
Gölcük'te denizaltıların ha-
vuza çekme ve kaynak töre-

nine katılan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, burada yaptığı konuş-
mada “İsveç'in bize karşı yaptırım
uygulamasını bir kenara koyamayız.
İpe un serme politikasından vazge-
çilmeli. NATO için bedel ödeyen bir

ülke olarak ucu açık
diplomatik ifadeler-
den ziyade somut
adımlar görmek isti-
yoruz” dedi. Terör
üzerinden Avrupa 
ülkelerini eleştiren 
Erdoğan, “Terör ele-
başıları kırmızı halılar
serilerek karşılandı”
dedi. I SAYFA 7
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İPE UN SERMESİNLER

Teröristlere 
halı serdiler

Söz yazarı, besteci ve yo-
rumcu Bülent Ortaçgil,

müzik hayatındaki 50. yılını kut-
ladı. Damga'ya konuşan Ortaçgil,
“Popüler dünya insanı yutuyor.
Popüler dünyanın bir ögesi olur-
san onunla yarışmak zorunda ka-
lıyorsun. O dünya aç bir dünya

hiç doymuyor. Tüket, haftada bir
şarkı yap, her sene albüm yayınla
falan. Ben böyle bir telaşın içinde
olmadım. Bundan dolayı şarkıla-
rım orijinal olarak kaldılar” diye
konuştu. I SAYFA 16
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Esenyurt Kaymakamlığı ile Esenyurt Belediyesi arasında dükkan kavgası çıktı. Belediye ekipleri İlçe Müftülüğü tarafından ki-
raya verilen caminin bodrum katını, mülkiyeti belediyenin olduğu iddiasıyla tahliye etmek isteyince araya emniyet müdürlüğü
girdi ve zabıta araçlarını çekiciyle kaldırdı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yaşananları hayretle izlediğini belirtirken,
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, ilgili yerin işletilmesinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uhdesinde olduğu belirtildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
kamunun bilerek ve isteyerek

çökertildiğini, hekimlerin istifa etti-
ğini belirterek “Tüm toplumu sağlı-
ğına sahip çıkmaya, tüm yurttaşları
nitelikli sağlık hakkı için sağlıkta ya-

şanan tahribata dur de-
meye davet ediyoruz”

dedi. Açıklamada,
“Bilimin gerekle-
rine göre hareket
edilmemesi, anabi-

lim dallarının talep-
lerinin karşılanmaması,

akademisyen görüşlerinin alınma-
ması ise üniversite hastanelerindeki
hekimlerde büyük hayal kırıklıkları
yaratmaktadır” denildi.  
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TAHRİBATA DUR DENİLMELİ

Kamu bilerek 
çökertiliyor!

Harita ve Kadastro Mühend-
isleri Odası İstanbul Şubesi,

Atatürk Havalimanı’nın millet bah-
çesi yapılmak üzere yıkılmasına tepki
göstererek bölgedeki olası imar artı-
şına dikkat çekti. Odadan yapılan
açıklamada uçuş engelinin kalkma-
sıyla imar kısıtlamalarının gevşeyebi-
leceğine dikkat çekilerek “Kenti yeni
açmazlara sürükleyecek ve imar yo-
ğunluğunu artıracak bir olumsuzluk
olarak görüyoruz” denildi. Açıkla-
mada yıkımın usulsüz olduğu belirti-
lerek, durdurulması istendi. 
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İMAR ARTIŞI OLABİLİR

Yeni açmazlar
ortaya çıkacak

AKLIMA GELENİ
YAZARIM!POPULER DUNYA 

HIC DOYMUYOR!
MÜZİK HAYATININ 50. YILINI KUTLADI

Söz yazarı, besteci, yorumcu ve
dansçı Burcu Aslan, bu defa ya-

zarlık yönünü öne çıkardığı ve uzun za-
mandır çalışmalarını sürdürdüğü ilk şiir
kitabı 'Kanatlarım Kül'ü yayımladı.
Aslan, “Lise ikinci sınıf itibarıyla şiir,
düz yazı, şarkı sözü yazma çalışmalarım
başladı. Her yere, aklıma ne gelirse ya-
zarım. Hatta evimin duvarlarında bile
yazılar görebilir-
siniz” dedi. I
SAYFA 13
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DUKKAN KAVGASI!

Çalıştığı iş yerinin önünde çöp atmaya çıkan belediye işçisi İlknur Saime
Demirrenk'e (48) 189 promil alkollü çıkan bir sürücü çarptı. Demirrenk
hayatını kaybederken ailesi, "Bu kaza değil, cinayet" diye konuştu

Kaza Büyükçekmece Belediyesi Celaliye
Sosyal Tesisleri önündeki yolda yaşandı.

Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesisle-
ri'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki
İlknur Saime Demirrenk, mesaisinin bitimine 10
dakika kala çöp atmaya çıktı. Elinde çöplerle iş ye-
rinden çıkan Demirrenk, çöp konteynerine doğru

yürüdü. O esnada hızlı şekilde geldiği görülen sü-
rücü Demirrenk'e çarparak çöp konteyneri ile bir-
likte metrelerce sürükledi. Ağır yaralanan
Demirrenk, hayatını kaybetti. Sürücünün 189 pro-
mil alkollü olduğu öğrenildi. Demirrenk'in yakını
Sadık Çakmak, "Bu Türkiye'nin kanayan bir ya-
nası. Bu kaza değil, cinayet" dedi. I SAYFA 5
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SÜRÜCÜ 189 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

SÖYLEŞİ/DİLEK BOZKURT

ZABITA VE POLİS AYRI AYRI NÖBET TUTUYOR
Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan
Yıldız Camii'nin bodrum katı Kayma-

kamlık ve belediyeyi karşı karşıya getirdi. Kay-
makamlık oluru ile Esenyurt Müftülüğü
tarafından bir markete kiraya verilen bodrum
kat, belediye ekiplerince tahliye edilmek istendi.
Belediye Başkanlığı, ilgili yerin taziye ve aşevi
olarak kullanılacağını belirterek, bölgeye zabıta
gönderdi. Zabıtalar, bodrumun içine  malzeme

doldurmaya çalışan işletme sahiplerini dur-
durdu. İşletmecilerin şikayeti üzerine em-
niyet birimleri olay yerine geldi.
Zabıtaların inşaatın önünden çekilmesini
isteyen polis ekipleri, orada bulunan zabıta
araçlarını da çekicilere yükleyerek kaldırdı.
Belediye ile Kaymakamlığı karşı karşıya
getiren cami inşaatının önünde şimdi hem
zabıta hem de polis ayrı ayrı nöbet tutuyor. 

ç
YAŞANAN OLAYLARI HAYRETLE İZLİYORUZ!

