ayına
ait Sınır İstatistikleri’ni

yayınladı. 2022 yılı mayıs ayında
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı
sayısında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 308,48 artış kayde-
dildi. Türkiye’yi ziyaret eden ya-
bancı sayısı mayısta 3 milyon
824 bin 555 oldu. Yabancı ziya-
retçi sayısı bu yıl seyahat yasakla-
rının sona ermesi nedeniyle
yükselse de pandemi öncesi
dönem olan 2019’un altında kal-
maya devam etti. 2019 Mayıs’ta
Türkiye’ye gelen yapancı sayısı 4
milyon olmuştu. Buna göre ya-
bancı ziyaretçi sayısı pandemi
öncesine göre yüzde 5 daha az

oldu. Öte yandan 2022 Mayıs
ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi-
lerin yüzde 0,98’i günübirlikçi
oldu. Aynı ayda gelen yabancı zi-
yaretçilerin en çok giriş yaptıkları
sınır kapılarının bağlı olduğu iller,
yüzde 37 ile İstanbul yüzde
36,67, yüzde 30 ile Antalya,
yüzde 10 ile Edirne oldu.

En çok Almanlar geldi

2022 yılı Ocak-Mayıs döne-
minde Türkiye’yi ziyaret eden ya-
bancı sayısı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 207,1 artış
göstererek 11 milyon 301 bin 602
oldu. Mayısta Türkiye’ye en çok
ziyaretçi gönderen ülkeler sırala-
masında Almanya yüzde 12,94

(494 bin 929) ile birinci, İngiltere
yüzde 10,33 (395 bin 56) ile
ikinci, Rusya Fed. yüzde 9,48
(362 bin 676) ile üçüncü sırada
kaldı. Rusya’yı Bulgaristan ve
İran izledi.

Savaş etkili oldu

Öte yandan Rusya-Ukrayna sa-
vaşı da turizmi etkiledi. Türki-
ye’ye gelen Ukraynalı ziyaretçi
sayısı mayısta yıllık yüzde 77,
Ocak-Mayıs arasında önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
43 gerilediTürkiye’ye gelen Rus
ziyaretçi sayısı ise mayısta yıllık
yüzde yüzde 1,778 artarken
Ocak-Mayıs döneminde artış
yüzde 49,4 oldu.
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Rize’den sonra istanbul’da da
ekmek fiyatları 5 liraya çıkıyor.
Resmi tarife olmaksızın 4,5 li-

raya kadar çıkan ekmek fiyatlarına bir gay-

riresmi zammın da yarın gelmesi ve istan-
bul’un bazı ilçelerinde 240 gram ekmeğin 5
liraya çıkması bekleniyor. Sozcu.com.tr’ye
konuşan iTO 12 no’lu ekmek Un ve Unlu

Mamuller Meslek Komitesi
Başkanı Hasan demir,
“Bugün itibarıyla henüz uygu-
lamaya alan yok ama yarın-
dan itibaren Kadıköy, Üsküdar
ve Ataşehir’deki fırıncılar ek-
meği 5 liradan satacak” dedi.
istanbul Fırıncılar Odası Baş-
kanı erdoğan Çetin ise
sozcu.com.tr’ye yaptığı açık-
lamada, “Resmi tarifenin üze-
rinde satış yapmak tabii ki
doğru değil ama mevcut satış

fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. zarar eden
esnaf üretime devam edebilmek için bizi de
pek dinlemiyor” diye konuştu.

Bir yılda yüzde 150 zam

istanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan
satılması bile daha resmi onay almadı.
Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması
beklenirken, bu olmadan ekmek yeni bir
gayriresmi zamla 5 liraya çıkmış olacak.
Fırıncılar ise bu zamları 14 bin TL’lik cezai
yaptırımı göze alarak yaptığını söylüyor. Şu
anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu
14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan
gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilo-
gramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir
yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

erdoğan Çetin, “210 gram ekmeğin 4 liraya
çıkmasını onaylayan resmi tarife tem-
muzda çıkınca, 250 gram ekmeğin 5 TL’den
satılması resmi olarak da mümkün olacak”
dedi. “Fırıncı ekmeğe zam talep ediyor
ama bu talep onaylanana kadar maliyetler
yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat
düşük kalıyor” diyen Çetin, “Geçen sene
130 liraya aldığımız unun bu yıl 550 liraya
çıkacağını söyleseler ya da akaryakıtın 30
liraya çıkacağını söyleseler, inanmazdım”
diye konuştu. Mevcut maaşlarla çalıştıra-
cak personel de bulamadıklarını da anlatan
Çetin, personel bulmadığı, maliyetlerin gel-
diği seviyeden dolayı un alamadığı ve ka-
zanç sağlayamadığı için fırınların birer
birer kapandığını dile getirdi.

Yurt dışı fiyat
endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, Yurt Dışı Üretici
Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta
aylık bazda yüzde 6,51 yükseldi

Tüİk, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verile-
rini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE 2022 yılı
Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde

6,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,92, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,54 ve 12 aylık
ortalamalara göre yüzde 70,12 artış gerçekleşti. Sana-
yinin 2 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş
ocakçılığında yüzde 107,11, imalatta yüzde 100,42
artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişim-
leri; ara malında yüzde 112,79, dayanıklı tüketim ma-
lında yüzde 83,68, dayanıksız tüketim malında yüzde
83,73, enerjide yüzde 279,37, sermaye malında yüzde
85,52 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin 2 sektörünün
aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında
yüzde 6,92, imalatta yüzde 6,50 artış gerçekleşti. Ana
sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında
yüzde 6,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,87, da-
yanıksız tüketim malında yüzde 5,60, enerjide yüzde
22,51, sermaye malında yüzde 5,41 artış olarak ger-
çekleşti. Aylık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha
düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-
ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müs-
tahzarları yüzde 3,25, bilgisayarlar ile elektronik ve
optik ürünler yüzde 3,43, diğer mamul eşyalar yüzde
4,06 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.
Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,51,
içecekler yüzde 10,55, ana metaller yüzde 7,88 ile en-
dekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.  DHA

Türkiye'ye gelen
yabancı sayısı
2022 Mayıs'ta 
3,8 milyonla

geçen yılın aynı
ayına göre 

yüzde 308,48
arttı. Ancak 

pandemi öncesi
dönem olan
2019'un aynı

ayına göre yüzde
5 azaldı

TURIST SAYISINDA
ARTIS YOK

Türk Hava Kurumu’nu yöne-
ten Kayyum Heyeti, kamuoyu
baskıları üzerine 3 yıl aradan

sonra orman yangınlarıyla mücadelede
kullanılmasına karar verilen THK uçakla-
rıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
THK’nın Etimesgut’taki tesislerinde yapı-
lan toplantıda konuşan Kayyum Heyeti
Başkanı Abdullah Kaya,  Tarım ve Orman
Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı
ile yaptıkları işbirliği sonunda THK uçakla-
rının yaklaşık 4 milyon dolar harcanarak
göreve hazır hale geldiğini açıkladı. Son 3
yıldır THK uçaklarını yerden kaldırmayan
Türkiye sadece 2021 yılında yurtdışından

kiraladığı uçaklara 3 ay için 1.2 milyar lira
ödemişti.

Yavaş yavaş devam ettik

Abdullah Kaya özetle şunları kaydetti: Bu
uçakların yedek parçasını bulmak ve pan-
demi sürecinde getirmek gerçekten zor bir
süreçti. Bunu yavaş yavaş bir taraftan
devam ettirdik. Nihayetinde bu uçakları bu
sene ayağa kaldırmış olacağız. Ancak pis-
ton motorlu bu uçakları ilanihaye uçura-
mayız. En fazla uçuracağımız, Viking’in
bize verdiği garanti, yedi yıl size yedek
parça verebilirim diye garanti verdi. Bu ga-
rantiyi vereli 1-2 yıl oldu. Üretici firma bize

5-6 yıl yedek parça desteği vermesi halinde
bu uçaklar uçuşta kalabilir. Bu süre içinde
bir tercihtir bunların modernizasyonu veya
yeni uçaklar alınması yoluna gidilmesi ge-
rekir. Türk Hava Kurumu olarak bize
imkan tanınır ise bizler bunların moderni-
zasyonu veya yeni uçaklar alarak da bu
faaliyetlere devam etmek isteriz. Ancak yeni
uçaklar gerçekten son derece pahalı. O ne-
denle elimizdeki bu uçakların mümkün ol-
duğunca bakımlarını yaparak bunları da
devreye almak hepimiz için ülkemizin or-
manları için iyi bir süreç olmuştur. Bunda
bütün emeği geçenlere ben burada teşekkür
ediyorum.”

Kamuoyu baskısına
dayanamayarak 

3 yıl aradan 
sonra orman
yangınlarıyla 

mücadelede tekrar
hizmete alınan 

THK uçakları
görücüye çıktı

THK
uçakları
görücüye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü'nün internet 

sitesinde yer alan duyuruya göre;
toplam 7 bin ton tereyağı ihracatına
30 Eylül'e kadar müsaade edilecek.
İhracat izni yalnızca bakanlıktan
onaylı süt ve süt ürünleri üreten
işletmelere verilecek. Başvurular, 
27 Haziran saat 17.00'ye kadar Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne di-

lekçe ve istenilen belgelerle yapılacak.
İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükle-
rine yapılan başvurular, değerlendir-
meye alınmayacak. Sonradan
yapılacak itiraz başvuruları ve posta-
daki gecikmeler dikkate alınmayacak.
Firmalara tahsis edilen miktarlar için
30.09.2022 tarihinden sonra veteriner
sağlık sertifikası
düzenlenmeye-
cek. Müracaatlar

ve belgeler, değerlendirildikten sonra
geçici liste 30 Haziran'da 'www.tari-
morman.gov.tr/GKGM' internet adre-
sinde yayımlanacak. Geçici listeye
itirazlar en geç 4 Temmuz saat
17.00'ye kadar Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğe dilekçeyle 
yapılacak.  DHA

Tereyağ
Tarım ve Orman 

Bakanlığı,  7 bin ton tereyağı
ihracatına eylül sonuna kadar
izin verdi. İhracat izni yalnızca
bakanlıktan onaylı süt ve süt
ürünleri üreten işletmelere

verilecek

ihracatına 
izin geldi
ihracatına 
izin geldi
ihracatına 
izin geldi
ihracatına 
izin geldi
ihracatına 
izin geldi
ihracatına 
izin geldi
ihracatına 
izin geldi
ihracatına 
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ihracatına 
izin geldi

EKMEK 5 LİRA OLUYOR
Gayriresmi zamlarla 4 buçuk TL'ye kadar çıkan ekmek fiyatlarının, yarından itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde
5 TL'ye çıkacağı belirtildi. Bu, geçen yaz 2 liradan satılan ekmeğin bir yılda yüzde 150 zamlanması demek



T ürkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sa-
hipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile
ortaklaşa Küresel Parlamenter Göç Konfe-

ransı düzenlendi. Şişli’deki bir otelde düzenlenen
"Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel
Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve
Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?" konulu küre-
sel konferansa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PAB
üyesi Parlamento Başkanları ve milletvekillerinin
yanı sıra göç konusunda çalışan uzmanlar, akade-
misyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ka-
tıldı. Yarın devam edecek konferans için
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video
mesaj gönderdi. 

Mücadele şart

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Düzensiz ve zo-
runlu göç olgusu bugün ülkelerin veya bölgelerin so-
runu olmaktan çıkmış, bütün dünyanın sorunu haline
gelmiştir. Göç meselesi bize bütün insanlığın kaderi-
nin, geleceğinin ortak olduğunu gösteren bir mese-
ledir. Karşı karşıya olduğumuz bu ortak sorunun
çözümüne katkıda bulunmak ve ortak bir gelecek,
ortak bir istikbal için birlikte, dayanışma içinde ve iş
birliğini esas alarak samimiyetle mücadele etmek
mecburiyetindeyiz" dedi.

4 milyon mülteci var

Şentop, "Bugün sığınmacıların çok azı Avrupa’da
bulunuyor. Bu insanların çok büyük bir bö-

lümü gelişmekte olan ülkelere veya komşu
ülkelere sığınıyor. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verile-
rine göre, sığınmacıların yaklaşık yüzde
85’i gelişmekte olan ülkelere gitmektedir.

Yine, mültecilerin yaklaşık yüzde 73’ü

komşu ülkelerde misafir edilmektedir. 10 yıldır
yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalan Türkiye,
halihazırda en çok sığınmacıyı barındıran bir ülke
konumundadır. Halihazırda 4 milyona yakın insan ül-
kemize sığınmış bulunmaktadır. Türkiye olarak, biz
bu insanların başta insani, sosyal, barınma ve eği-
tim olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tek başımıza
karşılamaya çalışıyoruz. Bu insanların dertlerine
derman olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük bir haksızlık

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye olarak, insanlığın
onurunu, haysiyetini ve vicdanını tek başımıza da
olsa koruyacağız kararlılığı içerisinde bunu ifade
etmek isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir
mazlumun derdine deva olmak için, insan onuru için
elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.
Küresel göç meselesine ve göçmenlerin sorunlarına
yönelik çözüm stratejileri için çaba göstermeye
devam edeceğiz. Türkiye bu anlamda, küresel göç
meselesinin nasıl ele alınması gerektiği hususunda
bütün ülkelere örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.
Şentop, "2014 yılından bu yana en fazla sığınmacı
nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak bu yükün
uluslararası toplum tarafından maalesef hakkani-
yete uygun şekilde paylaşılmadığını görüyoruz. Göçe
sebep olanlar sebep oldukları sorunlara sırtını dön-
mektir. Türkiye bu göçün müsebbibi bir ülke değildir.
Bu insanlar, kendi ülkelerini yaşanmaz hale getiren-
lerin sebep oldukları yıkımlardan kaçıp yaşanabilir
bir ülke olan Türkiye’ye gelmektedirler. Türkiye bu
insanlara kucak açmaktadır. Göç meselesi Türki-
ye’nin sorunu olmadığı gibi, bu sorunun maddi ve
manevi külfetinin de Türkiye’nin omuzlarına yıkıl-
ması büyük bir haksızlıktır. Bu sorunun külfetini bir-
kaç ülkenin sırtına yüklemeye çalışmak büyük bir
insafsızlıktır" ifadelerini kullandı. 

7SİYASET 21 HAZİRAN 2022 SALIwww.gazetedamga.com.tr

BIR SORUN!

Şentop, "Komşumuz Yunanistan’ın yaptığı hak ve huku-
kun öznesi olarak görmedikleri göçmenlerin botlarını
batırmaktan çekinmediklerini görüyoruz. Savunmasız
insanlara silah doğrultulduğunu, açlığa, soğuğa, ölüme
terk etmekten geri durmuyorlar. Avrupa Birliği’nin de bu
insanlık dışı muamelelere gözlerini kapattığını ve hatta
zaman zaman aleni ve üstü örtülü bir şekilde bunları
desteklediğini görüyoruz. Vicdan sahibi insanların, son
yıllarda Akdeniz’de olan bitene şöyle bir göz atması ye-

terli olacaktır. Avrupa’da son yıllarda karşı karşıya oldu-
ğumuz geri itme hadiseleri maalesef yaygın bir uygu-
lama haline gelmiş durumda. Ege Denizi’nde 2020
yılından bu yana yaklaşık 40 bin düzensiz göçmen geri
itmelerden dolayı Türkiye tarafından kurtarılmıştır. Av-
rupa’nın, Yunanistan’ın göçmenlere yönelik bu insanlık
dışı saldırılarına göz yumması ve hatta FRONTEX gibi
mekanizmalarla bu tarz uygulamaları desteklemesi bir
ihmalkarlık olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı. 

AB GÖZ YUMUYOR!

Gerçekleri 
görüyorlar!

deVa Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
“Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili hedefimiz
ortak aday. Çünkü cumhurbaşkanlığını ilk

turda ve açık arayla kazanmanın şart olduğunu düşünü-
yoruz" dedi. Seçim yaklaştıkça siyasi tablonun değişece-
ğini söyleyen Babacan, "AK Parti bünyesindeki
insanlarla konuştuğunuzda, milletvekilleri dahil yüzde
80-90 oranında, bütün gerçekleri gördüklerini anlıyoruz"
ifadelerini kullandı.

Numara yapıyorlar

Ekonominin durumunu da değerlendiren Babacan, “Bu
sene bütçedeki faiz 240 milyar. Yıllardır 50 milyar civa-
rında seyretti. Bu da yetmeyecek, çünkü bütçe eylül ekim
ayında yapıldığı zaman faiz yüzde 17’ydi. Şimdi yüzde
28-30. Gelecek sene için koydukları faiz 291 milyar.
Sayın Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin devlete en yüksek
faizi ödeten devlet başkanı olmuştur. Bu şekilde tarihe
geçmiştir” dedi. Bazen kendisine ekonomi konusunda
"Bu kadar akılsız, saçma sapan bir şey olamaz. Acaba
bildikleri başka bir şey mi var?" dediklerini söyleyen Ba-
bacan, "Yok yahu. Bildikleri hiçbir şey yok. Biliyormuş
numarası yapıyorlar. Eğer bilseler, eylül ayında açıkla-
dıkları Orta Vadeli Programdaki dolar kuru varsayımı
9,30’ken bugün kuru 17,30’a patlatırlar mı?" yorumunda
bulundu.