Olay yerine gelen Belediye Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Günerhan, “Söyleyecek

bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz” açıkla-
masını yaptı. Yaşanan gelişmeleri hayretle
izlediğini belirten Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt ise kiraya veril-
meye çalışılan alanda taziye evi ve aşevi
planlandığını aktardı. Bozkurt, “Yoksul va-
tandaşlarımıza hizmet vereceğimiz alanın

hukuksuz ve yetkisiz bir şekilde ticari alana
çevrilmesini hayretle izliyoruz” dedi. Esenyurt
Kaymakamlığı da konu hakkında bir açıklama
yaparak, Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu'na
atıfta bulundu, ilgili yerin kiralanmasının Diya-
net İşleri Başkanlığı'nın görevleri arasında ol-
duğu vurgulandı. Açıklamada, şikayet üzerine
olaya müdahale edildiği ve belediye ekiplerinin
uzaklaştırıldığı dile getirildi.  I SAYFA 9

HİÇBİR BELGE VE GEREKÇE YOK!
Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerine ait araçların emniyet 
birimleri tarafından çekicilere yüklenerek alandan uzaklaştı-
rılması şaşkınlıkla izlendi. Kaymakamlık, müdahale talebinin
İlçe Müftülüğü'nden geldiğini belirterek, kiracı faaliyetlerine
yasal dayanak teşkil edecek herhangi bir belge ve gerekçe
gösterilmeksizin engel çıkarııldığını savundu. 

hABER
EKREM 

hACIhASANOĞlU

ç

Esenyurt'un hiz-
met anlamında

çok geride kaldığını ve
belediyenin bu anlamda
başarısız olduğunu be-
lirten Gelecek Partisi
Esenyurt İlçe Başkanı
Veysel Karatay, “Esenyurt'ta bir
hizmet yok. İBB de buraya hiz-
met etmiyor ama neden derseniz
bunun cevabı bende de yok.
Şimdi bir eksiklik yoksa hizmet
gelir ama hizmet gelmiyorsa bir
eksiklik sorun var demektir. 
Sorunun boyutunu
ben bilemem
bunu Kemal
Deniz Bozkurt'a
sormak 
gerekir” 
eleştirisinde 
bulundu. 
I SAYFA 8
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özEl hABER
BARIŞ KIŞ

ESENYURT’TA 
HİZMET YOK!

ASANSÖR ÇİLESİ

KAZA DEGIL CINAYET!

İstanbul'un en
yoğun metrobüs du-

raklarından Avcılar 'Mer-
kez-Üniversite Kampüsü
Metrobüs Durağı'ndaki
asansör arıza nedeniyle 1
aylık bakıma alındı. Yürü-
yen merdivenler de bozu-
lunca engelli ve yaşlılar
zor anlar yaşadı. I SAYFA 4

MEYDAN SAVAŞI!
çFatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 

iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Olayda 1'i polis 5 kişi yaralandı. Geniş gü-
venlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına
aldı. Çatışma anına ait cep telefonu kamerası
ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca
ateş edildiği, polisin silahını alan bir kişinin
de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor. I SAYFA 3
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Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve

Spor Bayramı’nı Haluk Levent’in
konseri ile kutladı. “Nihayet Esen-
yurt’ta bir konser veriyoruz” diyen
Haluk Levent, “Biliyorsunuz toplum
ve gençler koronadan, savaşlardan
bıktı. Deşarj olmak istiyorlar” ifadele-
rini kullandı. Belediye Başikanı
Kemal Deniz Bozkurt ise “Çok mut-
luyuz. Haluk Levent gibi değerli bir
sanatçıyı burada ağırlamış olmak
bizim için çok değerli” dedi. I SAYFA 5

ç

GENÇLER DEŞARJ
OLMAK İSTİYOR!

Diş hekimi Şeyma Biran'ın Kadıköy'deki muaye-
nehanesinde bıçaklanarak öldürülmesi protesto

edildi. Basın açıklamasına katılanlar, "Hekim Emeğine
Saygı", "Sağlıkta Şiddete Son" yazılı dövizler taşıdı. İs-
tanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Berna Aytaç, "Acı-
mız büyük. Katil ya da katillerin bir an önce yakalanıp
adalete teslim edilmesini ve gereken cezaları almala-
rını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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ŞİDDETE SON!
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İlhan Şeşen’in hasta olduğu bir dö-
nemde hemşireliğini yapan Funda
Bozkurt, profesyonel müzik hayatına

sanatçının “Sarılınca Sana” şarkısını seslendire-
rek giriş yaptı. Funda ismiyle müzik hayatına
başlangıç yapan Funda Bozkurt pandemi sonra-
sında evde kendi yaptığı kayıtları sosyal med-
yada yayımlayarak büyük beğeni toplamıştı.
Hemşireler için “Beyaz Kanatlı Melekler” adlı
bir şarkı yazan Funda, aynı zamanda seslendir-
meyi en çok sevdiği “Rüzgar” şarkısının sahibi
İlhan Şeşen’in hastalığındaki en büyük destek-
çisi, hemşiresi.. “Aramızda bir baba kız ilişkisi
kuruldu” diyen Funda, şarkıyı tercih etme sebe-
bini ve müzikle ilgili hayallerini şu sözlerle an-
lattı; “utanarak bir şarkısını istedim; aldığım
cevapla öyle onurlandım ki.. “Funda’cığım
bütün şarkılarım senin olsun” dedi. “Sarılınca
Sana” şu an en çok beni anlatan şarkı olduğu
için onu söylemek istedim. Uzunca bir süre Fatih
Ertür’den şan eğitimi aldım. Yaklaşık 20 tane
beste yazdım. İçimde yeniden canlanan sanat
aşkıyla hepsini yayımlamak istiyorum.” Söz ve
müziği İlhan Şeşen’e ait şarkının düzenleme, 
mix & mastering işlemleri Armin’e ait.

Son dönemde
stand-up gösteri-
leriyle İstanbul,

Ankara, Eskişehir gibi şe-
hirlerde büyük ilgi gören
Lady Malumat, bu akşam
Zorlu PSM Amfi'de yeni-
den seyircisiyle buluşacak.
Gösterilerden video kesit-
leri Instagram'da yayılarak
viralleştikten sonra seyirci-
nin büyük ilgisiyle karşıla-
şan Lady Malumat,
hikayelerini anlatırken
merak konusu olan asıl is-
mini de deşifre ettiği göste-
rileriyle yaz boyunca birçok
mekanda sahnede olacak.

Hem hemşire
hem şarkıcı

Karşınızda
Lady Malumat

H alk arasında ‘titreme’ hastalığı
olarak da bilinen Parkinson,
beyin hücrelerinin tahribatıyla

yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen
ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı. Ge-
nellikle 60’lı yaşlarda ortaya çıkmakla
birlikte daha erken yaşlarda da görülebi-
len hastalık, günümüzde ortalama
yaşam süresinin uzamasıyla giderek yay-
gınlaşıyor. Acıbadem Taksim Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Pulat Akın Sabancı “Parkinson has-
talığı vücut hareketlerini etkilediği için
hastanın hayat kalitesini zamanla gide-
rek düşürür. Hastalık, sinir hücrelerinin
birbirleriyle iletişimini sağlayan ‘dopa-
min’ adı verilen bir maddenin azalması
sonucu geliştiğinden, hastalar ilk sene-
lerde dopamin ve benzer etkiye sahip
ilaçlarla bir balayı süresi yaşayabilirler.
Ancak ilerleyici bir hastalık olması nede-
niyle zamanla ilaçların dozları yeterli
gelmemeye başlar ve hekim kontrolünde
ilaç dozları artırılır. Çok yüksek ilaç doz-
larına çıkıldığında hastalarda istemsiz
hareketler başlar. Bu durumda cerrahi
tedavi (beyin pili) gündeme gelir” diyor.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Pulat Akın Sabancı, Parkinson has-
talığı hakkında en çok merak edilen 5
soruyu sıraladı, önemli uyarılar ve öne-
rilerde bulundu. 

Bu belirtilerle kendini 
gösteriyor! 

Sinsice başlayan ve genellikle tek taraflı
elde titreme ile farkedilen Parkinson
hastalığında el titremesi dinlenme sıra-
sında görülüyor. El hareket ettiğinde tit-
reme duruyor. Titremenin yanında
hareketlerde yavaşlama ve sertlik görü-
lüyor. Kaslardaki bu sertlik daha çok

hastanın el bileği, dirsek, kalça ve diz
gibi eklemlerinde hareketi zorlaştırıyor.
Zorlaşan hareket sebebiyle hastada
duruş ve yürüme bozukluğu gelişiyor.
Hastalar belli bir süre sonra yürürken
kollarını eskisi gibi sallayarak yürüye-
memeye başlarken, kollarındaki normal
salınım hareketi kayboluyor. Yüz ifade-
lerinde donukluk (mimiklerinde
azalma) oluyor.Konuşmalarında mo-
notonluk ve daha kısık sesle konuşma
da görülebiliyor. 

Yaşam kalitesi iyileştirilebiliyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Pulat Akın Sabancı “Parkinson has-
talığının tam şifaya ulaştıran kesin bir
tedavisi yoktur. Yalnız hastalığın bulgu-
larını azaltmaya veya geri çevirmeye yö-
nelik ilaçlar bulunmaktadır. İlaçlara
direnç gelişmesi durumunda veya şikâ-
yetlerin (özellikle titremenin) ilaçlarla

istenildiği kadar güçlü şekilde kontrol
edilememesi durumunda cerrahi tedavi
(beyin pili takılması) uygulanabilir”
diyor.

Beyin pili hastaya özgürlük
sağlıyor

Parkinson cerrahisinde asıl amacın;
hastanın kullandığı ilaçların sayısını ve
dozlarını düşürmek olduğunu belirten
Doç. Dr. Pulat Akın Sabancı, bu ne-
denle ameliyat öncesinde kullanılan
dört-beş farklı Parkinson ilacının, bir ya
da iki ilaca düşürüldüğünü, uygun gö-
rülen bazı hastalarda ilacın tamamen
de kesilebildiğini söylüyor. Beyin pilinin,
ilaçlara rağmen hayat konforu gerile-
meye başlayan hastalara kimseye ba-
ğımlı olmadan yaşayabilme, yüzme ve
fiziki kapasitesine uygun spor faaliyetle-
rini yapabilme imkanı sağladığına dik-
kat çeken Doç. Dr. Pulat Akın Sabancı,

takılan sistemin cilt altında kalmasın-
dan dolayı dışardan herhangi bir parça-
sının görülmediğini belirtiyor.

Beyin pili takılabilmesi için...

Beyin pili ameliyatına uygun hastalar
Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Nöroloji uz-
manlarından oluşan bir ekip tarafından
belirleniyor. Beyin pili takılabilmesi için
hastaların bazı kriterlere uygun olması
gerekiyor. İlaçla şikayetleri düzelen has-
talara beyin pili takmaya gerek olmadı-
ğını belirten Doç. Dr. Pulat Akın
Sabancı şöyle konuşuyor: “Bazı hasta-
larda Parkinson’a benzer bulgularla
başlayan ancak yıllar içinde farklı has-
talıklara dönüşen durumlar gözlenir.
Bu sebeple beyin pili takılacak hastala-
rın Parkinson hastası olduğundan emin
olmak için en az birkaç sene beklenmesi
gerekir. Ayrıca hastalar genel anestezi
alabilecek tıbbi şartları sağlamalıdır.”

SEMANUR POLAT

Memorial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, maymun çiçeği virüsü hastalığı
monkeypox hakkında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz-
manı Doç. Dr. Pulat Akın Sa-
bancı, Parkinson hastalığı
hakkında en çok merak edilen
5 soruyu sıraladı, önemli uya-
rılar ve önerilerde bulundu

PARKINSON HAKKINDA
BILMENIZ GEREKENLER

2 aşamada gerçekleşiyor
Ameliyat iki evrede gerçekleştiriliyor. Yaklaşık üç saat
süren ameliyatın ilk ve daha uzun süren bölümünde
hasta genel anestezi almıyor. Lokal anestezi ile hasta-
nın başına bir çerçeve takılarak, işlem süresince şuuru-
nun açık olması isteniyor. Hasta herhangi bir ağrı
duymuyor. Beynin özel çekirdeklerine kabloların takıl-

dığı bu ilk evrenin ardından çerçeve çıkarılıyor. Genel
anestezi ile uyutulan hastanın göğüs bölgesinde cilt al-
tına bu kabloların birleştirileceği pil yerleştiriliyor. Ame-
liyat sonrası bir gün hastanede kalınıyor. Bir hafta
sonra da hasta dikişlerinin kontrolü ve pil ayarlarının
yapılması için poliklinik kontrolüne çağrılıyor.  

Bir bu eksikti!
MAYMUN çiçeği hastalığı (mon-
keypox) ilk olarak Orta ve Batı
Afrika’nın tropik yağmur orman-

larında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer
bölgelerde de görülen maymun çiçeği virü-
sünün neden olduğu hayvanlardan insan-
lara bulaşan bir hastalıktır. Tipik olarak,
ateş, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bez-
leri ile kendini gösterir, bunların yanı sıra
çeşitli tıbbi komplikasyonlara da yol açabi-
lir. Genellikle 2-4 hafta süren belirtileri olan
ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır.
Ağır vakalar ortaya çıkabilir. Son zaman-
larda bu virüs kaynaklı ölüm oranları %3-6
olarak rapor edilmiştir. 