YÖNETiCiLER
iSTiFA ETTi

Memleket Partisi 
yönetiminde Parti
Sözcüsü Gaye Usluer ve
Genel Sekreter Hakkı
Akalın'ın da aralarında
bulunduğu çok sayıda
isim ayrılık kararı aldı.

MuharreM İnce'nin
Genel Başkanı olduğu
Memleket Partisi'nin yöne-

timinde istifa depremi yaşandı. Parti
yönetiminde aralarında Memleket Par-
tisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın ve
Parti Sözcüsü Gaye Usluer'in de bu-
lunduğu 6 isim partilerinden istifa etti.

Partiden istifa edenler şöyle: “Memle-
ket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti
Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Mem-
leket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr.
Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti
Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve
Memleket Partisi Kurucu Üyesi Mer-
yem Şengül Kala, Memleket Partisi

MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı
Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi
MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyü-
kuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi
Üyesi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi
Dr. Oğuz Giray.”

Açıklama yapılmadı

Parti yönetiminden istifalara ilişkin
henüz bir açıklama gelmezken, gör-
evinden ve üyelikten ayrılan isimler
arasında bulunan Hakkı Akalın'ın istifa
açıklamasında, partisinin kuruluşunda
duyduğu heyecan ve inancını yitirerek
bir yol ayrımına geldiğini ifade edip "13
aydan beri sürdürdüğüm Genel Sekre-
terlik görevinden, Merkez Yönetim Ku-
rulu ve Parti Meclisi üyeliğinden ve
kurucusu olduğum Memleket Parti-
si’nden ayrılıyorum" açıklaması yaptığı
belirtildi. Gazeteci Gürkan Hacır'ın
Twitter hesabından yaptığı açıklamaya
göre, Parti Sözcüsü Gaye Usluer de
partisinden istifa ettiğini doğrularken
kararının gerekçelerini sosyal medya
hesabından duyuracağını söyledi.

DEVA Partisi
Genel Başkanı
Ali Babacan

KadıKöy'de terör örgütü
PKK lehine sloganların
atıldığı eylemde, görevli

polis memuruna yumruk atan Demo-
kratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyar-
bakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in
dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş-
kin yeni bir gelişme yaşandı. Son ola-
rak, Aydeniz’in yasama 

dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş-
kin karma komisyonun, perşembe
günü toplanacağı açıklandı. 12 Hazi-
ran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine
karşı özgürlüğü savunmak için Gem-
lik'e yürüyoruz" adı altında yapılan ey-
lemde Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha
Aydeniz'in bir polise yumruk attığı id-
diası üzerine İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı harekete geçmişti. Baş-
savcılık, Aydeniz hakkında "görevli
polis memuruna mukavemet" suçun-

dan soruşturma başlatmıştı. Başsavcı-
lık daha sonra olayla ilgili olarak Ceza
Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen
"Seçimden önce veya sonra bir suç iş-
lediği ileri sürülen milletvekili hak-
kında soruşturma ve kovuşturma
yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mah-
kemesine aittir" hükmü uyarınca so-
ruşturma dosyası hakkında yetkisizlik
kararı vermişti. Aydeniz'le ilgili soruş-
turma evrakı, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na gönderilmişti.

Komİsyon
toplanacaK

GOC; GLOBAL 
Küresel Parlamenter Göç

Konferansı'nda konuşan TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, "Düzensiz

ve zorunlu göç olgusu bugün
ülkelerin veya bölgelerin sorunu 
olmaktan çıkmış, bütün dünyanın

sorunu haline gelmiştir. Göç 
meselesi Türkiye’nin sorunu

olmadığı gibi, bu sorunun maddi
ve manevi külfetinin de sadece

Türkiye’nin omuzlarına yıkılması
büyük bir haksızlıktır" dedi
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ANIL BODUÇ

A yda ortalama 17 bin çift
çorap üreten Avrupa’nın
önde gelen çorap tedarikçi-

lerinden Alpin Çorap iki fabrikası
bulunan Çankırı’da üçüncü fabrikayı
açmaya hazırlanıyor. Decathlon, La-
coste, Marks&Spencer gibi marka-
lara üretim yapan Alpin Çorap’ın
Beylikdüzü’de bulunan fabrikasında
işçiler sene başında düşük zamma
karşı iş bırakarak 2 bin 500 lira zam
elde etmişti. Buradaki eylemin diğer
çorap fabrikalarına yayılmasıyla 18
çorap fabrikasında işçiler DERİ-
TEKS’in çağrısıyla eyleme başlarken,
34 fabrikada ise hiçbir sendikanın
çağrısı olmadan irili ufaklı ek zam ey-
lemleri yapıldı, eylem yapılan fabri-
kalarda ücretler iyileştirildi.

İşçileri hedef almışlar

Patronların ocak ayında patlayan ha-
reketi işten atmalarla sindirmeye ça-
lıştığını belirten DERİTEKS Avrupa
Yakası Temsilcisi Veysel Arslan, “Sa-
dece Alpin’de 30 işçi işten atıldı. İlk
atılan işçilerin tamamı DERİTEKS
üyesi işçiler. İş bırakıp sendikanın ey-
lemlerine katılan, alkışlayan, bildiri
dağıtımları sırasında sendikacı arka-
daşlarımızla sohbet eden, yaptığımız
etkinliklerinde fotoğrafı olan herkesi
atmayı hedefliyorlar. İşçilerin söyledi-
ğine göre yaklaşık 100 kişilik liste var.
Ustabaşılar, ‘Elimizde görüntüler var
bunları inceleyeceğiz, ona göre işten
çıkaracağız’ diye konuşuyorlar” dedi.

Alpin Çorap patronunun bir yandan
küçülme gerekçesini öne sürerken öte
yandan işçi alımı yaptığını dile geti-
ren Arslan, “İşten atmaların esas ne-
deni yılbaşında çorap işçilerini
etkileyen eylemlerin Alpin’de başla-
yıp kazanımla sonuçlanmasıydı”
diye konuştu.

Her türlü eylemi yaparız

Başka fabrikalarda da üyelerinin
işten atıldığını dile getiren Arslan,

“Altıncı aydan sonra hem
işten atma hem de baskı ve
mobbing arttı. Özellikle
Alpin’de daha önce ‘Si-
gara, tuvalet yasağı ya da
işbaşı zili çalınca geç kal-
dın’ gibi gerekçeler ol-
mazdı, şimdi arttı.
Çıkaracakları işçi için ba-

hane arıyorlar. İnsanlar işten atılma
korkusuyla çalışıyor” dedi. Çorap
patronlarının kendi arasında örgütlü
olduğunu ifade eden Arslan, “Berr,
Şimşek ve Erdal Çorap’ta işten atılan
işçiler çorap sektöründe iş bulamadı
sendikalı olduğu için. Önümüzdeki
dönemde çorap sektöründe işten at-
maların artacağını biliyoruz. Güçlü
olduğumuz yerlerde işten atmalar
olursa üretimi durdurmak dahil her
türlü eylemi yaparız” diye konuştu.

Sendikalılardan çekiniyorlar

Bakım Onarım Ustası Onur Sarı,
Alpin Çorap’ta ilk atılan sendika üye-
lerinden. Ücret bordrosunu almaya
gittiğinde işten atıldığını öğrendiğini
belirten Sarı, “Küçülmeye gidiyoruz
denilerek işten atıldım. Asıl sebep
sendika üyesi olmam. Bakım onarım

ustasıyım, sürekli bölümleri geziyor-
dum, bütün işçilerle muhatap oluyo-
rum. Sendikalı olduğum için bundan
çekindiler” dedi. 1 Ocak’ta DERİ-
TEKS’in işçilerle yaptığı toplantıya
katıldığını söyleyen Sarı, “Ertesi gün
işe geldim, müdür toplantıda çekilen
fotoğrafımı göstererek, ‘Ne işin var
burada’ diye sordu. Mesai saatleri
dışında nerede olduğumun onları il-
gilendirmeyeceğini söyledim. Aradan
zaman geçti, iş bıraktık 2 bin 500 lira
civarında zam aldık. Patron iş bırak-
mayla alakalı kimseyi işten çıkarma-
yacağına dair söz vermişti ama 5 ay
sonra beni işten attılar. Küçülmeye
gidiyoruz diyorlar, küçülmeye giden
fabrikada ilk gözden çıkarılacak kişi
ben değilim. Ben bakım onarım usta-
sıyım, makine çalışmazsa benim
tamir etmem lazım” diye konuştu.
Eşinin de başka bir fabrikada çorap
işçisi olduğunu söyleyen Sarı,
“Benim sendikadan dolayı atılmam
orada bile konuşuluyor. İşten atma-
lar devam ediyor. İtiraz eden, hakkını
arayan, sendikaya üye olan işçiyi
işiyle tehdit ediyorlar. İşçiler sendi-
kaya üye olmasın diye işçileri sindiri-
yorlar, baskı yapıyorlar. İşten
atılırsanız başka yerde iş bulamazsı-
nız diyorlar. En ufak hata aranıyor,
tutanak tutup tazminatsız işten atı-
yorlar” dedi.

Zam IsTedIler
IsTen aTIldIlar
Ek zam talebiyle yılın başında iş durdurarak 2 bin 500 lira zam alan İstanbul’daki
Alpin Çorap’ta 30 işçi işten atıldı. Büyük bir haksızlığa uğradıklarını anlatan işçiler,
“Bizi zam istediğimiz için ve bu hakkı elde ettiğimiz için işten attılar” dedi

İşverenin verdiği zam oranını kabul etmeyerek 2022 yılının başında iş durdurarak 2 bin 500 lira 
zam alan İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan alpin Çorap’ta 30 işçi işten atıldı. Önce DerİTeKS
üyelerinin atıldığını belirten DerİTeKS avrupa yakası Temsilcisi veysel arslan, “ocak ayında patlayan 

hareketi, işten atmalarla sindirmeye çalışıyorlar” dedi.

Zam istedikleri için işten atıldık-
larını anlatan diğer işçiler ise
“İnsanların hakkını araması
yanlış mı? Enflasyon ortada.
Bizleri üç kuruş paraya çalıştır-
mak istediler. Biz köle değiliz.
Hakkımızı aradık, zam istedik ve

aldık. Ama o günden bu güne
bu zammı aldığımız için ve ey-
lemler başlattığımız için bizi fiş-
lemişler. Şimdi de işten attılar.
Bu hukuksuzluğa karşı sonuna
kadar mücadele edeceğiz” ifa-
delerini kullandı.

Zam istemek suç mu!

Ev işine gidenler haklarını aradı!

İmece Ev İşçileri Sendikası,
düzenlediği basın açıklamasında
ILO C189'un imzalanmasını; ev
işçileri için güvenceli iş, emeklilik
ve sigorta hakkını talep etti

imece Ev İşçileri Sendi-
kası, Kadıköy'de Süreyya
Operası önünde ev işçisi

kadınların yaşadığı sorunlara karşı
taleplerini dile getirdikleri basın açık-
laması gerçekleştirdi. Basın açıkla-
ması öncesinde İmece Ev İşçileri
Sendikası Başkanı Yıldız Ay, ev işçi-
lerinin yaşadığı sorunlara değindi.
Ardından Zeynep Güzel basın açık-
lamasını gerçekleştirdi. Ev işçilerinin
iş yasası kapsamına alınması ve in-
sanca iş koşullarına kavuşmaları için
21 yıldır mücadele eden İmece Ev
İşçileri Sendikası'nın yaptığı açıkla-

mada, "Ev işçilerinin kendi hakları
için, adil, eşit, güvenceli bir yaşam ve
çalışma için başlattığı mücadele
görmezden gelinerek ev işçilerinin
talepleri nedir diye bakma tenezzülü
göstermeyen, çalışma koşullarına
dair en ufak bilgisi olmayan bir grup
insan sosyal medya üzerinden ev iş-
çilerinin haklarına dair söylemler ge-
liştiriyor. Biz ev işçileri, kimseden
sadaka veya merhamet beklemiyo-
ruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyo-
ruz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek
istiyoruz. Biz ev işçileri çalıştığımız
evlerde çoğumuz sigortasız ve gün-

lük ücretle veya aylık gittiğimizde bir
kuru maaşla çalıştırılıyoruz ve bir-
çok hakkımız verilmiyor" denildi.

Güvenceli iş talep ediyoruz

Çalışırken camdan düşerek hayatını
kaybeden, hayatını sakatlanarak
devam ettirmek zorunda kalan ev iş-
çileri olduğunu hatırlatan Güzel,
pek çok ev işçisinin menüsküs, bel fı-
tığı, astım, alerji gibi çok çeşitli mes-
lek hastalıklarıyla yaşamını
sürdürdüğünü belirtti. Ev işçilerinin
genellikle kayıt dışı çalıştırıldığından
emeklilik, sağlık gibi sosyal güvenlik

haklarından; işsizlik, kısa çalışma
ödeneği gibi kriz zamanı geçici çö-
zümlerden yararlanamadıklarına
dikkat çeken Güzel, “Bugün dün-
yada ev işçileri sokakta taleplerini
haykırıyor. Türkiye ILO'nun C189
no'lu Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş
Sözleşmesi'ni hala imzalamadı. ILO
C189 imzalansın! Taleplerimiz tüm
kayıt dışı çalışan işçilerin talebidir,
diyoruz ve herkesi bu sese ortak ol-
maya davet ediyoruz. Güvenceli iş
talep ediyoruz; yemek, sigorta ve
emeklilik haklarımızı istiyoruz” dedi.
ANIL BODUÇ

GOP sokaklarında
oyun var
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaz tatilinde çocukları "Sokakta Oyun Var"
etkinlikleri ile buluşturuyor. Çocuklar, okçuluktan biniciliğe, sokak
oyunlarından el sanatlarına renkli etkinliklerde doyasıya eğleniyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi,
çocukları sanal oyunlar yerine
sokak oyunlarına teşvik

etmek, geleneksel sporları çocuklara ta-
nıtmak ve eğlenceli bir yaz tatili geçirme-
lerini sağlamak için "Sokakta Oyun Var"
sloganıyla etkinlikler düzenliyor. Her
hafta sonu iki farklı noktada düzenlene-
cek olan etkinliklerin ilki Gaziosman-
paşa Millet Bahçesi'nde ve Validesuyu
Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katı-
lan çocuklar, spor aktiviteleri, oyunlar ve
el sanatları atölyelerinde gönüllerince
eğlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta da çocuklarla

birlikte ok attı, oyunlarda miniklere
eşlik etti.

Her mahallede oyun

"Sokakta Oyun Var" etkinlikleri kapsa-
mında satranç, mangala, okçuluk, mas
güreşi, üç taş ve çömlek oyunu oynayan
çocuklar, ayrıca at binme imkanı da
buldu. Çeşitli el sanatlarının da tanıtıl-
dığı programlar, 31 Temmuz'a kadar her
hafta sonu 11.00-20.00 saatleri arasında
çocuklarla buluşacak. Gaziosmanpaşa
Belediyesi'nin, millet bahçesine ücretsiz
servis hizmeti de yaz boyunca devam
edecek.

Süleymanpaşa
mezunları uğurladı
Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı düzenlenen yılsonu gösterisi
ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı mezunlarını uğurladı

YahYa Kemal Beyatlı Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen
organizasyonu Süleyman-

paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
Başkan Yardımcıları, protokol üyeleri,
veliler ve sanatsever Süleymanpaşalılar
takip etti. Tıklım tıklım dolu salonda
gerçekleşen program, saygı duruşu ve
İstiklal Marşımızın okunması ile baş-
ladı. Programın açılış konuşmasını Sü-
leymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel gerçekleştirdi. Konservatuvar
öğrencilerini tebrik eden Başkan Yüksel
genç mezunlara sanat hayatlarında ba-
şarılar dilerken, “Kültür ve sanata değer
katan emekleriyle şehrimizin genç yete-
neklerini eğiten değerli hocalarımıza da
ayrıca teşekkür ederim,” diye

konuştu.Yüksel konuşmasının ardından
konservatuvarın en yaşlı mezunu Mev-
lüt Var ve en genç mezun öğrencisi
Derin Pekkan’a belgelerini takdim etti.
Konservatuvar Orkestrası, Minikler
Halk Oyunları ve Bale gösterisi ile
devam eden gece mezun olan öğrencile-
rin kep atması ile sona erdi.

Çifte belgeli şans

Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eği-
tim Merkezi (NAKSEM) ile Süleyman-
paşa Belediyesi arasında yapılan
protokol kapsamında Süleymanpaşa
Belediye Konservatuvarında eğitim alan
öğrenciler ayrıca Namık Kemal Üniver-
sitesi’nde de sınava tabi tutulurken çifte
belge ile mezun olma şansı yakalıyor.