Maymun çiçeği kolayca bulaşabiliyor

Monkeypox, enfekte bir kişi veya hayvanla
yakın temas yoluyla ya da virüs bulaşmış
materyaller ile insanlara bulaşır. Hastalık
bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları,
solunum damlacıkları, yatak örtüleri gibi
kontamine eşyalarla birinden diğerine geçe-
bilmektedir. Damlacık yoluyla bulaşma ge-
nellikle yüz yüze uzun süreli teması
gerektirir ve bu durum da sağlık çalışanla-
rını, hane halkını ve aktif vakaların yakın te-
maslılarını risk altına sokmaktadır. Kişiden
kişiye bulaş zinciri son yıllarda en uzun ola-
rak 6 kişiden 9 kişiye çıkmıştır. Bunun ne-
deni çiçek aşısının yapılmaması nedeniyle
toplumda azalan bağışıklığa bağlı olabilir.

Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve
doğum sırasında ve sonrası yakın temasla
olabilir. 

Klinik tablo çiçek hastalığına benziyor

Maymun çiçeği virüsü monkeypox’ın klinik
görünümü 1980 yılında dünya çapında era-
dike edildiği yani tamamen silindiği ilan
edilen çiçek hastalığına benzerdir. Çiçek
hastalığına göre daha az bulaşıcıdır ve daha
hafif seyirli hastalığa neden olur. Çiçek has-
talığının eradikasyonu ve ardından çiçek
aşısının durdurulması ile birlikte maymun
çiçeği virüsü halk sağlığı için önemli hale
gelmiştir. 

Belirtileri çok net

Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi
genellikle 6-13 gündür ancak 5- 21 gün ara-
sında da değişebilir. Enfeksiyon iki döneme
ayrılabilir. Ateş, baş ağrısı, lenf düğümleri-
nin büyümesi, sırt ağrısı, kas ağrısı, halsizlik
ile karakterize ilk dönem 0-5. gün arasında-
dır. Lenf düğümlerinin büyümesi bu hasta-
lık için belirgin bir özelliktir ve kızamık,
çiçek, suçiçeği ayırımında önemlidir. Deri
döküntüsü ateşten 1-3 gün sonra başlar.
Döküntü, gövdeden ziyade yüz, kol ve ba-
caklarda daha yoğundur. Yüz (%95), avuç
ve ayak tabanları (%75) etkilenir. Ayrıca
ağız mukozası (%70), genital bölge (%30)
ve konjonktiva (%20) etkilenir. Döküntüler

önce düztabanlı, deriden ha-
fifçe kabarık, sonrasında içi
önce berrak sonra sarımsı
sıvı dolu lezyonlar şeklinde
gelişir. Lezyonlar birkaç adet
veya binlerce olabilir. Belirtiler 2-4 hafta
içinde kendini sınırlar. Çocuklarda şiddetli
seyirli hastalık görülebilir. Bağışıklık yet-
mezliği olan kişilerde de ağır seyredebilir.
Önceden çiçek aşısının koruyuculuğu olma-
sına rağmen bugün ülkelere bağlı olarak 40-
50 yaş altındaki kişiler hastalığa daha
duyarlıdır. Komplikasyon olarak, akciğer
enfeksiyonu, sepsis, görme kaybı ve ensefa-
lit ( beyin iltihabı) görülebilir. 

Çaresi var mı?

Maymun çiçeği virüsü hastalığı daha çok
Orta ve Batı Afrika’nın tropik yağmur or-
manlarına yakın yerleşimlerde görülmesine
rağmen kentsel alanlarda giderek fazla or-
taya çıkmaktadır. Kemirgenler (sincap,
sıçan gibi) ve insan olmayan primatlar has-
talığın hayvan konaklarıdır. bÇiçek hastalı-
ğının ortadan kaldırılması sırasında
kullanılan aşılar maymun çiçeği hastalığına
karşı da koruma sağlamıştır. Bunun dışında
maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için
onaylanmış olan yeni aşılar geliştirilmiştir.
Çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen
ilaçlar maymun çiçeği hastalığının tedavisi
için de ruhsatlandırılmıştır. 

Pandemiye neden olabilir mi?

İnsan maymun çiçeği insanlarda ilk olarak
1970 yılında, 1968 yılında çiçek hastalığının
ortadan kaldırıldığı Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde 9 yaşında bir erkek çocukta
tanımlanmıştır. O zamandan bu yana vakala-
rın çoğu kırsal, yağmur ormanları bölgesinde
rapor edilmiştir. Bu tarihten sonra 11 Afrika
ülkesinde insanlarda maymun çiçeği hastalığı
bildirilmiştir. Maymun çiçeği virüsü hastalığı
monkeypox sadece Batı ve Orta Afrika’daki
ülkeleri değil, dünyanın geri kalanını da etki-
lediği için küresel halk sağlığı açısından
önemi olan bir hastalıktır. Afrika dışında ilk
monkeypox salgını 2003 yılında ABD de ol-
muştur ve evcil köpeklerle temas ile ilişkilen-
dirilmiştir. Bu evcil hayvanlar ise Gana’dan
getirilen sıçanlarla barındırılmıştır. Bu sal-
gında 70’in üstünde vaka görülmüştür. Has-
talık 2018’de Nijerya’dan İsrail’e, 2018’de
Birleşik Krallık’a, daha sonraki yıllarda Sin-
gapur ve ABD’ye seyahat edenlerde görülm-
üştür. Son dönemlerde de Avrupa ülkelerinde
virüsün yayıldığı bildirilmektedir. Bu durum 
mutlaka kontrol altına alınmalıdır. 
ZEYNEP VURAL

Önleminizi alın
Sürveyans yani virüs konusunda siste-
matik gözlemler ve yeni vakaların hızlı ta-
nımlanması, salgının kontrol altına
alınması için kritik öneme sahiptir. Sal-
gınları sırasında, enfekte kişilerle yakın
temas, maymun çiçeği virüsü enfeksi-
yonu için en önemli risk faktörüdür. Sağ-
lık çalışanları ve ev halkı daha büyük bir
enfeksiyon riski altındadır. Maymun çi-
çeği virüsü enfeksiyonuna yakalandığın-
dan şüphelenilen veya bu bilginin
doğrulandığı hastaların tedavisi ile bakı-
mını yürüten ya da onlardan örnekler
alan sağlık çalışanları standart enfeksi-
yon kontrol önlemlerini uygulamalıdır.
Mümkünse, hastanın bakımı için daha
önce çiçek hastalığına karşı aşılanmış ki-
şiler seçilmelidir. Bireysel olarak da kişisel
hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir.
Bununla birlikte ortak eşya ile ortak alan
kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
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O lay, 14 Mayıs Cumar-
tesi günü akşam saat-
lerinde Mareşal

Çakmak Mahallesi'nde mey-
dana geldi. İddiaya göre, so-
kakta 2 genç arasında henüz
bilinmeyen bir nedenle tartışma
çıktı. Tartışma sonrası mahalle-
den uzaklaşan kişi, yakınların-
dan topladığı 10 kişiyle geldi.
Grup ile mahallenin gençleri
arasında taş, sopa ve bıçakların
kullanıldığı kavga çıktı. Kav-
gada S.Y., A.U. ve M.Y. bıçak-
landı. Çok sayıda kişi de çeşitli
yerlerinden darp sonucu yara-
landı. Bıçaklanarak hastaneye
kaldırılan 3 kişinin sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi.
Güngören İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerinin yaptıkları çalış-
mada K.Y., A.U., U.A, S.Y.

E.Ö ve M.Y. gözaltına alındı. 

Büyük bir kavga çıktı

Mahalle sakini Muzaffer De-
mirci, "Akşam saatlerinde bu-
rada büyük bir kavga çıktı.
İnsanlar birbirlerine girdi polis-
ler ve ambulanslar geldi. Yaralı-
lar vardı, yaralılar hastaneye
götürüldü. Bıçaklanmışlar evet
tam olarak göründüm ama bı-
çaklama olayı olduğunu duy-
duk. Buralarda sürekli kavgalar
oluyor" dedi. Emniyetteki işlem-
leri tamamlanarak adliyeye sevk
edilen şüphelilerden  K.Y., U.A.,
S.Y., E.Ö ve A.U. adli kontrol
şartıyla serbest bırakılırken,
M.Y. tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Kavga karışan diğer
kişilerin bulunması ile ilgili ça-
lışmalar sürüyor. DHA

KÜÇÜKÇEKMECE'DE kontrolden çıkan
otomobil, trafik ışıklarına çarptıktan sonra
halı sahaya girdi. Bu sırada halı sahada

bulunan çocuklar kazadan yara almadan kurtulur-
ken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yara-
landı. Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Alt Hat
Boyu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir
halinde bulunan 34 VE 9122 plakalı otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kont-
rolden çıkması üzerine trafik ışıklarına çarptı.
Otomobil daha sonra savrularak yol kenarında bu-
lunan halı sahaya girdi. Kaza sırasında halı sahada
bulunan çocuklar, şans eseri kazadan yara almadan
kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde
yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi-
nin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili
soruşturma başlattı. DHA

Kaza sonrası
hurdaya döndü

Ataşehir'de bir inşaat şantiye-
sinde güvenlik görevlisi olarak
çalışan Muratcan Atmaca (21),

'yan baktın' tartışmasında
boğaz ve kasığından bıçaklandı.

Olay yerinden kaçan saldırga-
nın kimliği henüz belirlene-

medi. Hastanede tedavi altına
alınan Atmaca'nın, hayati 

tehlikeyi atlattığı öğrenildi

Barbaros Mahallesi'nde bir inşaat
şantiyesinde, perşembe günü saat
20:00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, güvenlik gö-
revlisi Muratcan Atmaca, işe gider-
ken yolda karşılaştığı saldırganla
'yan baktın' tartışması yaşadı.  Ya-
şanan gerginlik sonrası inşaat şan-
tiyesine giden Atmaca'yı iki kişi
takip etti. Güvenlik kulübesine
giren saldırganlar, Atmaca'yı defa-
larca bıçakladı. Saldırganlar olay

yerinden kaçtı. Atmaca'nın boğa-
zından ve kasığından yaraladığı öğ-
renildi. Ambulansla hastaneye
kaldırılarak ameliyata alınan Atma-
ca'nın, hayati tehlikeyi atlattığı öğ-
renildi.

Öldürmeye teşebbüs ettiler

Güvenlik görevlisinin abisi Eray At-
maca, "Kardeşimi doğrudan öldür-
meye teşebbüs etmişler. Ameliyatı
iyi geçti, şu an iyi" dedi. Amcası

Sezer Atmaca ise, sokakta 'Niye ba-
kıyorsun' diye çıkışan şüphelilerin,
iş yerine kadar takip edip bıçakla
saldırdığını söyledi. Polis saldırı
olayıyla ilgili başlattığı soruştur-
mada, güvenlik kamerası görüntü-
lerini incelemeye aldı.
Görüntülerde iki şüphelinin şanti-
yeye geldikten sonra doğrudan gü-
venlik kulübesine girdiği, Atmaca'ya
defalarca bıçakla saldırdıktan sonra
kaçtığı görülüyor. DHA

PEndik'tE, 1. Lig amatör
takımlarından Pendik
Çamlık Spor ile Fetih Kelkit

Spor arasında oynanan futbol müsa-
bakasında futbolcular arasında maç
sonunda hakemin bitiş düdüğüyle
birlikte gerginlik çıktı. Kısa sürede
kavgaya dönüşen gerginlikte futbol-
cular birbirine girdi. Boks ringine
dönen yeşil sahada sportmenliğe ya-
kışmayan görüntüler ortaya çıktı. Te-
lefon kameralarına yansıyan
görüntülerde kavga eden futbolcular
birbirlerinden şikayetçi oldu. Görün-
tülerde, Pendik Çamlık Spor oyuncu-
larının Fetih Kelkit Sporlu oyuncuları
darp ettiği ve Fetih Kelkitli 4 oyuncu-
nun yaralandığı öğrenildi. Yaralanan

futbolcular hastaneye giderek darp
raporu aldı.

Polis müdahale etti

Sporcular arasında yaşanan tekme
tokat kavga polis ekiplerin müdahale-
siyle sonlandırılırken 4 futbolcu kavga
sebebiyle yaralandı. Yaralanan futbol-
cular hastaneye giderek darp raporu
aldı. Deplasmana gittiklerini ve hem
rakibin kendilerini yenmelerine rağ-
men saldırdığını ifade eden Fetih Kel-
kit Teknik direktörü Hüseyin Yıldırım,
“Maçın bitiminin son saniyesinde
maç 2-2 idi. Son saniyelerde yediği-
miz gol ile yenildik. Mağlubiyete
üzülmüyorum, istersem 5-0 yenile-
yim, maçtan sonra oyuncularıma ya-

pılan aşırı tepki ve müdahale ile ben
çıldırdım. 40 yıllık futbol hayatımda
böyle bir şey görmedim. Böyle bir
mantığı kabul edemiyorum. Şikayetçi
olduk, darp raporu aldık. Çarşamba
günü kısmetse futbol federasyonuna
itirazımızı yapacağız. Gerekirse şu
olaydan sonra ligden çekilmeyi dahi
düşünüyoruz” dedi. Fetih Kelkit Spor
oyuncularından Hasan Yel, “Önemli
bir deplasman maçında son dakikada
yediğimiz gol sonrası hakemin maçı
bitirmesinin ardından bir arbede ya-
şandı. Anlamadığımız şekilde darp
edildik. Darp raporlarımız elimizde
mevcut. Biz oraya top oynamaya git-
tiğimiz halde bizi darp edenleri kını-
yoruz.” diye konuştu.