Tekirdağ yolları
yenİlenİyor

Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından il genelinde
ulaşım kalitesini arttırmak

amacıyla başlatılan yol yapım, onarım
ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dai-
resi Başkanlığı tarafından sürdürülen
çalışmalar kapsamında Çerkezköy İl-
çesinin Turgut Özal Bulvarı ve Ergene
İlçesinin Velimeşe ile Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) bağlantı yolunda başla-
tılan SSB beton yol serim çalışmaları
tamamlandı. Çalışmalarda beton yol

serimi gerçekleştirildi.Konu ile ilgili
açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bü-
yükşehir Belediyesi olarak yol yapım,
bakım ve onarım çalışmalarına büyük
önem veriyoruz. 
Bu kapsamında ekiplerimiz il genelinde
mesai mefhumu gözetmeden çalışma-
larını sürdürüyor. Ben SSB beton yol
serim çalışmalarını tamamladığımız
bağlantı yollarımızın ilçelerimize ve va-
tandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyo-
rum." dedi.
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İ stanbul Barosu Hayvan Hakları
Merkezi Kurultayı, 'Yasaklanan
Köpek Irkları' başlığıyla İstanbul

Barosu'nun Beyoğlu'ndaki binasında
düzenlendi. Toplantıya İstanbul Ba-
rosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İs-
tanbul Barosu Hayvan Hakları
Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Vete-
riner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Mustafa Özcan, İstanbul Tarım ve
Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy,
Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri beledi-
yelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer
bazı illerden baro üyeleri katıldı.

Haklı çıktık

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Du-
rakoğlu Hayvanları Koruma Kanu-
nu'nun 2004 yılında çıktığını,
yönetmeliğinin ilan edildiğini belirterek
"Bu yaşam hakkının kutsallığı ve hay-

van hakları konusundaki farkındalığın
toplumun belirgin kesimlerinde ve ka-
muda da önemli ölçüde artması bekle-
niyordu. Süreç öyle de gelişiyordu.
Özellikle 2021 Temmuz ayında Hay-
vanları Koruma Kanunu'nda ve
TCK'da yapılan değişiklikler, yapılan-
ların aslında bizim düşündüğümüz
çerçevede pek de olgunlaşmadığını
gösterdi" dedi. Çıkan yasanın önce
'Buna da şükür' anlayışıyla karşılandı-
ğını belirten Durakoğlu, "Geldiğimiz
noktada sorunun öylesine çözümlen-
meyeceği, ilan edilen genelgelerle de
bizi bir bakıma haklı çıkarmış oldu"
dedi.

Ormana bıraktılar

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Mer-
kezi Başkanı Avukat Gülsaniye Ek-
mekçi 2021 yılı verilerine göre bin 390
belediyeden sadece 237'sinin bakımevi

olduğunu belirtti. Bakım evi bulunma-
yan ya da kapasitesi yeterli olmayan
belediyelerin hayvanları toplayıp, 
yerleşim yerlerinden uzak, dağlık, 
ormanlık arazilere terk ettiklerini ifade
eden Ekmekçi, "Yani ölüme terk etmiş
oldular. Eğer ırkları yasaklayarak bir
çözüm bulunmuş olsaydı, 1910 yı-
lında Hayırsız Ada'da köpeklerin
ölüme terk edilmesinden sonra, 
bugün İstanbul sokaklarında tek bir
köpek bile kalmamış olurdu" diye ko-
nuştu. Merkez Üyesi Avukat Özlem
Yazıcıoğlu ise genelgeyle istenmeyen
sonuçlar ortaya çıktığını belirterek
"Bu genelgenin pek çok sebeple 
hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 
Danıştay'da iptal istemiyle dava açıl-
mıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz,
henüz bir karara bağlanmamıştır.
Yaklaşık 4 aydır bir karar alınmamış-
tır" dedi. DHA

RESMEN ÖLÜME 
TERK ETTILER!

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye 
Ekmekçi, kapasitesi ve bakım evi olmayan belediyelerin hayvanları

toplayıp, ölüme terk ettiğini söyledi. Ekmekçi 2021 yılı verilerine
göre bin 390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu 

belirtti. Merkezin Tehlike Arz Eden Hayvanlarla' ilgili genelgelinin
iptali için dava açtığı, 4 aydır sonuçlanmadığı da bildirildi

Engelli komşuya
asansör engeli

KuMburGaz Yenimahal-
le’de yazlıkçıların ikamet
ettiği bölgede Güven Yıl-

dız, yeni satın aldığı 7 katlı binanın en
üst katındaki evini için binanın dışın-
dan asansör yaptırdı. Mayıs ayı itiba-
riyle yazlıklarına geri dönen diğer
bina sakinleri binanın girişine dışarı-
dan yapılan asansörü görünce du-
ruma tepki gösterdi. Binanın giriş
katında oturan ve sadece yaz ayla-
rında Almanya’dan tatil için buraya
gelen engelli Müjdat Acıman ise ya-
pılan asansörün engelli rampasını ka-
pattığından dolayı evine giremeyerek
mağdur oldu. Bina sakinleri yapılan
asansörün kaçak olduğunu belediye
tarafından 4 defa mühürlendiğini, en-
cümen kararı ile yakılması kararı alın-
dığını fakat hala yıkılmadığını belirtti.
Ayrıca vatandaşlar asansörün yıkılma
tehlikesinden de korktuklarını ifade
etti.

Kimseyi düşünmüyor

Bina sakini Hüseyin Sönmez asansör
yüzünden engelli komşularını birlik
olup evine soktuklarını belirterek,
"Kimseyi düşünmüyor o sadece 'Ben
yapacağım, annem için yaptım' diyor.
Kışın sadece iki kişi yaşıyor burada. 8
ve 7 numaralı daireler kışın yaşıyor.
Bir geldik ki bu yapılmış. Mahalle
halkı çok duyarlı Allah razı olsun.
Hemen telefon ettiler şikâyette bulun-
dular. Gelip burada imza topladılar.
Yan bina da biz de rahatsızız" ifadele-
rini kullandı.  Yeğeninin eve giremedi-
ğini belirten Niket Acıman, “Engelli

yeğenim 45 yaşında, eve giremedi.
Perişan oldular. Biz yoktuk o zaman
yaptılar. Yeğenim perişan oldu, Al-
manya'dan dört senede bir geldi
evine girecekti giremedi" diye ko-
nuştu. Mahalle sakini Levan Özger-
çek ise "Rampadan çocuk giriyordu.
Bu dairenin rampa için belediyeden
izni var. Polis çağırdık, önce yasalarla
hareket etmemiz lazım. Artık hangi
çağda yaşıyoruz? Polis diyor ki; 'şu-
rayı aç da engelli geçsin'. Adam;
'anahtar yanımda yok' diyor. Çocuğu
biz buradan çıkardık iki üç sefer.
Şimdi asansör yüzünden içeri gire-
mediğinden evini kapattı gitti" dedi. 

Evlerini terk ettiler

Mahalle sakini Tolga Durdabak da
asansörün yapılmasından şikayetçi
olduklarını belirterek, "Hiçbir izin ol-
madan yapıldı. Ben de inşaat mühen-
disi olarak baktığım zaman bu bina
45 yıllık bir bina olduğu söyleniyor.
Yapım aşamalarından hiç kimsenin
bir bilgisi olmadığı da konuşuluyor.
Bununla birlikte zaten deprem böl-
gesi Kumburgaz fay hattından ısrarla
konuşuluyor. Bu asansörün taşıyıcıla-
rını iki tane çelik dübelle binanın en
sağlam olmayan balkon çıkmalarına
doğru saplanmış şekilde olduğunu
gördük. Bununla birlikte bir rüzgarla
asansörün demirlerinin sallandığını,
ses olarak çok net bir şekilde duyabi-
liyoruz. Giriş kattaki komşumuz yak-
laşık 15 senden beri tanırız engelli bir
abimiz var. Belediyeden izin alarak
şurada görmüş olduğunuz rampayı

yaptırdı ve daireye giriş çıkışına akülü
sandalyesi ile yapıyordu. Mayıs gibi
kendileri de geldiğinde büyük bir
sürprizle karşılaştılar ve belediyeye
müracaatta bulundular. Çünkü onlar
bu rampayı yapmak için belediyeden
izin almışlardı. Kendileri normalde
Almanya'da ama onlar da yazlıkçı ol-
duğu için, mayıs ayında buraya gelip
eylül sonuna kadar burada kalıyor-
lardı. Fakat geldiklerinde giremeyince
yardımcı olduk. Bir şekilde merdiven-
lerden çıkardık. İkinci gün aynı sıkın-
tıyı yaşayınca 'biz burada
yaşayamayız artık' deyip, evlerini terk
etmek zorunda kaldılar" ifadelerini
kullandı.  DHA

Büyükçekmece, 
Kumburgaz’da 7 katlı 

binanın en üst kat sakini,
evine ulaşabilmek için

binanın dışından asansör
yaptırdı. Fakat yaptırdığı
asansör girişteki engelli
rampasını kapattığı için
engelli komşusu evine

giremeyerek 
mağdur oldu

Eğlenirken
gelişecekler

Kadınların 
ada sefası

Zeytinburnu'nda karne sevinci belediyenin
düzenlediği “Karne Şenliği” ile kutlandı.
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bütün
okullarımız tatile girdi. 15 Temmuz
Meydanı büyük bir şenliğe ev sahipliği
yapıyor. Hem eğlenecekler hem kendilerini
geliştirmeye devam edecekler” dedi

zeytinburnu'nda karne sevinci hep
birlikte “Karne Şenliği” ile kutlandı. Zey-
tinburnu Belediyesi’nin düzenlediği et-

kinlikte, uçurtma atölyesi, salon futbolu, Formula,
ralli, simülasyonları, tırmanma duvarı, çeşitli VR
oyunları gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra, Ege ile
Gaga ve Rafadan Tayfa’nın sahne gösterileri de yer
aldı. Binlerce çocuk ve genç karne sevincini doya-
sıya yaşarken, Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy da etkinliğe katılarak çocukların coş-
kusuna ortak oldu. 

Çocuklarımızı davet ettik

Etkinlik alanını ziyaret eden Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, “Bütün okullarımız tatile
girdi. 15 Temmuz Meydanı büyük bir şenliğe ev
sahipliği yapıyor. Zeytinburnu’nda oturan bütün
çocuklarımızı davet ettik. Gördüğünüz gibi bir ta-
rafımızda çeşitli oyun istasyonlarımız var, diğer ta-
rafta tiyatro gösterileri var, arka tarafta dijital
oyunlarımız var. Alanımızda 5 bin çocuğumuzu
ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlgi gösteren
bütün velilerimize ve çocuklarımıza teşekkür edi-
yoruz. Çocuklarımız için sadece karne şenliği yap-
madık, yaz boyunca devam edecek etkinliklerimizi
duyurduk. 7 Bilgi Evi’mizde yaz etkinliklerimiz var.
Buz pistinde spor okulu yapacağız. Bilim atölyele-
rimiz var. Zeytinburnu’ndaki bütün çocuklarımızı
bu etkinliklerimize bekliyorum. Hem eğlenecekler
hem kendilerini geliştirmeye devam edecekler”
açıklamasını yaptı.  SELVİ SARITAÇ

Mezar taşına
sarılıyorum!

Gazeteci Bülent Çavuş’un Gazi
Mahallesi’nde maganda kurşunuyla
vurulduktan sonra felç kalan oğlu, 2

yıl süren tedavinin ardından 2017’de yaşamını
yitirdi. Çavuş, Babalar Günü nedeniyle videolu
mesaj yayınladı. Mesajında, “Her ne sebeple
olursa olsun lütfen silahı elinize almayın 
sıkmayın. Ben evladını maganda kurşunuyla
kaybetmiş bir babayım” didyen Çavuş, “Beş
yıldır babalar gününde evladıma değil mezar
taşına sarılıyorum. Lütfen babaları evlatların-
dan ayırmayın. Bireysel silahlanmaya hayır.
Benim için Babalar Günü 13 Ağustos 2017’de
bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ahmet Emre Çavuş, İSultangazi Gazi Mahal-
lesi’nde 2 Ağustos 2015 akşamı, arkadaşlarıyla
yolda yürüdüğü sırada nereden geldiği belli ol-
mayan bir kurşunla boynundan yaralandı.
Ahmet Emre Çavuş, omuriliğinin zedelenerek,
vücudunun yüzde 99’unun felç kalmasına
neden olan olay gerçekleştiğinde, henüz 17 ya-
şındaydı. Vurulmasının ardından ilk yedi ayı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünite-
sinde olmak üzere 2 yıl tedavi gören Çavuş, 13
Ağustos 2017’de de yaşamını yitirdi. Oğlunu
vuran kişinin 6 yıldır bulunamaması karşısında
umudunu yitirmeye başladığını belirten Baba
Bülent Çavuş, "Tek dileğim, oğluma bunu ya-
panın cezasını çekmesi. Oğlum mezarında
rahat uyusun. 19 yaşında toprağın altında yatı-
rıp, sorumlusunu bulamadıkları için bu dünya-
daki adalete güvenmiyorum. İlahî adalete
sığındım. Sorumlunun yargılanmasını, ceza-
sını çekmesini istiyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi’nin pandemi ne-
deniyle 2 yıldır ara verdiği tekne turları
yeniden başladı. İlk gününde Esen-

kent, Cevizli ve Bağlarbaşı mahalleleri sakinleri-
nin katıldığı turda kadınlar rehber eşliğinde
tekneyle Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve
Kınalıada’nın çevresini dolaştı. Bu yıl 6.’sı dü-
zenlenen geleneksel tekne turunda kadınlar, sa-
natçı Arzu Akçay’ın şarkılarıyla dans ederek
keyifli bir gün geçirdiler. Belediyenin çeşitli ik-
ramlarda bulunduğu tur öncesi Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç da tekneye çıkarak kadınları
selamladı ve onlara günün hediyesi olarak gül-
lerle bezenmiş taç taktı.

Kılıç’tan çifte müjde

Burada yaptığı selamlama konuşmasında bele-
diyenin İBB ile birlikte sürdürdüğü ilçe merke-
zindeki trafiğin yer altına alınması projesi ve
Küçükyalı Tıp Merkezi gibi faaliyetleri hakkında
bilgi veren Kılıç, çifte müjde verdi. Esenkent’in
imarla ilgili yaşadıkları problemi masaya yatır-
dıklarını ve TOKİ ile görüşerek, problemli alan-
ların sorununu giderip çalışmayı
tamamlayacakları müjdesini veren Kılıç, Ce-
vizli’deki Cumhuriyet Parkı’nın da genişletilerek,
yanındaki boş araziye yetişkinler ve gençler için
spor parkı kuracaklarını açıkladı.
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Ü sküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bö-
lümü Araştırma Görevlisi, Uzman Psiko-
log Çocuk Gelişimci Pınar Demir Asma,

yaz okulu ve çocuk gelişimine katkıları üzerine de-
ğerlendirmede bulundu. Araştırma Görevlisi Pınar
Demir Asma, yaz okullarının çocuğun gelişiminde
önemli bir yeri olduğunu belirterek “Yaz okulları
çocukların tatil dönemlerini keyifli ve verimli geçir-
meleri için önem arz etmektedir. Bunun sebebi ço-
cukların gelişimleri için fırsat penceresi olan erken
çocuklukta çocuğun çevresiyle girdiği her türlü etki-
leşimin onun gelişim alanlarına destek sunmasıdır.
Yaz döneminde de okuldan ve okuldaki akran çev-
resinden uzak kalan çocuk çevreyle etkileşim kurma
konusunda mahrumiyete maruz kalmaktadır. Ay-
rıca yaz okulları tatilde öğrenme kaybının yani öğ-
renilen bilgiler uzun süre kullanılmadığında bu
bilgilere ulaşmada güçlük yaşanmasının azaltılma-

sında etkilidir. Bu yüzden çocuklara yöne-
lik yaz okulları ve yaz kurslarının değerlendirilmesi
önemlidir.” diye konuştu.

Yaz okulu sınırlandırılmamalı 

Yaz okullarının farklı branşlarda etkinliklere yer ver-
diğini kaydeden çocuk gelişimci Pınar Demir
Asma, şunları söyledi: “Çocuklara yönelik farklı
branşlarda birçok yaz okulu bulunmaktadır. Örne-
ğin futbol ve voleybol yaz okulları, zeka ve dikkat
oyunları yaz kursları, değerler eğitimi, drama, robo-
tik ve kodlama, İngilizce yaz okulları bunlardandır.
Yapılan çalışmalar spor odaklı yaz kurslarının ço-
cukların motor gelişimlerine katkı sağladığını ve
benlik saygılarını da arttırdığını göstermektedir. Ay-
rıca yaz bilim kamplarının da çocuklarının bilimin
doğasını anlamalarında faydalı olduğu, çocukların
bilime olan ilgisine ve eleştirel düşünme becerilerine
olumlu katkılar sunduğu bulunmuştur. Bu faydala-
rın yanı sıra yaz okulu çalışmalarının okul veya kurs

ile sınırlandırılmamasının, günlük yaşantı içerisinde
de benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının ve
ailelerin konuya ilişkin destek sunmalarının da
önemli olduğunun altı çizmekte fayda vardır.”

İyileştirici etkileri var

Çocuk gelişimci Pınar Demir Asma, yaz okullarının
düşük sosyoekonomik seviyedeki çocukların geli-
şimlerinin desteklenmesi için bir fırsat olarak karşı-
mıza çıktığını da belirterek “Bunun nedeni düşük
sosyoekonomik seviyedeki çocukların, yüksek sos-
yoekonomik seviyedeki çocuklara kıyasla yaz döne-
minde daha az yaz okulu/kurs desteği almaları
dolayısıyla da daha fazla öğrenme kaybı yaşamala-
rıdır. Bu sebeple özellikle bu gruptaki çocuklara yö-
nelik erken müdahale programlarının yaz okulu
kapsamında gerçekleştirilmesi önemlidir. İlgili araş-
tırmalar da yaz okullarının kırılgan gruplar üze-
rinde önemli iyileştirici etkilerinin olduğunu
göstermektedir.” diye konuştu. 
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Yaz tatilinin özellikle çocukların gelişiminin aksamaması için önemli bir fırsat
olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, yaz okullarının
çocukların gelişimleri için fırsat penceresi sunduğunu belirtiyor

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga

gazetedamga

damgaweb

COCUKLARI YAZ
okuluna gönderin

Uzman psikolog çocuk gelişimci Pınar Demir
Asma, yaz okulları konusunda anne ve 
babalara tavsiyelerini şöyle sıraladı:

nYaz okulundaki faaliyetler evde de devam 
ettirilebilir.
nYaz okulundaki faaliyetler hakkında evde 
çocukla sohbet edilebilir, iletişim kurulabilir. 
nBranş seçimlerinde çocukların ilgili alanlarına
uygun branşlar tercih edilebilir. 
nYaz okulunun fiziksel nitelikleri incelenebilir.

nÇocuğun yaz okulundan keyif almasına
dikkat edilebilir.
nYaz okulunun çocuğa dinlenme fır-
satı sunup sunmadığı göz önünde
bulundurulabilir.
nÇocuğun yaz okulunda rekabet ve
başarı değil; mutlu ve yeterli hisset-
mesi sağlanabilir.
nKırılgan grupta yer alan ebeveynler

özellikle yaz fırsatlarını 
değerlendirilebilir.

Bu tavsiyeler önemli!
İstİnye’ye
Alman misafir
“Tarihten Geleceğe Türkiye-Almanya Arasındaki Akademik
İlişkiler Konferansı” için Almanya’dan Türkiye’ye gelen heyet
İstinye Üniversitesi’ni (İSÜ) ziyaret etti

“TarihTenGeleceğe
Türkiye-Almanya Ara-
sındaki Akademik İlişki-

ler Konferansı” için Almanya’dan
Türkiye’ye gelecek olan heyet İs-
tinye Üniversitesi Topkapı ve Vadi
kampüslerini ziyaret etti. Ziya-
rette Justus-Liebig Giessen Üni-
versitesi’nden yetkililer ve
konferansa katılacak isimlerle İs-
tinye Üniversitesi’nden (İSÜ) yet-
kililer bir araya gelirken,
muhtemel iş birlikleri görüşüldü.
İki kurum arasında Erasmus kap-
samında ve Tıp Fakültesi
özelinde gerçekleşecek muh-
temel iş birliği çalışmaları
konu alındı. Ziyaretle birlikte
İstinye Üniversitesi’nin ulus-
lararası alandaki başarıları
kapsamında güçlü bir iş bir-
liği oluşması bekleniyor.

Önemli sunumlar 
gerçekleştirildi 

Türk-Alman Sağlık Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bil-
gin, İstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut
Ak, Hessen Eyalet Meclisi
Başkanı ve Eski Adalet Ba-
kanı Dr. h.c. Jörg-Uwe
Hahn’ın konuşmacı olarak
yer aldığı konferansta; ko-
nuşmaların ardından Prof.

Dr. J. F. Leonhard, “Nasyonal
Sosyalizm’den Kaçış, Türkiye’de
Dostane Karşılaşma: 1930’larda
Alman Göçmenler”, Prof. Dr.
Martin Kramer, “Nasyonal Sos-
yalizm Döneminde Türkiye’ye
Kaçan Alman Profesörler”, Prof.
Dr. Sevtap Kadıoğlu, “İstanbul
Üniversitesinde Mülteci Bilim
Adamları”, Prof. Dr. Trinad
Chackraborty, “Antimikrobiyal
Direncin Baş Göstermesi Krizi”
adlı sunumlarını gerçekleştirdi.
ÖMER FARUK ARPACIK 
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Fransa’da ikinci turu dün 
yapılan genel seçimler-
de sandıktan siyasi kriz 

çıktı. Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron’u destekleyen 
partiler parlamentonun alt 
kanadı olan Ulusal Meclis’te 
salt çoğunluğu elde edemedi. 
Macron’un ülkeyi yönetebil-
mek için mecliste mutlaka 
çoğunluk sahibi olması gereki-
yor.  Kayıtlı 48 milyon 589 bin 
seçmenin olduğu Fransa’da 
seçimlere katılım oranı yüzde 
46,23’le sınırlı kaldı. Yakla-
şık 26 milyon Fransız sandık 
başına gitmedi.  Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron’u 
destekleyen ve merkez/merkez 
sağ eğilimli üç partiden oluşan 
“Ensemble” (Birlikte) adlı 
koalisyon, Ulusal Meclis’e 245 
vekil gönderdi. Macron koalis-
yonu bu sonuçla 577 sandalye-
li mecliste en kalabalık gruba 
sahip olsa da salt çoğunluk 
için gerekli 289 sayısına ulaşa-
madı. Bu sonuç Cumhurbaş-
kanı Macron’u, 24 Nisan’da 
beş yıllığına yeniden Cum-
hurbaşkanı seçilirken ortaya 
koyduğu programı uygulaya-
bilmesi için mecliste kendisine 
destek veren üçlü koalisyon 
ötesinde yeni bir çoğunluk 
yaratmaya mecbur kılacak. 
Bir diğer deyişle Macron’un 
ya mecliste temsil edilen bir 
diğer parti ile uzlaşması ya 
da güvenoyu alabilmek için 
tavizler karşılığında milletve-
kili transfer etmesi gerekecek. 
Bunların gerçekleşememesi 
halinde Fransa’da ciddi bir 
yönetim krizinin doğabileceği 

ve ülkenin erken genel seçime 
gidebileceği konuşuluyor.

Solda hayal kırıklığı
Seçimlere dörtlü ittifak (ra-
dikal sol, sosyalistler, yeşil-
ler, komünistler) halinde ve 
NUPES (Halkçı, Ekolojik ve 
Sosyal Yeni Birlik) etiketiyle 
giren sol partiler, hedefleri 
olan hükümet kurma çoğun-
luğuna erişemedi. Bununla 
birlikte solun bir önceki 
yasama döneminde sadece 55 
olan milletvekili sayısı yeni 
dönemde 131 olacak. NUPES 
etiketiyle seçime girmeyen 22 
sol milletvekili daha bulunu-
yor. NUPES mevcut haliyle 
yeni yasama döneminde ana 
muhalefet konumunda. NU-
PES bünyesindeki en önemli 
unsur olan radikal sol eğilimli 
Boyun Eğmeyen Fransa par-
tisinin lideri Jean-Luc Mélen-
chon, ilk sonuçlar sonrası yap-
tığı açıklamada, “Macron’un 
partisinin tamamen bozguna 
uğradığını” söyledi.

Gerçek kazanan aşırı sağ
Seçimlerin asıl kazananı ise 
aşırı sağcılar oldu. Milliyetçi 
lider Marine Le Pen’in Milli 
Bütünleşme (RN) partisi yeni 
yasama döneminde meclis-
te 89 milletvekili ile temsil 
edilecek. Fransa’da İkinci 
Dünya Savaşı’ndan bu yana 
aşırı sağcılar mecliste bu 
denli yüksek sayıda bir grupla 
temsil edilmemişti. Bir önceki 
yasama döneminde sadece 8 
vekile sahip olan RN, mecliste 
sandalye sayısı bakımından 

üçüncü sırada yer alsa da dört 
partiden oluşan sol ittifakın 
dağılması halinde ana muhale-
fet partisi konumuna gele-
cek. RN’nin aldığı bu sonuç, 
Fransa’da bugüne kadar 
aşırı sağcıların parlamentoya 
girmesini engellemek için sol, 
merkez ve merkez sağ partiler 
arasında adeta bir kural haline 
gelmiş olan “Cumhuriyet 
Paktı”nın çöktüğü şeklinde de 
değerlendiriliyor.   Sonuçları 
değerlendiren Marine Le Pen, 
partisinin, Emmanuel Mac-
ron’u “azınlık başkanı haline 
getirme hedefine ulaştığını” 
savundu. Seçimi, aday olduğu 
kuzey Fransa’da yüzde 61 oyla 
kazanan Le Pen, meclisteki 
gruplarının ötesinde “ülkeyi 
savunmak amacıyla sağın ve 
solun tüm vatanseverlerini 
birleştirecek büyük bir halk 
hareketi için çalışacaklarını” 
da sözlerine ekledi. 

Sağ partiler kilit konumda
Geleneksel sağ çizgideki 
Cumhuriyetçiler (LR) ve UDI 
partilerinin bir önceki yasama 
döneminde 119 olan vekil sayısı 
ise 64’e geriledi. Sağ partiler 
tarihlerinde ilk defa mecliste 
aşırı sağın gerisinde kalmış ol-
salar da Emmanuel Macron’un 
iktidarının geleceği açısından 
kilit konumda bulunuyorlar. 
LR lideri Christian Jacob, 
“muhalefet olarak seçime 
girdiklerini, muhalefet oldukla-
rını ve muhalefet kalacaklarını” 
söyleyerek, Macron’la “hükü-
met ittifakına girmeyecekleri” 
mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron genel seçimlerde mecliste salt 
çoğunluğu elde edemedi. Aşırı sağ rekor sayıda vekille meclise girdi

MACRON 
iSTEDiGiNi ALAMADI

Başbakandan 
“yeni çoğunluk” 

mesajı
AZ farkla da olsa Normandiya bölge-
sindeki Calvados ilinden milletvekili 
seçilmeyi başaran Başbakan Elisabeth 
Borne, Fransa’da meclisin 5’inci Cum-
huriyet döneminde böyle bir tabloyla 
karşılaşmadığını hatırlatıp, “Bu tablo 
ülkemiz için risk oluşturuyor” şeklinde 
konuştu. Mecliste “eylem çoğunluğu 
inşa edeceklerini” söyledi. Seçim so-
nuçlarını “Macron’a tokat” manşetiyle 
veren Fransız medyası, Cumhurbaşka-
nının sol ile aşırı sağ arasında sıkıştığı, 
siyasal planda zayıfladığı ve ülkenin 
yönetilemez hale geldiği yorumunda 
bulunuyor. Kimi siyaset gözlemcileri, 
“Macron’un Ukrayna krizinden bu yana 
iç siyasete gereken önemi vermediği, bu 
vurdumduymazlığın bedelini sandıkta 
ödediği” görüşünü savunuyor.

SEÇIMLERDE hükümetteki 15 
bakandan 12’si de adaydı. Çevresel 

Dönüşüm, Sağlık ve Deniz bakanları seçi-
lemedi. Seçilemeyen bakanların Emmanuel 

Macron tarafından getirilen kural gereği 
istifa edecekleri bildirildi. İktidar partisinin 

önde gelen isimlerinden, Ulusal Meclis 
Başkanı Richard Ferrand ve eski İçişleri 

Bakanı Christophe Castaner de 
seçilemeyen isimler arasında 

yer aldı.

Üç bakan seçilemedi

Kolombiya’ya solcu başkan
Kolombiya’da devlet başkanlığı seçimlerini eski gerilla hareketi mensubu solcu aday Gustavo Petro 
kazandı. Ülkenin ilk solcu devlet başkanı Petro “Bugünden itibaren Kolombiya değişecek” sözü verdi
KOLOMBIYA’DA yapılan dev-
let başkanlığı seçimlerinin ikinci 
turunu solcu aday Gustavo Petro 
kazandı. Resmi sonuçlara göre, 
solcu parti ve oluşumların kurduğu 
Tarihsel Pakt ittifakının adayı Petro 
oyların yüzde 50,4’ünü, rakibi sağ 
popülist iş insanı Rodolfo Her-
nandez ise oyların yüzde 47,3’ünü 
aldı. Kolombiya’da devlet başkanı 
yardımcısı olarak da 40 yaşındaki 
çevre aktivisti ve feminist Francia 
Marquez seçildi. 
Marquez, bu göreve 
seçilen ilk siyah 
kadın oldu. Seçim 
sonuçlarının belli 
olmasının ardından 
başkent Bogota’da 
destekçilerine bir 
konuşma yapan 

Petro, ülkesinde nefret ve şiddete 
son vermeyi hedeflediğini söyledi. 
“Bugünden itibaren Kolombiya 
değişecek” diyen Petro, “sevgi, 
anlayış ve diyalog politikası” 
yürüteceği sözünü verdi. Ülkede 
yaşanacak değişikliğin “nefreti 
geride bırakma” olacağını ifade 
eden Petro, seçim sonuçlarının “iki 
Kolombiya” olduğunu gösterdiğini 
söyledi. Petro, “Kolombiya’daki 
çeşitliliğe rağmen, tek bir Kolombi-

ya” olmasını istediklerini 
vurguladı. Seçimi kaybe-
den inşaat şirketi sahibi 
Hernandez yenilgiyi kabul 
etti. Facebook hesabın-
dan yayınladığı videoda 
“Olması gerektiği gibi 
sonucu kabul ediyorum” 
diyen Hernandez, Pet-

ro’nun ülkeyi “yönetebilmesini ve 
yolsuzlukla mücadele etme sözünü 
tutmasını” dilediğini söyledi.

Gustavo Petro kimdir?
62 yaşında Kolombiya’nın yeni 
devlet başkanı seçilen Petro, 1970’li 
yıllarda gerilla hareketi M-19’a 
katılmış, bu hareketin mensubu 
olması nedeniyle yaklaşık iki yıl 
cezaevinde tutulduktan sonra afla 
serbest kalmıştı. M-19 hareketi 
1990’lı yıllarda siyasi bir partiye 
dönüşmüştü. Silahlı mücadele-
yi bırakmasının ardından aktif 
siyasette yer alan Petro, milletve-
killiği ve senatörlük yaptı, Belçi-
ka’da diplomat olarak görev yaptı, 
2012-2015 yılları arasında Bogota 
Belediye Başkanlığını yürüttü. 
Zenginler için vergilerin artırılması, 

açlığa karşı acil program, petrol ve 
doğal gazdan vazgeçilerek yenile-
nebilir enerjilerin desteklenmesi 
Petro’nun programında yer alan 
konular arasında bulunuyor.
Petro’nun ilk görevlerden biri iş in-
sanları, mülk sahipleri ve ordunun 
sol hükümete dair endişelerini gi-
dermek olacak. Seçimler öncesinde 
bu kesimlerin temsilcileri Kolombi-
ya’nın komünizme geçeceği ve ül-
kede otoriter bir şekilde yönetilen 
komşu Venezuela’dakine benzer 
gelişmelerin yaşanacağı konusunda 
uyarıda bulunuyordu. Kolombi-
ya’nın ilk solcu lideri olacak Petro, 
görevi, 2018 yılından beri devlet 
başkanı olan muhafazakâr Ivan 
Duque’dan devralacak. Kolombiya 
Anayasası’na göre, Duque yeniden 
aday olamıyordu.

Zelenskiy endişeli

Tunuslular isyanda

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelens-
kiy, Rusya’nın bu hafta saldırılarını artırmasını 
beklediklerini ancak buna hazırlıklı olduklarını 
söyledi. Avrupa Birliği (AB) liderleri bu hafta 
içinde Kiev’in adaylık statüsü hakkında karar 
verecek. Zelenskiy, Pazar gecesi yayınladığı 
videoda, bu hafta Rusya’nın “hasmane eylem-
lerini yoğunlaştırmasını” beklediklerini ifade 
ederek “Hazırlanıyoruz. Hazırız” diye konuştu. 
Kiev, Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’ya yönelik 
işgalinin başlamasının ardından AB’ye üyelik 
başvurusunda bulunmuştu. Almanya, Fran-
sa ve İtalya liderlerinin Kiev’i ziyareti sonrası 
AB’nin icra organı Avrupa Komisyonu geçen 
Cuma günü, Ukrayna’ya adaylık statüsü veril-
mesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Almanya 
Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron geçen hafta Kiev’de Zelens-
kiy ile bir araya geldi.Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron geçen hafta Kiev’de Zelenskiy ile bir 
araya geldi. AB üyesi 27 ülkenin liderleri Perşem-
be ve Cuma günü katılacakları zirvede bu konuyu 
ele alacak. Liderlerin Ukrayna’nın başvurusunu 
bazı ülkelerin çekincelerine rağmen onaylaması 
bekleniyor. Ancak AB yetkilileri, başvuru kabul 
edilse de üyelik müzakerelerinin yıllarca sürebile-
ceği uyarısında bulunuyor.

Tüm Avrupa’nın çıkarına
Zelenskiy, AB’nin bu zirvede Ukrayna’nın 
“kaderini belirleyecek” bir karara imza atacağını 
belirterek “Sadece olumlu bir karar tüm Avru-
pa’nın çıkarınadır” ifadesini kullandı. AB’nin 
Ukrayna’ya kapılarını açması, bu ülkenin işgali 
için emir verirken Kiev’i Batı’nın nüfuz alanın-
dan uzak tutmayı amaçladığını belirten Putin’in 
bu hedefiyle çatışıyor. Ancak Putin geçen Cuma 
günü yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’nın 
AB üyeliğine karşı olmadığını söyledi. Kremlin 
Sözcüsü Dimitri Peskov ise Moskova’nın Kiev’in 
üyelik başvurusunu, özellikle de son dönemde 
AB ülkelerinin savunma işbirliğini artırması 
nedeniyle yakından izlediğini belirtti.

Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed 
Necib eş-Şabbi öncülüğünde 31 Mayıs’ta ku-
rulan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin çağrısıyla 
düzenlenen gösteride, yüzlerce aktivist Tunus’un 
merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi’n-
de toplandı. 25 Temmuz’da düzenlenecek yeni 
Anayasa referandumunu protesto eden göste-
riciler, 6 Haziran’dan bu yana Cumhurbaşkanı 
Kays Said’in yargı mensuplarını görevden alana 
kararnamesine karşı genel grev düzenleyen ha-
kimlere destek çağrısı yaptı. “Kahrolsun darbe”, 
“Ulusal diyalog yok, referanduma hayır”, “Yargı 
ve adalet bağımsızdır” sloganları atılan gösteride 
konuşan Şabbi, şunları söyledi: “Eşi görülmemiş 
bir ekonomik ve sosyal krizin yanı sıra anayasal 
kurumlara ve özgürlüklere darbe girişiminden 
dolayı büyük bir siyasi kriz ile de karşı karşıyayız. 
Geniş katılımlı ulusal bir diyalog olmadan bu 
sorunlara çözüm bulunamaz.” Tunuslu hakimle-
rin bağımsızlık için 6 Haziran’dan bu yana genel 
grev yaptığını hatırlatan Şabbi, “Yargımız ba-
ğımsızlığını kaybederse hepimiz özgürlüklerimizi 
kaybederiz. Demokrasiyi savunan hakimlerin 
kazanacaklarından kuşkum yok.” diye konuştu.

Uzun zaman sonra genel grev
Cumhurbaşkanı Said’in ülkede “yolsuzluk ve 
terör konularında soruşturmaları engelleyerek 
yargının önünü tıkamakla” suçladığı 57 hakim 
1 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararnameyle görevden alınmıştı. Söz konusu 
karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra 
uluslararası camianın da büyük tepkisine neden 
olmuştu. Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran’da 
yaptığı açıklamada, Said’in yargı kararnamesine 
karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında 
oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alı-
nan hakimlerin yerine aday olunmaması yönün-
de karar aldıklarını duyurmuştu. 6 Haziran’da 
başlatılan genel grevin önemli terör davalarını 
kapsamadığı bildirilmişti.
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MUZiGiN HAYATINDA
OLMADIGI BiR AN YOK

Caz için geri sayım

21 HAZİRAN 2022 SALI

Nova Norda, gerçek adıyla 
Ecem Böke… Kurumsal 
hayatı yarıda bırakıp, ‘Gö-

nülden seviyorum.’ dediği müziğe 
yönelen, bunun yanı sıra çok sayıda 
teklisi bulunan Böke, ilk albümü 
‘Paralel Evrende Dünya Tarihi’ni ise 
geçtiğimiz ay müzikseverlerin beğe-
nisine sundu. Yeni projesiyle dikkat-
leri çeken Ecem Böke ile kariyeri, 
parçalarının hikayesi ve hayalleri 
hakkında konuştuk. 
n Gerçek adınızın Ecem Böke oldu-
ğunu biliyoruz. Sahne adınız ‘Nova 
Norda’nın anlamı nedir?
Nova Norda, ‘Kuzey yıldızı’ demek. 
Bir ormanda kaybolsak, kuzey yıldızı 
bize nasıl yön gösterirse, içimizdeki 
seslerin ve tutkuların o ölçüde haya-
tın karmaşasında bize yön gösterdi-
ğine inanıyorum. Müziği seçmeme 
sebep olan şeyin bu iç seslere kulak 
vermem olduğunu düşündüğümden, 
sahne mahlasımı bu sezgilere ithaf 
etmek istedim.
n Peki ‘Nova Norda’yı ‘Nova Norda’ 
yapan nedir?
Bunu sanırım dinleyenler daha iyi 
cevaplayacaktır ama bana göre; ya-
şadığım olayları irdeleyip, şarkılara 
dökmeye gayret etmek, yaşamadığım 
şeyleri tutsun diye yazmıyor olmak; 
yani o samimiyet diyebilirim. Dinle-
yenler şarkılarda gerçek hikayelerle 
karşılaşsınlar istiyorum. Bu şarkı 
yazarken benim için vazgeçemedi-
ğim bir unsur…
Yıllarca radyo sanatçısı olmak 
isteyen ancak ailesi müsaade etme-
yince hayalini gerçekleştiremeyen 
babaanneniz, müzik eğitimi gör-
meniz konusunu babanıza vasiyet 
etmiş. Bunun üzerine küçük yaşlarda 
piyano dersleri almaya başlamışsınız. 
Babaanneniz sayesinde hayatınız 
değişmiş diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. (Gülüyor.) 
Müzik kulağım olduğunu ilk o fark 
ediyor. Onun vasiyetiyle bir piyano 
alıyoruz ve hayatım değişiyor. Müzi-
ğin hayatımda olmadığı bir gün bile 
olmadı o günden sonra. Babaanne-
me çok şey borçluyum.
n Müzik serüveninize de Boğaziçi 
Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı-
ğınız sıralarda katıldığınız rock koro-
sunda adım atmışsınız. Ardından özel 
sektörde başlayan kariyerinizi yarıda 
bırakıp, profesyonel müziğe yönelmiş-
siniz. Bu süreci anlatabilir misiniz?
Dediğim gibi; müziğin hayatımda 
olmadığı bir an bile yoktu. En çok 
da üniversitede müzik kulübünde 
müzikle haşır neşir oldum. Sonra 
zorunda olduğumu düşündüğümden, 
mezun olunca kurumsal kariyere 
atıldım ama içime sinmeyen çok faz-
la şey oldu. Bu kariyer değişimi de 
benim için çok doğal akışında gelişti 
ve müzik aşkı istemsizce beni buraya 
kadar yönlendirdi. Müzisyen olmaya 
karar vermek yaşadığım en zor ama 
en heyecanlı süreçti diyebilirim. Her 
şey kendiliğinden, olması gereken 
yeri buldu.
n İlk tekliniz ‘Çıktım Bir Yola’, adeta 
müzik yolunda attığınız ilk adımı 
anlatıyor. ‘Çıktım Bir Yola’nın sizdeki 
yeri nedir?
Aynen öyle… Yazdığım ilk par-
ça ‘Çıktım Bi Yola…’ Kurumsal 
günlerimde, bir kaçış olarak müzik 
yapıyor, şarkılar yazıyordum. Bu 
parça ortaya çıkan ilk parçam oldu. 
Bu yüzden de ilk onu yayınlamak 
istemiştim.
n İlk solo stüdyo albümünüz ‘Paralel 

Evrende Dünya Tarihi’ de kısa bir 
süre önce yayınlandı. Intro ile beraber 
7 şarkıdan oluşan projenizi biraz an-
latabilir misiniz? Nasıl geri dönüşler 
aldınız?
Beklediğimin ötesini yaşadım! 
Dinleyenler çok sevdi ve bu beni 
tahmin ettiğimden çok daha fazla 
heyecanlandırdı. Albümde ‘Tarih 
kitaplarını açtığımızda nasıl olaylar 
görseydik, şimdikinden daha güzel 
bir dünyada yaşıyor olurduk?’ soru-
suna 6 farklı görsel cevap arıyoruz. 
Her parça görselleşirken başka bir 
tarihi döneme ve coğrafyaya ışınlıyor 
bizi. Bunun için FamHub ile çalıştık 
ve hayallerimin ötesini gerçekleştir-
diler. Onların gösterdiği büyük itina 
dinleyiciler tarafından da fark edildi.
n ‘Peşindeyim Kendimin’ tekliniz için 
‘Beni en çok gaza getiren parça’ demiş-
tiniz. Hikayesini anlatabilir misiniz?
‘Peşindeyim Kendimin’, ‘Biz nazik 
insanlar olmaya gayret ettiğimiz, 
kendi iç dünyamıza kulak vermeyi 
sürdürdüğümüz sürece başka kimse-
nin ne dediğinin önemi yok’ demek 
için yazığım bir parça. Kendime de 
iyi gelsin diye yazmıştım. Bu yüzden 
yaratıcı süreçlerde ne zaman insan-
ların ne düşüneceğine dair endişeye 
düşsem açıp, bu parçayı dinliyorum 
ve bana büyük bir güç veriyor.
n ‘Pelin’ adlı şarkınızın sizin için ne 
kadar özel olduğunu biliyorum. Acı-
sıyla sarsıldığınız halanızın ardından 
notalara döktüğünüzü dile getirmiş-
tiniz. Bu süreçte üzüntünüzü kaleme 
alırken neler hissettiniz?
Yazması hem en kolay, hem de en 
zor parçaydı benim için… Çünkü 
o duygularla her masanın başına 
oturduğunda yüzleşmek çok zor ama 
süreç olarak çok hızlı aktı. Biriken 
duygular hızla kelimelere dökülüver-
di diyebilirim. Gerçek yaşanmışlık-
ların içinden, gerçekten ne hissetti-
ğimi bulup, iyi rafine etmeye gayret 
edince bu parçalar çok hızlı akıp, 
çıkıyor benden. ‘Pelin’ de öyle oldu 
benim için…
n 13 Mayıs’ta gerçekleştirdiğiniz 
konserde sahneye çıkmanızı beklerken 
hayranlarınızın heyecanına tanık 
oldum. Birçok kişiyle beraber şar-
kılarınızı seslendirmek sizlere neler 
hissettiriyor?
Efsane! O konser bizim şu ana kadar 
en çok hazırlandığımız konserdi. 
Yaklaşık 40 kişilik ve aylar süren 
bir emek vardı. Karşılığını bu kadar 
büyük bir coşkuyla aldığımız için 
gerçekten çok mutluyum. O günü bir 
daha yaşamak çok isterdim. (Gülü-
yor.) Neyse ki önümüz festival dolu!
n ‘Nova Norda’ kolyelerinizin ve tasa-
rımının bir hikayesi var mı?
Tasarımı, orkestramızın gitaris-

ti Ömer Okan’ın kız kardeşi Elif 
gerçekleştirdi. Bütün ekip aile 
gibiyiz ve ekibimizin aile üyeleri de 
zamanla bize dahil oldu. Sahnede 
davulcumuz Cenk’in eşi Neslihan 
dans ediyor, kız kardeşim kostüm-
lerimizde bize asistanlık ediyor, Elif 
kolyeleri tasarlıyor… Gerçekten aile 
gibi bir ekip olduk zamanla ve çok 
mutluyum.
n İlham kaynağınız nedir? Neler sizi 
üretmeye teşvik eder?
Yoğun yaşanmışlıklar… Hani olduk-
tan sonra hayatınızda yeni kapılar 
açan olaylar vardır ya… Ben o anları 
parçalara dökmeyi çok seviyorum. 
Günlük tutmak gibi… Gerçekten ne 
yaşadığımı, neler hissettiğimi anla-
mak için çokça içime dönüyorum ve 
eğer dürüst cevaplar bulabilirsem 
parçalara dökmeye çalışıyorum. Dö-
kebildiğim zaman, bir ömür gururla 
söyleyeceğime inandığım şarkıla-
rım olmuş oluyor ve her seferinde 
gözlerim doluyor. Yaptığım mesleği 
gerçekten çok gönülden seviyorum.
n Müzik yolculuğunuzda bundan 
sonraki planlarınız nedir?
Sahneler benim için çok önemli. Bu 
ara sahnelere ve seyircilere yaşatma-
ya çalıştığımız deneyimi geliştirmeye 
gayret ediyoruz. En önemli günde-
mim bu diyebilirim.
n ‘Asla dinlemekten sıkılmam’ dediği-
niz şarkılar var mı?
‘Hozier - Take Me to Church’, 
benim için o parça. Hikaye anlatımı 
o kadar iyi ki… Her seferinde ‘Nasıl 
yazmış olabilir?’ diye hayretlere 
düşüyorum.
n Çince R&B ve Rusça şarkılar 
dinlemeyi sevdiğinizi duymuştum. Bu 
ilginiz zamanla ne yöne evrildi?
Dünyanın her köşesinden müzikler 
dinlemeyi seviyorum. Özellikle baş-
ka dillerde parçalar duyduğum anda 
ilgimi çekiyor. Hecelerin kullanımı, 
dil ne olursa olsun benzer çoğun-
lukla. Bu yönü kendi dilime nasıl 
aktarabileceğimi araştırıyorum.
n Boş vakitlerinizi nasıl değerlendir-
mekten hoşlanırsınız?
Tam olarak öyle bir günden sesleni-
yorum… Ben henüz boş vakitlerimi 
çalışmadan, hayal kurmadan değer-
lendirebilmeyi öğrenebilmiş değilim 
ve bu günlerde mutlaka bir boca-
lıyorum. (Gülüyor.) En sevdiğim 
şey müzikle uğraşmak olduğu için, 
kendimi boş vakitlerimi değerlendi-
rirken mutlaka mesleğimle ilgili bir 
yerde buluyorum.
n Kendinizi 5 kelime ile anlatmanızı 
istesem...
Heyecanlı, iletişimi oldukça kolay, 
genellikle neşeli, çalışkan ve bazen 
fazla işkolik biriyimdir diyebilirim. 
(Gülüyor.)

DOĞADA müzikle buluşmaya çok az 
kaldı. Biletinial desteği ile 23 Haziran 
– 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan 7. Nilüfer Caz 
Festivali’nde 14 konserin yanı sıra, 
yetişkin ve çocuklara yönelik çeşitli 
etkinlikler de yer alıyor. 23 Haziran 
saat 20:30’da Balat Atatürk Ormanı’n-
da yapılacak olan festival açılışında 
Ferit Odman Quintet ve Pow Trio feat 
- Nükhet Duru sahne alacak. Biletleri 
sadece biletinial.com’da satışa sunulan 
7. Nilüfer Caz Festivali, 3 Temmuz 
2022’ye kadar Bursa ve çevre illerden 
katılacak müzikseverlere caz şöleni 
yaşatacak. Bu yıl festival, Birsen Tezer, 
DJ Amir-Jazzanova, Burhan Öçal’s 
Jazz Dream, Yazz Ahmed, Taksim 
Trio, Sarp Maden, Deniz Tekin, Elif 
Sanchez, Deniz Taşar, Umut Uslusoy 
Band, Saynur Eren, Süreyya Soyak 
Trio gibi değerli isimleri ağırlayacak.

Her adım etki yaratacak
Balat Atatürk Ormanı, Atlas Köy ve 
Akçalar göl kıyısı gibi doğayla iç içe 
alanlarda yapılacak festival, “2022 
İklim Yılı” yaklaşımından ilham 

alarak tasarlandı. Festival, değişim 
ve iyileşme için kolektif dönüşümün; 
bireysel olarak atacağımız ufacık 
adımların birbirini tetiklemesiyle bü-
yüyeceği düşüncesinden yola çıkıyor. 
Festival aynı zamanda, iklim değişik-
liğinin etkilerini hafifletmek ve daha 
yaşanabilir, yeşil bir dünya yaratmak 
için adım atma yolunda iklim krizi, 
doğa, etki, kolektivizm, adaptasyon 
gibi kavramlara dikkat çekecek. Yan 
etkinlikler kapsamında, atık malzeme-
lerden çalınabilir ses heykelleri üret-
meyi hedefleyen “Buluntu Sesler”, 
çocuklara yönelik “Çevremize Kulak 
Verelim” ses atölyesi ve “Kültür-sa-
nat ve İklim” başlığı altında bir panel 
gerçekleştirilecek.

Yeni nesil şarkıcılar 
arasında dikkat çeken 
Nova Norda lakaplı 
Ecem Böke, hayatına 
ve müzik yolculuğuna 
dair bilinmeyenleri 
anlattı. Böke, “İşimi 
seviyorum. İnanın 
müziğin hayatımda 
olmadığı bir an bile 
yok” diye konuştu

Aşk sihirli bir duygu
SON olarak aşk hayatınız nasıl gidiyor 
ve özel yaşantınız şarkılarınızın ortaya 
çıkmasında ne ölçüde etkili? Her 
yoğun yaşanmışlık gibi aşk da parçala-
rıma yön veriyor ama duygularımı iyi 
anlamlandırıp, süzmeye çalıştığım için 
her zaman parçalara dökmek istemiyo-
rum. O yüzden yazdığım aşk şarkısı çok 
az. (Gülüyor.)  Bence aşk insanların 
yaşama şansına sahip olduğu çok sihirli 
bir duygu… Ben bu duygu yoğunlu-
ğunu çok ilginç buluyorum. Bu hissin 
ömrüm boyunca bana daha bir sürü 
güzel parçalar yazdıracağına eminim!

n TÜRKAN ERVAN

İLK Türk Netflix Orjinal dizisi Ha-
kan Muhafız’ın yaratıcı yapımcılığını 
ve senaristliğini yapan Binnur Kara-
evli’nin ilk romanı “Miras” D&R’lar-
da ve online kitap satış noktalarında 
okurlarıyla buluştu. Binnur Karaevli 
ilk romanını özellikle genç okurlara 
umut vermek, onlara yılmadan müca-
dele eden karakterler sunmayı amaç-
layarak yazdığını dile getirdi. Ressam 
Ara Güler’in sanatını özel bir görsel 
dille anlattığı “The Eye of Istanbul” 
filmi ile yurt dışında saygın birçok 
festivalde ödül alan Binnur Karaevli, 
uluslararası alanda kısa ve uzun met-
rajlı birçok filmin de senaristliğini ya 
da yönetmenliğini üstlendi. 