Yan baktın deyip bıçakladılar!

MAHALLEYI SAVAS
ALANINA CEVIRDILER

İstanbul'da 5 ilçede yapılan operasyonlarda,
10 bin 220 adet sikke ile 2 bin 47 adet obje
olmak üzere, 12 bin 267 tarihi eser ele geçi-

rildi. Tarihi eserleri kaçak define kazılarıyla buldukları
tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.bİstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele
Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen
şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operas-
yonda, 5 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında Sancak-
tepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenler ve Pendik'te çok
sayıda adrese baskın yapıldı.  Kaçak define kazılarında
bulunduğu tespit edilen, Helenistik, geç Roma, erken
Bizans ve Osmanlı dönemine ait 10 bin 220 adet sikke
ile Roma imparatorluğu, Hellenistik, Bizans, Selçuklu
ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 47 adet obje ele geçi-
rildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 12
bin 267 adet eser incelenmek üzere müze müdürlü-
ğüne teslim edildi.  DHA

12 bin tarihi
eser ele geçirildi

Güngören'de 10 kişilik grup daha önceden tartıştığı kişilerin mahallesini bastı. Mahallenin gençleriyle çıkan
taşlı sopalı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Futbolcular hastanelik oldu!

4 yıl devleti dolandırdı!

EdinilEn bilgilere göre, milyonluk vurgun
olayı Küçükçekmece Adliyesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre 5 yıl önce Küçükçekmece

Adliyesi'ndeki idari bürolarda hizmetli kadrosundan
göreve başlayan O.N., işe başladıktan bir yıl sonra
kendi yöntemiyle sistemde bir açık buldu.
O.N., daha önce ödemesi yapılan keşif ve
bilirkişi ücretlerinin ikiz evrakını hazırladı.
İmza aşamasındaki ikiz evraklar, fark edil-
meyecek biçimde gerçek dosyaların ara-
sında yetkili kişilere sunuldu. Diğer
evrakların arasına serpiştirilen sahte ev-
raklar, hiç fark edilmeden imza aşamasın-
dan geçti. Bu yöntemle vurgunu fark
ettirmeden gerçekleştiren O.N., paranın
yatırılacağı hesabı da belirledi. İz bırak-
mamak için parayı kendi adına değil,
oturduğu siteden tanıdığı M.Ü. adındaki
bir arkadaşını ikna ederek onun hesabına
aktaran şahıs, yaklaşık 4 yılda aynı yön-
temle Adalet Bakanlığı'ndan ‘keşif' ve ‘bi-
lirkişi' ücreti alarak yolsuzluk yaptı. O.N.,
rakamları giderek yükseltince yakayı ele

verdi. O.N.'nin son yaptığı işlemde rakamların yüksek
olması savcılığın dikkatini çekti. Başlatılan soruştur-
mada, O.N.nin hazırladığı evrakların gerçekdışı ol-
duğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde çifte evrakla
vurgun yapan O.N. ile kandırıldığı ileri sürülen M.Ü.

gözaltına alındı. " zanlı da tutuklanarak ce-
zaevine konuldu.

Hesapları mercek altında

Paranın aktarıldığı hesap numarasının sa-
hibi M.Ü. ise savcılık sorgusunda kandırıl-
dığını iddia etti. M.Ü., gelen paraları
hesabına O.N.'nin aktardığını ya da elden
verdiğini anlattı. Savcılık tarafından yürü-
tülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan
O.N. ile M.Ü.'nün banka hesapları incele-
meye alındı. Pişman olduğunu söyleyen
O.N.'nin çifte evrak yöntemi üzerinden 1
milyon 750 bin lirayı aşan vurgun yaptığı
saptandı. Hesap hareketleri mercek altına
alınan şüpheliler ile ilgili başlatılan ince-
leme sonunda vurgundaki miktarın artabi-
leceği belirtiliyor.

Fatih'tE iki grup arasında çıkan si-
lahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı
Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki

grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı
kavga çıktı.  Kavgaya müdahale etmek isteyen
bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda
polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de
güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hasta-
neye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik 
önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

Pendik'te oynanan amatör maçta futbolcular birbirine girdi. Saha içerisinde yumruk yumruğa
kavga eden futbolcular sahayı boks ringine çevirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Küçükçekmece Adliyesi'nde hizmetli olarak görev yapan şahıs, ‘keşif' ve ‘bilirkişi' ödenek-
leri üzerinden çifte evrak düzenleyerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.
Sahte evrak düzenleyerek 4 yıldır devleti dolandıran zanlı, suçunu itiraf etti

Silahlı kavga: 5 yaralı

EsEnyurt'ta, 4 katlı apartmanın zemin
katında çıkan yangında mahsur kalan 6
kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında

yaralanan bir engelli hastaneye kaldırıldı. Esenyurt
Pınar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin ka-
tında sabah saatlerinde elektrik prizinden dumanlar
yükselmeye başladı. Yoğun duman nedeni ile üst
katlarındaki evlerinden çıkamayan 6 kişi, mahsur
kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 6
kişiyi kurtardı. Kurtarılanlardan engelli Ali Hüseyin,
hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Can
kaybının yaşanmadığı yangında daire hasar gördü. 

İtfaiye hızır gibi yetişti



M erkez Mahallesi'ndeki 'Merkez- Üni-
versite Kampüsü Metrobüs Dura-
ğı'nın güney kesimindeki asansör,

yaşanan arızalar nedeniyle belediye ekipleri ta-
rafından bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay devre dışı
bırakılacağı belirtilen asansörde bakım çalışma-
ları sürerken, bir de yürüyen merdivenlerin arı-
zalı olması üst geçidi kullanarak durağa
ulaşmaya çalışan yaşlılar, engelliler ve çocuklu
aileleri zor durumda bıraktı.