Önemli bir hikaye anlatıyor
Miras; İstanbul’da yaşayan genç bir 
müzisyenin kendini, geçmişini ve 
yeteneklerini keşfetme yolculuğu-
nu anlatıyor.  İstanbullu zengin bir 
ailenin oğlu ve meşhur bir iş adamı-
nın torunu olan Kerim’in Lise son 
sınıfta varlığından haberdar olduğu 
dedesinden kalan miras ile hayatı alt 
üst olur. Kerim’in biyolojik dedesi 
1970’lerin meşhur Anadolu Rock 
Star’ı Engin Ersoy, 1980 darbesinde 
yurt dışına kaçmış ve şarkılarının tüm 
haklarını tek torunu olan Kerim’e 
miras bırakmıştır. Hikâyede Kerim’ 
in bu süreçten sonraki yolculuğun-
da ona eşlik eden Firuze, Lara ve 
Mert’in dostluklarına ve nesiller arası 
çatışmalarına tanık olacak; toplumun 
gençler üzerindeki baskısını hisse-
decek ve 1980 dönemin çalkantılı 
dünyasına ve Anadolu Rock tarihine 
de konuk olacaksınız.

Herkes kendi mirasını yaratacak
Akıcı, eğlenceli aynı zamanda düşün-
dürücü bir hikâye yazmak üzere yola 
koyulduğunu belirten yazar Binnur 
Karaevli, “Karakterler benim haya-
limde ete kemiğe büründüler ve beni 
hikayelerini yazmaya zorladılar. Geç-
miş ile geleceğimizin iç içe olduğunu, 
toplumsal yaraların nasıl kişisel kana-
malara dönüştüğünü anlatmak iste-
dim. Dünyanın her yerinde gençlerin 
boğuştuğu yalnızlık, sosyal medyanın 
yarattığı stres, sınıflar arasındaki eko-
nomik uçurum, genç kızların uğradığı 
şiddet, cinsel tabular, amaçsızlık gibi 

sorunlar romanın ana temalarını 
oluşturuyor ama karakterler kurban 
olmayı reddediyorlar. Müzik geç-
mişte de günümüzde de toplumun 
kanayan yaralarını dile getirmeye 
devam ediyor. Müziğin zaman, 
sınır, dil, ülke tanımayan, geçmişten 
güzümüze gelip kalbimize dokunan 
bu yanı romanı yazarken bana ilham 
verdi.” dedi.

Binnur Karaveli kimdir?
Binnur Karaevli ilk Türk Netflix 
Orijinal dizisi Hakan Muhafız’ın 
Yaratıcı Yapımcılığını ve Senaristliği-
ni üstlendi. Hakan Muhafız dizisinin 
başarısından sonra Binnur ulusla-
rarası dizi projelerinde çalışmaya 
başladı. Londra merkezli 11th Hour 
Films şirketi için Bizans ile ilgili ta-
rihi bir dizi hikayesi yazdıktan sonra 
Viacom İnternational, Miramax TV 
ve Ay Yapım’ın Paramount+ için 
hazırladıkları The Turkish Detective 
dizisinin senaryo grubunda yer aldı. 
Binnur ayrıca uluslararası festival-
lerde ödüller kazanmış uzun metraj 
belgesel ve kısa metraj “The Eye 
of Istanbul”, “Voices Unveiled”, 
“Searching for Paradise”, “Evelyn 
of the Desert” ve “Dance of The 
Whirling Dervish” gibi birçok filmin 
de yazarlığını ve yönetmenliğini 
üstlendi. Washington DC Indepen-
dent Film Festival, New Orleans 
International Film Festival, Rome 
Independent Film Festival, Moon-
dance International Film Festivali 
ödül aldığı festivallerden bazılarıdır. 
Ara Güler’in sanatını anlatan ve özel 
bir görsel dille çektiği The Eye of 
Istanbul filmi yurt dışında birçok fes-
tivalde ödül aldıktan sonra Amazon 
Prime da yayınlandı. Los Angeles’ta 
kendi projelerinin yanı sıra Ridley 
Scott & Associates ve MGM gibi film 
şirketlerinde de çalıştı. Film yönet-
menliği ve yazarlığı kariyerinden 
önce Binnur Karaevli Arena Stage, 
San Diego Repertory Theatre ve Los 
Angeles Theatre Center gibi çeşitli 
tiyatrolarda yönetmen olarak çalış-
mıştır. İstanbul’da Robert Kolej’den 
mezun olduktan sonra Amerika’da 
Carnegie-Mellon Üniversitesinde ti-
yatro yönetmeliği lisansını bitirmiş ve 
University of Southern California’da 
Film Yönetmenliği yüksek lisansını 
tamamlamıştır.

Kitapseverler 
için Miras!

İlk Türk Netflix Orjinal dizisi 
Hakan Muhafız’ın yaratıcı 

yapımcılığını ve senaristliğini 
yapan Binnur Karaevli’nin ilk 
romanı “Miras” D&R’larda ve 
online kitap satış noktalarında 

okurlarıyla buluştu. Binnur 
Karaevli ilk romanını özellikle 
genç okurlara umut vermek, 

onlara yılmadan mücadele eden 
karakterler sunmayı amaçlayarak 

yazdığını dile getirdi



n TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beşiktaş ile elektronik para ve 
ödeme hizmetleri şirketi Pa-
para arasında 3 yıllığına konç 

sponsorluğu anlaşması imzalandı. 
Vodafone Park’taki törene başkan 

Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter, 
Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan 
Kaynakları ve İdari İşlerden 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehtap Mutlu-
şan Ferah ve Papara 
CEO’su Emre 
Kenci katıldı. 
Sponsorlukların 
önemine dikkat 
çeken Beşiktaş 
Başkanı Ahmet 
Nur Çebi, “Pa-
para firmasına 
huzurlarınız-
da teşekkür 
etmek istiyorum. 
Özellikle forma-
larımızın hemen 
hemen sırt, kol, 
arka, ön ve konç kısmı 
tamamlandı. Önümüz-
deki hafta da muhtemelen 
şort sponsorunu tamamlayacağız. 
Böylece formalarımızda alanları değerlendir-
miş olacağız. Bu bizim için önemli bir süreç. 
Bu değerli firmaların, bizlere verdikleri katkı 
çok değerli. Pandeminin kulüplere aşırı bir 
yük yüklediğini biliyoruz. Sponsorluklarla 
bunları aşmaya çalışıyoruz. Papara firmasının 
önemini ve değerini Beşiktaş markasıyla daha 
yukarı çekebileceğini bilen arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum. Bu çalışmaları tüm arkadaş 
arkadaşlarıma, yöneticilerime ayrıca teşekkür 
ediyorum. Papara’nın sponsorluğunda tarafta-
rımızın katkı verdiğini biliyorum. Aile olmak 
böyle bir şey. Yönetici ya da profesyonel olma-
dan Beşiktaş’a katkı verebilmek için heyecan 
duyuyorsanız en büyük Beşiktaşlı, en büyük 
Beşiktaş taraftarısınız” diye konuştu.

Ümit ederim istifalarını verirler
TFF kurullarının yanında hakemlerinde yerlerini 
genç isimlere bırakmaları gerektiğini ifade eden 
Çebi, “TFF yönetimi görevine başladı. Özellikle 
TFF’nin çok sıkıntılı bir sürecin arkasından seçi-
me gitmesi söz konusu oldu. Bu seçim gerçekleş-
tirildi. Yeni bir başkan var, hayırlı olsun. Seçim-

den önce herkes birilerini isteyebilir ancak 
Türk futbolu adına, yeni seçilen 

yönetime biz Beşiktaş olarak 
destek olacağımızı, sayın 

başkana gereken desteği 
vereceğimizi, bunu Türk 

futbolu ve kulübümüz 
adına yapmamız 
gerektiğini düşü-
nüyorum. Kaostan 
kimsenin fayda 
çıkartmadığını 
geçen sene gördük. 
Bir türlü olmuyor. 
Eğer huzur yoksa, 

itiş-kakış varsa hem 
kurumlar hem de Türk 

futbolu zedele-
niyor. Ben en 

başından beri 
tüm kurulla-

rın istifa etmesi 
gerektiği, daha 

seçim kararı alınmadan 
önce yeni bir başlangıç 
yapılması gerektiğini 
söyleyenlerdenim. Ümit 
ediyorum ki tüm kurul-
lar istifalarını verirler 
ve yenileri göreve gelir. 
Belki 1 sene sonra yapı-
lacak seçimlerde kurul-
ların da seçimde seçilmesi 
gibi bir uygulama olacak. Bu 
daha da güzel olacak. 1, 2 ta-
nesinin istifa edip, 1, 2 tanesinin 
devam ettiği bir süreç ben şahsen 
kabul etmiyorum. Aynı şeyleri hakemler 
için de söylüyorum. Yeni bir sezon, dolayısıyla 

eski hakemlerin, gençlere koltuklarını bırak-
malarını izliyorum. Hakemlerin de yenilendiği, 
gençlerin görev aldığı bir sürecin başlamasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Tek alternatif yok
Transfer listesinde birçok alternatifin bu-
lunduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, şöyle 
konuştu:
“Tek alternatif Sörloth değil. Böyle bir algı 
yaratılıyor taraftar ve medyada. Sonra bunla-
rın hepsi çok kıymetli olduğunu düşünüyorlar. 
Kıymetliler ama biz alternatifsiz değiliz. Sörlo-
th, Beşiktaş’ın istediği bir forvet. Weghorst gibi 
istediğimiz bir isim. Ancak alternatiflerimiz 
çok fazla. İyileri var. Dolayısıyla olursa en iyisi 
olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi göz ardı 
etmeyeceğimi buradan vurgulamak zorunda-
yım. Evet iyilerini istiyoruz. Ekonomik olarak 
iyi şartlarda bir transfer yaptıysanız, yaptığınız 
transfer iyi demektir. İkisi beraber olmalı. 
Bizim birinci önceliğimiz bu. Paraları basarak, 
uçuk kaçık fiyatlarla yapılan transferler, kişiler 
ne kadar iyi olsa da yönetim açısından benim 

için başarılı bir transfer sayılmaz. 
Muleka ve Muleka gibiler 

gündemimizde var. 
Ancak tek alternatif 

değil. Beğendiği-
miz bir oyuncu. 

Scout ekibimiz, 
teknik direk-
törümüz, 
Ceyhun 
Kazancı hep-
sinin elinde 
çok değerli 
oyuncular 
var. Onların 

şartları ve 
bizim ekono-

mimizin birleş-
tiği yerde transfer 

yapacağız.” 

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi Beşiktaş ile anılan Hollandalı golcü 
Wout Weghorst ile ilgili, “Birkaç transfer daha yapmaya çalışacağız. Bunların 

en önemlisi forvet. Weghorst’tan olumlu bir cevap alamadık” dedi
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WOUT WEGHORST 
TRANSFERi BELiRSiZ

ING Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, 
ABD’li pivot Johnathan Motley ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi’ni şam-
piyon olarak tamamlayan Fener-
bahçe Beko, ABD’li pivot Johnat-
han Motley ile 2 yıllık anlaşmaya 
vardığını açıkladı. Fenerbahçe’den 
yapılan açıklama şu şekilde: “Fe-
nerbahçe Beko Erkek Basketbol 
Takımımız, Birleşik Amerikalı pi-
vot Johnathan Motley (2.06, 1995) 
ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır.”

Johnathan Motley kimdir?
4 Mayıs 1995 tarihinde Houston, 

Texas’ta dünyaya gelen Johnathan 
Motley, 2013-2017 yılları arasında 
Baylor formasıyla kolej kariyerini 
geçirdi. Motley, kolejdeki son 
sezonunda 17.3 sayı, 9.9 ribaund, 
2.3 asist ve 1.1 blok ortalamaları 
tutturdu. İlk sözleşmesini 2017-
18’de NBA takımlarından Dallas 
Mavericks ile yapan Motley, aynı 
sezonda G-League ekiplerin-
den Texas Legends forması da 
giydi. Johnathan Motley, 2018-19 
ve 2019-20 sezonlarını ise Los 

Angeles Clippers ve Agua Clients 
Clippers (G-League) ekiplerinde 
tamamladı. 2020-21 sezonu ba-
şında NBA ekiplerinden Phoe-
nix Suns ile anlaşma imzalayan 
ancak aralık ayında serbest kalan 
Motley, 2020-21 sezonunu Kore 
Ligi ekiplerinden Incheon ET 
Land Elephants takımında bitirdi. 
Johnathan Motley, bu takımda ya-
kaladığı 20.7 sayı, 8.9 ribaund, 3.3 
asist ve 1.4 blok ortalamalarıyla 
dikkat çekti.

MOTLEY RESMEN 
FENERBAHÇE BEKO’DA

BEŞIKTAŞ’A sponsor oldukları için gururlu 
olduklarını ifade eden Papara CEO’su Emre 
Kinci, “Gururlu olduğumuz bir gün. Beşiktaş 
özel yeri olan bir takım. Beşiktaş gibi bir kulü-
be sponsor olmak 6 yıllık bir şirket için büyük 
bir başarı. Bunun için gururluyuz. Sadece spor-
tif başarılarıyla değil; geçmişi, taraftarı, duruşu 
ile özel bir kulüp. Papara, finansal bir teknoloji 
şirketi. Aklınıza gele-
bilecek birçok finansal 
faaliyeti var. Özellikle 
gençler arasında en çok 
kullanılan uygulamalar-
dan birisi. Yurt dışına da 
açılmayı düşünüyoruz. 
Biz bugüne kadar ken-
dimizi reklam yaparak 
büyütmeye çalışmadık. 

Ürünü geliştirerek büyümeye odaklandık. An-
cak bundan sonra ilerlemeye devam ederken 
ulusal seviyede insanların markayı tanıyabile-
ceği mecralarda yer almayı hedefliyoruz. Bu 
olgunluğa ulaştık. 3 yıllık bir sözleşme. Sektör-
de kalıcı olduğumuzu ve bir yere gitmediğimizi 
bilinmesi, belli bir güven vermesi gerekiyor. 
Papara’ya birçok sayıda insan üye oluyor. Bu 

sponsorluk elle tutula-
mayan, değerler üstüne 
bir sponsorluk. Bu ilk kez 
yaptığımız bir şey. Etkile-
rini göreceğiz. Gençlerin 
kullandığı bir uygula-
madan, tüm toplumun 
kullandığı bir uygulamaya 
geçmek istiyoruz” diye 
konuştu.

YABANCI oyuncu kuralının açıklanmasının ardından 
Atiba ile sözleşme imzalamak için ellerinin güçlendiğini 
söyleyen Çebi, “Atiba bizim sevdiğimiz, uzun yıllar Beşik-

taş’a hizmet eden bir isim. TFF, cumartesi günü aldığı karar-
larla özellikle limit konusunda takımların önünü açmıştır. Aynı 

şekilde 8+3 kuralı, 14 yabancı oyuncu olabilmesi bizim Atiba ile 
sözleşme yapabilmek için elimizi güçlendirmiştir. Kural olarak 
konu aşıldı ama ekonomik olarak da aşmamız gereken bir sü-
rece başlayacağız Atiba ile. Benim için Beşiktaş’ın ekonomisi 

de çok önemli. Atiba’nın da bu ekonomiye katkı verecek, 
ailenin bir parçası olduğunu biliyorum. Umarım bu 

süreci de onunla, istediğimiz şekilde, onun da 
kabullenebileceği bir süreçle geçirirsek Atiba 

bizimle 1 yıl daha devam edecektir” 
ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın 
marka değeri önemli

GEDSON Fernandes ve Saiss’in doğru transferler ol-
duğuna dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, “Biten transfer-

ler var. Saiss... Önemli bir transfer olduğunu hem Türkiye 
hem de dünya kamuoyu kabul ediyor. Gedson’un genç 

olması ve gelecek vaat etmesi bizi ümitlendiriyor. Doğru bir 
transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Saiss; kaptanlığı, aile baba-
lığı, futbol adamlığı doğru bir transfer olduğunu gösteriyor” 
dedi. Hollandalı golcü Weghorst’tan şu ana kadar olumlu 

bir cevap alamadıklarını söyleyen Çebi, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Birkaç transfer daha yapmaya çalışacağız. 
Bunların en önemlisi forvet. Weghorst’tan olumlu bir 

cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştığımızı 
söyleyebilirim. Sadece ailevi süreci ve kendi-

sinin de tahmin ediyorum beklediği 
teklifler var.

Doğru 
transferler yaptık

Anlaşma nedeniyle gururluyuz

Kim müjdesi

Sol bek için ilk aday

FENERBAHÇE’NIN geçtiği-
miz sezon başında Çin ekibi BJ 
Guoan’dan 3 milyon Euro’ya 
kadrosuna kattığı 25 yaşındaki 
Güney Koreli stoper Kim Min-
Jae; gösterdiği performansla hem 
sarı lacivertli takımın en önemli 
oyuncularından biri haline gelmiş 

hem de Avrupa kulüplerinin transferde peşine 
düştüğü bir isim olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali 
Koç’un hakkında “Takımda tutmak istiyoruz ama 
zor görünüyor” ifadelerini kullandığı Kim Min 
Jae bugün İstanbul’a gelecek. Beşiktaş derbisin-
de ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 
ülkesinde ameliyat olan ve rehabilitasyon sürecini 
tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu bugün İstan-
bul’a gelerek sezon hazırlık kampına katılacak.

Piyasa değeri 14 Milyon Euro
Fenerbahçe ile 2025 Haziran ayı sonuna kadar 
sözleşmesi bulunan başarılı stoper geride kalan 
sezonda 39 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri 
havalandırdı. Kim Min-Jae’nin güncel piyasa 
değeri 14 milyon Euro.

BEŞIKTAŞ‘TA yurt dışına satılması beklenen 
Rıdvan Yılmaz yerine sol bek arayışları başladı. 
Beşiktaş’ın Saint-Etienne forması giyen Miguel 
Trauco ile ilgilendiği belirtildi.  Peru basının-
dan Libero’nun haberine göre Beşiktaş, yapılan 
öneri sonrasında Trauco’yu gündemine aldı. 
Perulu oyuncunun 
Saint-Etienne 
ile olan sözleş-
mesi Haziran ayı 
sonunda bitiyor.  
Trauco’nun Gü-
ney Amerika’dan 
gelen tekliflere 
rağmen Avrupa’da 
kalmak istediği 
belirtiliyor. Çünkü 
Peru Millî Ta-
kımındaki yeri 
adına Avrupa’da 
oynamaya devam etmesinin avantaj yaratacağı 
düşüncesinde. Avrupa’dan başka taliplerin de ol-
duğu Trauco için Beşiktaş’ın yanı sıra başka Türk 
kulüplerinin de devrede oldukları aktarılıyor. 

Ersin’e de talip varErsin’e de talip var
RIDVAN Yılmaz’ın transferinin gerçekleş-
mek üzere olduğunu ayrıca kaleci Ersin 
Destanoğlu’na da teklif geldiğini belirten 
Çebi, “Ersin ve Rıdvan bizim altyapıdan 
gelen bizim kıymetlerimiz. Ersin’e de talep 
var. Özellikle Rıdvan’ın transferi bitmek 
üzere. Rıdvan ile ilgili ufak tefek noktalar 
kaldı. Rıdvan transferini malum muhalefe-
timiz, ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde 
doğru yapmadığımız yönünde bir süreç 
yaşatıyorlar. Aldığımız rakamlar 4 mil-
yon Euro’ya yakınsa da diğer 2.5 milyon 
Euro’luk kısmın gerçekleşme olasılığı yüz-
de 90’ın üzerindedir. Yüzde 20 de transfe-
rinden pay aldığımızı hesapladığımız için 
6.5’un da üzerinde olacağını düşünüyo-
rum. Ama kendileriyle ödeme maddele-
rinde bir iki noktamız kaldı. Sanıyorum bu 
hafta içinde biter. Bu gençlerin yurt dışına 
gidişlerini teşvik etmeliyiz. Hem kulübün 
ekonomisi hem de altyapıdan yeni gele-
cek olanlara yol açmalıyız. Bu düşünce ile 
devirdaimi tercih eden yönetim ve kulüp 
başkanıyım” diye konuştu.
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“Abdussamed Karnuçu” Galatasaray ‘da 2000 
grubunun en dikkat çeken oyuncularından biriydi. 
O yaş grubundan Ozan Kabak ve Yunus Akgün 
gibi iki yıldız adayı ortaya çıktı. Abdussamed yaşa-
dığı şansız sakatlık sonrası çok ön plana çıkamadı 
ancak 2 sezondur 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu 
formasıyla dikkatleri üzerine çekti.

2 sezonda 60 maç!
22 yaşındaki oyuncu Galatasaray U19 Takımı 
sonrası 2 sezondur 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu 
forması giyiyor. Abdussamed Karnuçu 60’a yakın 
maça çıkarak fiziksel olarak büyük mesafe kat etti. 
Ayrı zamanda bir çok Süper Lig takımını peşine 
taktı. Galatasaray’ın genç yıldız adayı sezon kampı 
öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Yeter ki bize güvensinler
Kendilerine güvenilmesini isteyen genç isim, 
“U19 ile profesyonel ligler arasında gerçekten 
çok fark var. 2 yıldır Türkiye’nin en zor liglerin-
den 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu ile Play-Off 
mücadelesi veriyoruz. Ben oynamak için Gala-
tasaray’dan kiralık gittim. 2 sezonda istediğim 
maç sayısına ulaştım diyebilirim. 60’ın üzerinde 
maça çıktım ve şimdi çok daha güçlü bir şekilde 
Galatasaray’a dönüyorum. 2. Lig belki çok takip 
edilen bir lig değil ama zorluğunu herkes biliyor. 
Profesyonel liglere adapte olma adına iki iyi se-
zon geçirdiğimi düşünüyorum. Kampa gidersem 
elimden geleni yapacağım. Şans geldiğinde de 
buraya ne kadar hazır olduğumu herkes görecek. 
Yeter ki ben ve benim gibi Florya’da yetişen 

gençlere güvensinler” dedi.

Hayalim değişmedi
Galatasaray’ın kendisi için çok özel olduğunu 
belirten yetenekli oyuncu, “2000 grubunda çok 
yetenekli oyuncular vardı. O grubun kurulmasında 
emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Gerçekten 
bize çok değer verdiler. Şuan Ozan Kabak ve Yu-
nus Akgün ön plana çıktı ama diğer oyuncuların 
da zamanı gelince öp plana çıkacaklarını düşünü-
yorum. Hem milli takımda hem de Galatasaray’da 
beraber uzun yıllar oynadık. Yeniden Galatasaray 
A Takımı’ında o formayı giymek benim en büyük 

hayalim. 2013 yılında ilk kez geldiğim zaman da o 
formayı taşımayı hayal ediyordum. Hayalim değiş-
medi” diye konuştu. 

Sergio Busquets’e benzetiyorlar
Oyun tarzı hakkında da konuşan genç yıldız, 
“Oynadığım mevki ve fiziksel olarak Barcelona’lı 
Sergio Busquets’e benzetiyorlar. Oyun olarak da 
benzetenler var ama o bir dünya yıldızı. Benze-
tilmek güzel elbette ama o seviyelere gelmek için 
çok çalışmak gerekiyor. Ben de elimden geleni 
yaparak çalışıyorum. Abdussamed Karnuçu olarak 
anılmak istiyorum” dedi.

Dursun Özbek’in başkan seçil-
mesinin ardından Galatasaray 
‘da teknik direktörlük görevine 
Okan Buruk getirildi. Sarı-kır-
mızılılarda 48 yaşındaki teknik 
adamın raporu doğrultusunda 
transfer çalışmaları başladı. Ga-
latasaray’ın yeni teknik adamının 
istediği milli yıldız için 5 milyon 
euroluk bedelin gözden çıkarıldı-
ğı öğrenildi. Galatasaray, teknik 
direktör sorununu Okan Buruk 
ile çözmesinin ardından hoca 
tarafından verilen transfer listesi 
için harekete geçti. Sarı-kırmızı-

lılar, sağ bek konusunda İtalya’da 
Sassuolo forması giyen milli 
futbolcu için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılılarda Başkan Dur-
sun Özbek, yeniden şampiyon-
luğa oynayacak kadroyu kurmak 
için startı verdi. İlk olarak, 23 ya-
şındaki Mert Müldür için İtalyan 
ekibiyle pazarlığa oturacak olan 
Cim-Bom’da bu transfer için 
kesenin ağzı açıldı. 2024’e kadar 
Sassuolo ile kontratı bulunan 
yetenekli futbolcu için bonuslarla 
beraber yaklaşık 5 milyon euro-
nun gözden çıkarıldığı bildirildi.

Okan Buruk istiyor
Galatasaray’da kale ve savunma 
hattının yabancılardan oluşma-
sı nedeniyle bu bölgede kısmi 
olarak yerlileştirme hamlesi 
düşünülüyor. Bu nedenle sağ 
ve sol bek oynayabilen Mert 
Müldür’ün transferinin büyük 
avantaj yaratacağı düşünülüyor. 
Okan Buruk’un da Mert Müldür 
transferini çok önemsediği bil-
dirildi. Cim-Bom, Mert Müldür 
olmazsa, Kayserispor’dan Onur 
Bulut’a yönelecek. 

GALATASARAY’DA Mostafa Moha-
med konusunda sıcak gelişmeler ya-
şanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 1 Temmuz’a 
kadar Mısır ekibi Zamalek’e 4 milyon 
dolar ödeyerek oyuncusunun bonser-
visini almayı planlıyor. 24 yaşındaki 
golcünün talipleri de her geçen gün 
artıyor. Mostafa’yı kadrosuna katmak 
isteyen Fransız ekibi Toulouse geliş-
meleri yakından takip ediyor. Tou-
louse 1 Temmuz’dan sonra Galata-
saray’ın kapısını çalacak. Geçtiğimiz 

yaz Mostafa ile Lyon, Bordeaux ve 
Atalanta ilgileniyordu. Başarılı ismin 
geçtiğimiz sezon Bordeaux’a transferi 
son anda gerçekleşmemişti.24 yaşın-
daki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi 
maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. 
Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı 
yıldız 8 gol, 5 asistlik performans ser-
giledi. Transfermarkt verilerine göre, 
Mostafa’nın piyasa değeri 6.5 milyon 
euro. Mohamed, yıllık 750 bin euro 
garanti maaş alıyordu.

İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi iştiraki Spor İstanbul’un, 
Türkiye Triatlon Federasyonu ve 
Beylikdüzü Belediyesi iş birliği 
ile düzenlediği İstanbul Sprint 
Triatlonu’nda 400 sporcu kıyası-
ya yarıştı. Beylikdüzü Gürpınar 
Sahili’nde gerçekleşen etkinlikte 
sporcular; 750 metre yüzme, 20 
kilometre bisiklet ve 5 kilometre 
koşu etaplarında mücadele etti. 
18 – 74 yaş arası triatlon lisansına 
sahip sporcuların yarıştığı organi-
zasyonda sprint triatlon branşın-
da genel klasman kategorisinde 
kadınlarda Özge Uzun, erkeklerde 
ise Burak Pak birincilik ipini gö-
ğüsledi. Yarışların ardından ger-
çekleşen ödül töreninde tüm yaş 
gruplarındaki genel klasmanda 
dereceye giren sporculara kupa 
ve para ödülü verildi.  

Önümüzdeki yıl birlikte yarışacağız 
Etkinlik alanında mücadele 
eden tüm triatletleri tebrik eden 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, “Bu et-
kinlikte bizi yalnız bırakmayan 
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ne ve emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. Gerçekten üst 
düzeyde dayanıklılık isteyen bir 
sporla ilgileniyorsunuz. Sporcu 
arkadaşlarımızla sohbet ederken 
bizleri de sporcu olarak araların-
da görmek istediklerini söylediler. 
Önümüzdeki yıl birlikte yarışaca-
ğız. ” ifadelerini kullandı.

HAYALiM 
GALATASARAY 
FORMASI
Galatasaray’dan kiralık olarak gittiği Tarsus İdman 
Yurdu’nda dikkat çeken bir performansa imza atan 2000 
doğumlu orta saha Abdussamed Karnuçu, “Galatasaray 
formasını giymek en büyük hayalim. Bunu gerçekleştirmek 
için elimden geleni yapacağım” ifadesini kullandı

Galatasaray’ta teknik direktör sorununun çözülmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. 
Sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör Okan Buruk’un listesinde bulunan tecrübeli futbolcu için 
harekete geçildiği öğrenildi. Süper Lig devi, milli yıldız için 5 milyon euroyu gözden çıkardı

MERT MÜLDÜR ISRARI

MOHAMED 
AYRILABiLiR

Mostafa Mohamed’e Toulouse talip oldu. Galatasaray, 1 
Temmuz’a kadar Zamalek’e 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa 
Mohamed’in bonservisini alacak. Fransız ekibi Toulouse ise 24 
yaşındaki Mısırlı golcüyü transfer listesinin ilk sırasına yazdı

TÜRKIYE’YE 
gururla döndü

Beylikdüzü’nde 
TRiATLON 

YARIŞI

PORTEKIZ’DE 
düzenlenen 
Aerobik Cimnastik 
Dünya Şampiyona-
sı’nın tek kadınlar 
finalinde gümüş 
madalya kazanan 
milli sporcu Ayşe 
Begüm Onbaşı, 
Türk bayrağını 
dünyanın her nok-
tasında dalgalan-
dırmak için çalışmaya devam edeceğini 
bildirdi. Adnan Menderes Havalima-
nı’nda çiçeklerle karşılanan Red Bull 
sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’ye 
bir büyük başarı daha kazandırdığı 
için çok mutlu olduğunu kaydetti. “Bu 
sefer altın olmadı ama koleksiyona 
bir gümüş madalya ekledik” diyen 
Ayşe Begüm Onbaşı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye’den güzel destek-
lerini gönderen tanıdığım tanımadığım 
tüm güzel insanlara, kısacası herkese 
teşekkürlerimi iletiyorum. Çok şükür 
bu madalyayı takmak nasip oldu. Çok 
mutluyuz. Türk bayrağını dünyanın her 
noktasında dalgalandırmak için var 
gücümle çalışmaya devam edeceğim.”



CMYK

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, geçtiğimiz yıl binlerce katılımla 
ilki yapılan En Baba Festival BABAFEST’i gelenekselleştirerek bu yıl 
da babalar ve çocuklarını muhteşem bir festivalle buluşturdu

BABALAR 
GiBi FESTiVAL

OSCAR, Emmy ve Tony ödüllerini 
kucaklama şansına erişen 23’üncü kişi 
olarak, oyunculuğun zirvesi sayı-
lan bu kulübe giren Viola Davis, 
yeteneklerinin arasına yazarlığı 
da ekledi. Hürriyet’ten Barbaros 
Tapan’a konuşan Davis, “Geçmi-
şimdeki travma gerçeğine rağ-
men beni bir savaşçı ve hayatta 
kalan biri yaptı. Günün sonun-
da, ağırlıklı olarak beyaz bir top-
lulukta büyüdüm. Kendime hay-
ran değildim. Kendimi güzel 
hissetmiyordum. Ama tüm bu 
duygulara rağmen, ilerlemeye 
devam ettim. Anne Lamott’un 
“Cesaret, son duasını etmiş 
korkudur” şeklindeki sözünü 
sürekli kendime söyledim. 
Korku ve kaygımın olduğu-
nu anlamakta, kendimden 
şüphe ettiğimi anlamakta 
çok iyiyim. Ama bu, ayakla-
rımı ve ruhumu ilerlemekten 
alıkoymuyor” dedi. 

Yetim Vakfı’nın çocuklar için dü-
zenlediği “Sokağıma Şenlik Geldi” 
etkinliği, bu defa Beykoz’da yapıldı. 
Programda konuşan Yetim Vakfı 
Genel Başkanı Murat Yılmaz “Burada 
çocuklarımız çeşitli etkinliklerle yaza 
‘merhaba’ diyorlar. İnşallah hayat 
hep böyle bahar gibi, yaz gibi geçsin” 
dedi. Yetim çocukların ve ailelerinin 
yüzünü güldürmek amacıyla çalışma-
larını sürdüren Yetim Vakfı, çocuk-
ları eğlenceli bir etkinlikte bir araya 
getirdi. Beykoz Belediyesi Mete Gazoz 
Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
etkinliğe; Yetim Vakfı Genel Başkanı 
Murat Yılmaz, Yetim Vakfı Beykoz 
Şube Başkanı Şeref Kaçmaz, Beykoz 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih 
Sağlam ile öğretmenler, yetim ve ök-
süz aileleri ve gönüllüler katıldı.

Boyama yapıp ok attılar
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Beledi-
yesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Eği-
tim-Bir Sen ve Türk Eğitim-Sen’in kat-
kılarıyla düzenlenen “Sokağıma Şenlik 

Geldi” etkinliğinde çocuklar, tiyatrocu 
Hüseyin Goncagül ve ekibiyle çeşitli 
oyunlar oynadı, gönüllerince eğlendi. 
Şişme oyun alanları, palyaçolar ve 
yüz boyama etkinlikleriyle unutulmaz 
saatler geçiren çocuklar, düzenlenen 
yarışmalar ve akrobasi gösterileriyle 
günün tadını çıkardı. Tokyo Olimpi-
yatları’nda altın madalya kazanan milli 
okçu Mete Gazoz’un adının verildiği 
alanda ok atma heyecanını yaşayan 
çocuklara program sonunda küçük 
hediyeler verildi.