20 Haziran'da bitecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT
Genel Müdürlüğü imzası ile asılan duyuruda,
19 Mayıs'ta başlatılan çalışmaların 1 ay süreceği
belirtilirken, "Avcılar metrobüs istasyonu bağ-
lantı üst geçidinin güney lokasyonunda bulunan
asansörü yeniliyoruz. Yenileme işlemini 20 Ha-
ziran Pazartesi günü tamamlamayı planlıyoruz.
Çalışma süresince üst geçidin güney tarafındaki
giriş engelli yolcularımızın kullanımına uygun
olmayacaktır" ifadeleri yer aldı. Bebek arabaları
ile durağa gelen kadınlar, diğer yolculardan yar-
dım istemek zorunda kalırken, engelli, yaşlı ve
bavullu yolcuların merdivenleri güçlükle inip
çıktığı görüldü. Yolcular, soruna bir an önce
çözüm bulunmasını istedi. DHA
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T evfik Fikret han-ı yağma şiirinde;
“Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı iş-
tiha sizin;

Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar
yiyin!” Şiirin yazılışının üzerinden 110 yıl
geçmesine rağmen günümüzde halen geçer-
liliğini koruyor.

Toplumumuzda bulunduğu konumu,
mertebeyi ustalıkla kullanmak ve nemalan-
makta elimize kimse su dökemez. Ayrıca
bunlar, sözüm ona Ata Sözleri ile perçin-
lenmiş durumda. Örneğin: “Devletin malı
deniz yemeyen keriz” sözü tam bize göre.
Acaba kaç memlekette böyle bir atasözü
olabilir diye de düşünmüyor değilim.

Bu memlekette vekil olsam, bakan

olsam, bürokrat olsam, milyon dolarlarla
ihale alan müteahhit olsam,  “bal tutan
parmağını yalar” ata sözüyle taçlandırma-
mak olur mu hiç?

“2023 yılında Türkiye dünyanın en
büyük on ekonomisi arasına girecek.” Ben
demiyorum ülkemizin en yetkilisi sayın
Cumhurbaşkanımız diyor. Elbette ki nasıl
olacağını bende merak ediyorum. Merkez
bankasının kasası tamtakır. Elde satılacak
ne kurum kaldı ne de fabrika. Orhan Ve-
li’nin mısraları tam bize göre; “cep delik,
cepken delik, kol delik, mintan delik, yen
delik, kaftan delik, kevgir misin be 
kardeşlik!”

Döviz bazında para garantili yaptırılan

köprüler, otoyollar, tüneller,
şehir hastanelerinin hazineye maliyeti ülke
ye binlerce fabrika kurmaya eşit değerde.
İhaleyi alanların zengin olduğu ve alt işve-
renlerini de zengin ettiği sistemde kurul-
muş bir çark döngüsü oluşturuyor.

Bu çark döngüsüne baktığımda hep şu
hikâye aklıma gelir:

Kralın biri sarayında otururken, pence-
reden sesler gelmiş. ''Güzel elmalarım 
vaaaaaar!''

Bakmış, yaşlı birisi, elma satıyor. Etra-

fında müşteriler. Kralın canı çekmiş ve baş
vezirini çağırmış...

- Al sana 5 altın, koş bana elma al.
Baş vezir, vezirlerden birisini çağırmış;
- Al sana 4 altın, koş elma al.
Vezir saray görevlilerinden birisini

çağırmış;
- Al sana 3 altın, koş elma al.
Saray görevlisi muhafız komutanını 

çağırmış;
- Al sana 2 altın, koş elma al.
Komutan nöbetçiyi çağırmış;
- Al sana 1 altın, koş elma al.
Nöbetçi çıkmış yaşlı ihtiyarı yakasından

tutmuş ve "Hey sen, ne bağırıyorsun?
Burası han mı, yoksa saray mı?
Defol buradan, elmalara da el 

koyuyorum."
Nöbetçi, muhafız komutanına dönmüş

ve iyi dalavere çevirdim;
İşte, 1 altına yarım araba elma.
Komutan saray görevlisine dönmüş;
İşte, 2 altına bir çuval elma.
Saray görevlisi vezire dönmüş;
İşte, 3 altına bir torba elma.
Vezir, baş vezire dönmüş;
İşte, 4 altına yarım torba elma.
Baş vezir kralın huzuruna çıkmış;
İşte, 5 altına beş elma aldım kralım.

Aynen emrettiğiniz gibi.
Kral oturmuş ve şöyle bir düşünmüş ''Beş

elma - Beş altın. Bir elma-bir altın ve halk
elmalara hücum ediyor... Demek ki vatan-
daşın durumu çok iyi vergileri hemen artır-
mak lazım!”

Günümüzün hikayesine ne kadar da uyu-
yor değil mi?

Sağlıcakla… 

Yiyin efendiler yiyin

BARIŞ KIŞ

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

Efsane filmlerin 
afişleri SKSM’de
Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi,
Türk sinemasının tarihinde el emeği film afişleriyle imzası
olan, sinemaya gönül veren sanatçı İbrahim Enez’in sinema
afişleri resimlerine ev sahipliği yapıyor

Fİlm afişlerinin en önemli
ustalarından İbrahim
Enez, “17 yaşında sine-

mayla tanıştım ve 70 senedir de bo-
yaların içerisindeyim. Sinemaya
hayranım, gençliğimde sinema ka-
pılarına büyük dev panolar yapılı-
yordu biz ona fener afişi diyorduk.
Bana ilham olan o fener afişleriydi.
Tükenmez bir enerji ile Amerikan
film afişlerinin baskılarını, renklerini
incelerdim. Acı Zeytin ilk yaptığım
orijinal film afişiydi. Yeşilçam’ın baş
filmcileriyle çalıştım ve bugüne
kadar yaklaşık 4000 resim yaptım.
İlk eserlerimi guaj boya ile çalıştım
ancak şuan burada bulunan 29 res-
mimi yağlı boya ile yaptım. Bu re-
simler kendi koleksiyonumdaydı,
Süleyman hocam bu resimleri koru-
maya almak istedi ve müzesine ek-
ledi. Başta Süleyman hocam olmak
üzere herkese teşekkür ediyorum”
dedi.

Ölümsüzleşecek

1961'de, İstanbul'daki ilk sinema
afişini Sami Ayanoğlu'nun yönettiği
Nurettin Çamlıdağ ve Oya Sen-
sev'in başrollerini Paylaştığı "Acı
Zeytin" filmi için yapan sanatçı İb-
rahim Enez, profesyonel afiş res-
samlığına ilk adımı atmış oldu.
Takip eden yıllarda Türkan Şoray,
Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ekrem
Bora, Kadir Savun ve Yılmaz

Güney, Enez'in afişlerinde yerini
aldı. Sergiyi açmaktan oldukça
mutlu olduğunu ifade eden 60 yıllık
sanat eğitmeni Süleyman Saim Tek-
can, “Bazı şeylerin ölümsüzleşmesi
gerektiğini düşünerek bu sergiyi
aldım. İbrahim Enez’in yaptığı afiş-
leri şuan Türkiye’de yapabilecek bir
kişi yok. O 89 yaşında ve hala resim
çiziyor. Bu resimlerin yer aldığı mü-
zemle birlikte İbrahim Enez ve
onun muhteşem eserleri ölümsüzle-
şecek. Bize bu imkânı sağlayan
başta Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı olmak üzere emeği geçen her-
kese teşekkürlerimi sunuyorum”
diye konuştu. 