Hayat hep yaz gibi geçsin
Programda konuşan Yetim Vakfı Baş-
kanı Murat Yılmaz, “Şenlik ve festival 
mevsimi başladı. Bizler de bugün Bey-
koz’da çocuklarımızla birlikte çeşitli 
etkinliklere imza atıyoruz. Burada 
çocuklarımız çeşitli etkinliklerle yaza 
merhaba diyorlar” dedi. Emeği geçen 
gönüllülere, öğretmenlere, destek 
veren kurumlara ve günü şenlendi-
ren çocuklara teşekkür eden Yılmaz, 
“İnşallah hayat hep böyle bahar gibi, 
yaz gibi geçsin diyorum” ifadelerini 
kullandı. 
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Yetim ve öksüz çocuklar için “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliği düzenleyen 
Yetim Vakfı, bu kez çocukları Beykoz’da buluşturdu. Çeşitli etkinliklerle 
gönüllerince eğlenen çocuklara program sonunda hediyeler verildi

GEÇTİĞİMİZ yıl 
Kasım ayında “Gele-
cek Sizinle Gelecek” 

sloganıyla çalışmalarına başlanan 
“2050 Büyükçekmece Vizyonu” 
çalıştayının son toplantısı haftaso-
nu gerçekleşti. Açılış konuşmasını 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün’ün yaptığı “Kent Hak-
kı ve Mekanın Dönüşümü” konulu 
çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. 
Mahmut Güler yaptı. Sabah ve öğ-
leden sonra olmak üzere iki oturum 
olarak gerçekleşen çalıştayın “Kent 
Hakkı” bölümünde ilk oturumunda 
Prof. Dr. Ruşen Keleş (Kent Kültürü 
ve Kent Hukuku), Prof. Dr. Mithat 
Karasu (Kente Karşı Suç : Büyükçek-
mece Belediyesi Örneği), Doç. Dr. 
Esra Banu Sipahi (Güvenlik Algısı 
ve Suç Korkusu : Büyükçekmece İçin 

Öneriler) konuları hakkında görüş-
lerini dile getirdi. Çalıştayın öğleden 
sonraki “Mekanın Dönüşümü” bölü-
münde ise Prof. Dr. Hatice Ayataç, 
Prof. Dr. Fatih Terzi, Prof. Dr. Ebru 
Erdönmez Dinçer, Doç. Dr. H. Onur 
Tezcan ve Doç. Dr. F. Ayçim Türer 
Başkaya tarafından (Afet Riski 
Politikaları, Yenilik ve Akıllı Şehir-
ler, Ulaşım ve Altyapı Politikaları, 
Kamusal Alan ve Kıyı Politikaları) 
konuları tartışıldı.

4 odaklı 16 oturum
Büyükçekmece’de yaşayan kent 
halkının, kent hakkına sahip çıkması 
ve kentin geleceğinde söz sahibi 
olması amacıyla hayata geçirilen Bü-
yükçekmece 2050 Vizyon Çalıştayı 
kapsamında bugüne kadar 4 odaklı 
16 oturum yapıldı. 

ÇALIŞTAY YAPILDI
Büyükçekmece Belediyesi’nce hayata geçirilen “2050 Büyükçekme-
ce Vizyonu” çalıştayı “Kent Hakkı ve Mekanın Dönüşümü” konulu 
toplantısını akademisyenler, ilçede faaliyet gösteren şirketlerin teknik 
elemanları ve belediyenin teknik kadrosunun katılımıyla gerçekleşti

OSCAROSCAR, Emmy ve Tony ödüllerini 
kucaklama şansına erişen 23’üncü kişi kucaklama şansına erişen 23’üncü kişi 
olarak, oyunculuğun zirvesi sayı-olarak, oyunculuğun zirvesi sayı-
lan bu kulübe giren Viola Davis, lan bu kulübe giren Viola Davis, 
yeteneklerinin arasına yazarlığı yeteneklerinin arasına yazarlığı 
da ekledi. Hürriyet’ten Barbaros da ekledi. Hürriyet’ten Barbaros 
Tapan’a konuşan Davis, “Geçmi-Tapan’a konuşan Davis, “Geçmi-
şimdeki travma gerçeğine rağ-şimdeki travma gerçeğine rağ-
men beni bir savaşçı ve hayatta men beni bir savaşçı ve hayatta 
kalan biri yaptı. Günün sonun-kalan biri yaptı. Günün sonun-
da, ağırlıklı olarak beyaz bir top-da, ağırlıklı olarak beyaz bir top-
lulukta büyüdüm. Kendime hay-lulukta büyüdüm. Kendime hay-
ran değildim. Kendimi güzel ran değildim. Kendimi güzel 
hissetmiyordum. Ama tüm bu hissetmiyordum. Ama tüm bu 
duygulara rağmen, ilerlemeye duygulara rağmen, ilerlemeye 
devam ettim. Anne Lamott’un devam ettim. Anne Lamott’un 
“Cesaret, son duasını etmiş “Cesaret, son duasını etmiş 
korkudur” şeklindeki sözünü korkudur” şeklindeki sözünü 
sürekli kendime söyledim. sürekli kendime söyledim. 
Korku ve kaygımın olduğu-Korku ve kaygımın olduğu-
nu anlamakta, kendimden nu anlamakta, kendimden 
şüphe ettiğimi anlamakta şüphe ettiğimi anlamakta 
çok iyiyim. Ama bu, ayakla-çok iyiyim. Ama bu, ayakla-
rımı ve ruhumu ilerlemekten rımı ve ruhumu ilerlemekten 
alıkoymuyor” dedi. alıkoymuyor” dedi. 
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HiSSETMiYORDUM!
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SOKAGIMA SOKAGIMA 
SENLSENLiiK GELDK GELDii
Açılış töreninde konuşan Bah-

çelievler Belediye başkanı Dr. 
Hakan Bahadır, “Belediye 

olarak bu zamana kadar 11 tane ASM 
ve iki tane 112 hizmet binası yaparak 
vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş-
tuk. Bu ASM de İl Sağlık Müdürlü-
ğümüze teslim ettiğimiz on ikincisi 
oluyor. Bizim bakış açımız, özellikle 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Memişoğlu’nun bakış açısı 
sağlığı olduğunca ulaşılabilir kılmak. 
Bahçelievler’de bu bölgede ASM’nin 
olmadığı ile ilgili talepler bize ulaştı-
ğında gerekli adımları attık. Bugün bu-
rada üç doktorumuzun görev yapacağı 
21 No’lu Aile Sağlığı Merkezimizi 
hizmete açıyoruz, ilçemize, ülkemize 
hayırlı olsun. Bahçelievlerli kom-
şularımıza daha yakın, daha çabuk, 
yorulmadan hizmet vermeye devam 
ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum” 

dedi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Memişoğlu da Bahçeliev-
ler’in şanslı bir ilçe olduğunu belirte-
rek “Bahçelievler’e sağlığın ne kadar 
önemli olduğunu anlatmamıza gerek 
yok. Çünkü meslektaşım burada bele-
diye başkanı. ASM’lerin amacı esa-
sında insanlara daha hastalanmadan 
hizmet edebilmek. Evlerine yakın aile 
ortamı gibi yerlerde insanların sağlıkla 
ilgili ihtiyaçlarını hem karşılamak hem 
yönlendirmek ve destek tedavilerini 
verebilmektir. Avrupa’nın en büyük 
fizik tedavi hastanesi Bahçelievler’de 
hizmete açıldı. Buradaki Fizik Teda-
vi Hastanesi Bahçelievler’in yüz akı 
olacaktır. Bahçelievler Türkiye’nin 
temsil olan bir yeri. Geçmişte milleti-
mize değil birkaç kişiye hizmet eden 
bu alanı milletimizin hizmetine sunan 
sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Buranın hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından Bahçelievler 21 No’lu Aile 
Sağlığı Merkezi kurdele kesimi ile 
hizmete açıldı.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

19 HAZİRAN 2022 PAZAR

Büyük aşk yaşıyorlar!

Piercing başını yaktı!

SELVİ SARITAÇ

BAHCELBAHCELiiEVLER’DEEVLER’DE
SAGLIK VARSAGLIK VAR
Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan 21 No’lu Aile 
Sağlığı Merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı

İLKER Kaleli ile aşk yaşayan şar-
kıcı Sıla, dün 42 yaşına bastı. Ünlü 
oyuncu, sevgilisinin doğum gününü 
romantik bir paylaşımla kutladı. Sıla 
ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafla-
rını Instagram’dan yayınlayan Kaleli, 
gönderisine, “Bana gülmeyi sevdirdi-
ğin için teşekkür ederim. Yüzün hep 
gülsün. Nice senelerce... İyi ki varsın” 
notunu düştü. Sıla da İlker Kaleli’nin 
doğum gününde şu mesajı paylaşmış-
tı: “Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni 
yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep 
öpücükler kondursun yanağına. Sen 
bana bu hayatın kıyağısın. Daima...”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Baha-
dır’ın ev sahipliğinde Bahçelievler Mahallesi, 
Güneş Sokak’ta gerçekleşen açılış törenine İstan-
bul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 
Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Halk Sağlı-
ğı Başkanı Öğr. Üyesi A. Emre Güner, Bahçeliev-
ler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum 
ve vatandaşlar katıldı

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla’nın doğum gününü sosyal medya-
dan kutladı. Ünlü oyuncu, Sıla’ya, “Bana gülmeyi sevdirdiğin 
için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün” sözleriyle seslendi

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrah-
paşa Veterinerlik Meslek Yüksek 
Okulu öğretim görevlisi Dr. İbrahim 
Kurban, faytonlardan kurtarılan 
atların, rehabilite edilerek hipatera-
pide kullanılmasının olumlu sonuçla-
rını gördüklerini belirterek “Engelli 
bireylerin psikolojik olarak özgüvenin 
arttırılması, kendilerini ifade ede-
bilme gücünün gelişmesi, fizyolojik 
kazanımının arttırılmasına büyük 
yarar sağlıyor. Fizyoterapist, psikolog, 
çocuk gelişimi uzmanı ve pedagogdan 
oluşan bir ekiple, atların özelliklerini, 

engelli bireylere kazanımlarını anlatı-
yoruz. Bu imkanı sağlayan Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Necmettin 
Bilal Erdoğan’a, bize her zaman des-
tek olan Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Güven Kaşıkcı’ya ve eski 
müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Can 
Gündüz’e teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz” dedi. Dr. Kurban, projede 20 
atın Veteriner Meslek Yüksek Oku-
lu’na kazandırılması tamamlandığını 
belirterek, Zeyna ve Güllü isimli 
atların ise engelli bireylerin hizmetine 
hazır olduğunu ifade etti.  DHA

Ada atları şifa dağıtacak
Adalar’daki faytonların yasaklanmasının ardından Avcılar İstanbul Üni-
versitesi Cerrahpaşa Kampüsü’nde tedavi ve rehabilite edilen ‘Zeyna’ ve 
‘Güllü’ isimli iki at, şimdi engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sına-
vı (YKS)’nin birinci oturumu olan TYT 
sınavı saat 10.15 itibariyle tüm yurtta 
başladı. Üzerinde eşya olan adaylar, 
görevliler tarafından uyarılarak eşya-
larının emanete bırakılmasını istendi. 
Kimliksiz gelen bir kişi, görevlilerden 
tarafından sınava alınmayarak binadan 
dışarıya çıkarıldı. Sınava kaşında ve 
dudağında peircingle gelen Selda Eren, 
görevliler tarafından uyarıldı. Uyarılar 
üzerine hastaneye gidip piercinglerini 
çıkararak okula gelen Eren, kapıların 

kapanması üzerine sınava alınmadı. 
Taktığı piercing nedeniyle sınava alın-
mayan Selda Eren, “Sınav yeni başladı. 
Bence alınabilir. Kaşımda ve dudağım-
da piercing vardı. Onları çıkaramadım. 
Hastane-
ye gidip 
çıkartmak 
zorunda 
kaldım. On-
dan dolayı 
giremedim” 
dedi.

21 HAZİRAN 2022 SALI
ÇATALCA’DAKI festi-
val hakkında konuşan 
ilçe sakinleri ise büyük 
bir keyif yaşadıklarını 
söyledi. Belediye Baş-
kanı Mesut Üner’e te-
şekkür eden vatandaş-
lar, “Keyifli bir zaman 
geçirme fırsatı bulduk. 
Özellikle çocuklarımız-
la çok güzel aktiviteler 
yaptık ve zaman geçir-
dik. Bundan dolayı da 
çok mutluyuz, unu-
tulmayacak bir gün 
geçirdik” ifadelerini 
kullandı.

Keyifli 
bir zaman 
geçirdiler

Emir Can 
coşturdu

Fransız sineması 
iSTANBUL’DA

TURKCELL Vadi, şehrin en iyi etkinlikleri-
ni müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya 
devam ediyor. Pazar akşamı müzik sahnesinin 
yeni jenerasyon temsilcilerinden Emir Can İğ-
rek Kor, Beyaz Skandalım, Nalan, Müzik Ku-
tusu, Gönül Davası gibi şarkılarıyla gönüllerde 
birkez daha taht kurdu.Bir röportajında “Kon-
serler bizim bu dünyadan başka bir dünyaya 
geçtiğimiz yer. Biz sahnede öyle hissediyoruz 
ve seyirci için de öyle hissetmesini istiyoruz” 
diyen sanatçı farklı tarzı ve içinize işleyen ses 
tonuyla, bu akşam da seyircilere birbirinden 
keyifli şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşattı. 
26 Haziran cumartesi günü ise başarılı rock 
grubu Duman, İstanbul seyircisiyle yeniden 
Turkcell Vadi sahnesinde buluşacak.

Festivale ilişkin konuşan Çatalca Belediye Başkanı Mesut 
Üner, “Hayattaki en kıymetli varlıklarımız olan babalarımız 
ile anılar biriktirebileceğimiz bir gün yaşayalım istedik. Bu 
yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimiz vatandaşlarımızın 
yoğun katılımıyla muhteşem bir şekilde gerçekleşti” dedi.

n BAHADIR SÜGÜR

Akalan Mahallesi mesire 
alanında yapılan etkin-
likte çocuklar babala-

rıyla doyasıya bir gün geçirmenin 
mutluluğunu yaşarken, babalarda ço-
cuklarıyla oyunlar oynamanın, uçurtma 
uçurmanın, yarışmalara katılmanın 
ve birlikte şarkılara eşlik etmenin 
sevincini yaşadılar. Kültür İşleri 
Müdürlüğü tarafından günler 
öncesinden büyük bir titizlikle 
hazırlanan festivale ilçe için-
den ve ilçe dışından binlerce 
aile katıldı. Şişme oyun par-
kurları ile rengârenk donatı-
lan alanda, birbirinden renkli 
animasyonlar, çocukların 

danslarıyla coştuğu mini disko ve çok 
sevdikleri Fikri kukla şov, yanı sıra 

tavla turnuvası, penaltı yarışma-
sı gibi çocukların ve babaların 

aynı heyecanda buluştuğu yarış-
malar yapıldı. Akalan mesire alanı 

yemyeşil doğası, gün boyu çocuklarımı-
zın ve babalarımızın neşesiyle şenle-
nirken, masmavi gökyüzünü kaplayan 

rengârenk uçurtmalar da görsel 
bir şölen oluşturdu. Gün boyu 

süren En Babafest’te ünlü 
sanatçılar Rumeli Orhan 
ve Kemal’in konseri ise 

7’den 70’e herkesi muhteşem 
şarkılarıyla coşturarak, bu 
unutulmaz günün en yakın 
şahidi oldu.

ÇATALCA’YA böyle anlamlı 
bir günde anlamlı bir or-
ganizasyon armağan eden 
Başkan Mesut Üner, tüm 
babaların babalar gününü 
kutladığını ifade ederek, 
“Hayattaki en kıymetli 
varlıklarımız olan babalarımız 
ile anılar biriktirebileceğimiz 
bir gün yaşayalım istedik. Bu 
yıl ikincisini düzenlediğimiz 
festivalimiz vatandaşlarımızın 
yoğun katılımıyla muhte-
şem bir şekilde gerçekleşti. 
Sevgi ve şefkatleriyle bizi her 
zaman koruyacağına inandı-
ğımız, karşılaştığımız bütün 
güçlüklerde yanımızda olaca-
ğından kuşku duymadığımız, 
hepimizin ilk kahramanı olan 
babalarımızın Babalar Gü-
nü’nü kutluyorum. Ebediyete 
intikal eden, vatanımız için 
şehit düşen tüm babalara 
Allah’tan rahmet diliyor, 
minnetle anıyorum” dedi.

Babalar ilk Babalar ilk 
kahramanımızdırkahramanımızdır

FRANSIZ Sinema 
Haftası, Haziran ayının 
sonundan itibaren 
Türkiye’nin şimdilik 
on şehrinde, henüz 
Türkiye’de gösterime 
girmemiş Fransız filmle-

rinin Türkçe altyazılı gösterimini yapacak. Beş 
gün boyunca, izleyiciler her akşam farklı türde 
bir Fransız uzun metrajlı filmi izleyebilecekler. 
Programda 2021’de en iyi film dalında César 
kazanan komedi Adieu les cons, Fransız-Tunus 
draması Un fils; genç izleyiciler için animasyon 
filmi Petit Vampire; dans üzerine muhteşem 
bir belgesel olan Les Indes galantes ve iyi bir 
ekolojik gerilim örneği olan Rouge filmleri var. 
Fransız Sinema Haftası ilk olarak 20 – 24 Ha-
ziran tarihlerinde Gaziantep’i ziyaret edecek. 
Kırkayak Kültür Merkezi’ndeki gösterimler 
ücretsiz. Festival Haziran sonunda Antalya’da 
Antalya Kültür Sanat’da Temmuz ayında Anka-
ra CerModern’de, ve sonrasında Bursa, Lüle-
burgaz, Foça, Diyarbakır, Çanakkale, Istanbul 
ve Izmir’de sinema severleri ağırlayacak.