13 Haziran son

Türk ve Dünya sinemasına damga
vuran filmlerin, İbrahim Enez tara-
fından yeniden yorumlanan afişle-
rini içeren sergide 29 adet eser yer
alıyor. Prof. Süleyman Saim Tek-
can’ın katkılarıyla IMOGA tarafın-
dan, 'Fine Art Baskı' yöntemi ile
sınırlı sayıda basılan afişler ara-
sında Türk sinemasının unutulmaz
filmleri Susuz Yaz, Sevmek Za-
manı, Cleopatra, Casabalanca,
Romeo and Juliet, yanı sıra Baba
(The Godfather), Kuşlar (The
Birds) gibi dünya sinemasının unu-
tulmaz filmlerine ait afişler de bulu-
nuyor. Sergi, 13 Haziran tarihine
kadar SKSM’de görülebilir.

ASANSOR
CILESI

İstanbul'un en yoğun
metrobüs duraklarından
Avcılar 'Merkez-Üniversite 

Kampüsü Metrobüs Durağı'ndaki
asansör arıza nedeniyle 1 aylık

bakıma alındı. Yürüyen 
merdivenler de bozulunca engelli

ve yaşlılar zor anlar yaşadı
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Ümraniye’de yapılacak olan Kazım
Karabekir Cemevi inşaatı için temel atma
töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan
İsmet Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı
vererek, “Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Çerkez
kimseyi ayırt etmeden hep bir arada
olduk. Bundan sonra da bu güzellikler
hep devam etsin diye nice baharlara el
ele yürüyeceğiz” dedi

Ü mraniye Topağacı Mahallesi’nde yapıla-
cak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaa-
tına başlandı. Gelecek yıl bitmesi

beklenen Cemevi’nin temel atma törenine Ümra-
niye Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın yanı sıra Ümra-
niye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ve ma-
halle sakinleri katıldı. Tören semah gösterisi ile
başladı. Temel atama töreninin ardından Ümra-
niye Belediyesi tarafından organize edilen, Hıdırel-
lez Bayramı Şenliğinde şarkıcı Şinasi Can rüzgârı
esti. Çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı kon-
ser renkli görüntülere sahne oldu.

El ele yürüyeceğiz

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı
İsmet Yıldırım, “Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Çerkez
kimseyi ayırt etmeden hep bir arada olduk. İyi
günde kötü günde yüzyıllarca iç içe yaşadık. Bun-
dan sonra da bu güzellikler hep devam etsin diye
nice baharlara el ele yürüyeceğiz. Değerli canlar,
rabbim beraberliğimizi daim etsin. Kardeşliğimiz
daim olsun. İnşallah bu güzel mekânımızı yeniden
inşa ederek siz değerli kardeşlerimize bu güzel
Cemevi’mizi temeliyle birlikte önümüzdeki yıl ta-
mamlamış oluruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun”
diye konuştu.

Ümraniye Belediyesi de Geleneksel Halk Oyunları Festivali saye-
sinde çocukların sosyal hayata karışmalarını ve kendilerine güven
duymalarını sağlıyor. Ümraniye anadolu İmam Hatip Lisesi Spor
Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı
İsmet yıldırım, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. yarışmalar
minikler geleneksel, minikler stilize,
yıldızlar geleneksel ve yıldızlar stilize
olmak üzere 4 farklı kategoride ya-
pıldı. 10 farklı okulda 15 takımdan
350 öğrenci ve çok sayıda Ümraniye-
linin katılımı ile yapılan festivalde;
Van, İzmir, kafkas, ardahan, artvin ve
trabzon olmak üzere 6 farklı yörenin
oyunları sergilendi. Öğrencilerin sergi-
lediği gösteriler salondan büyük alkış
topladı. Belediye Başkanı İsmet yıldı-
rım, "Sevgili gençler, değerli kardeş-
lerim, Halk Oyunları yarışmamıza hoş
geldiniz sefalar getirdiniz. Öncelikle
yarışmaya katılan tüm ekiplerimizi

can-ı gönülden tebrik ediyorum. Farklı yörelerden farklı kültürlerden
esintiler sergilediniz. Bu heyecana ortak oldunuz. Büyük bir medeni
cesaret gösterdiniz. arkadaşlarınızla birlikte uzun süren provaların
ve hazırlıkların sonunda burada yeteneklerinizi sahneye koydunuz.
dereceye giren giremeyen ayırt etmeksizin her biriniz bugün önemli

bir tecrübe kazandınız. milletimizin
kadim tarihinden ve kültüründen
doğan halk oyunlarını öğrenerek as-
lında kendi özünüzü öğrenmiş oluyor-
sunuz. Bu açıdan bakıldığından halk
oyunları önemli bir kültür aktarım ara-
cıdır. karadeniz'e gittiğimizde horonun
heyecanı enerjimizi yükseltir. Biraz do-
ğuya gittiğimizde davul ve zurnayla
barlarla karşılanırız. Güneydoğu'da ha-
laylarla ege'de zeybeklerle kocaman bir
mozaiğin parçalarını görürüz. İşte
bugün bu yarışma vesilesiyle farklı yö-
relerimizden esintileri Ümraniye'mizde
izledik. Halk oyunları demek müziği ve

10 OKUL 15 TAKIM

Hiç kimseyi 
ayırt etmedİk

Çöplüğe çevirdiler
Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol
açtı. Ormanın içinden topladığı çöpleri poşetleyen Yakup Koç, "Ben
tek başıma geliyorum buraya, çöpleri poşetliyorum” dedi

İstanbul'da hafta sonunu
fırsat bilenler Belgrad Or-
manı'na akın etti. Belgrad

Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan giri-
şinde kilometrelerce araç kuyruğu
oluştu. Birçok memeli ve kuş türünün
doğal yaşam alanı olan Belgrad Or-
manı'nda, pikniğe gelenlerin yanla-
rında getirdikleri yiyecekleri ve plastik
atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.
Ormanın içinden topladığı çöpleri po-

şetleyerek yol kenarına çıkaran Yakup
Koç, "Ben tek başıma geliyorum bu-
raya, çöpleri poşetliyorum. İşim bitti-
ğinde belediyeyi arıyorum. Onlar da
gelip topladığım çöpleri alıyorlar" dedi.
Hasan Aydın ise "Yaptıkları çok terbi-
yesizce bir şey. Piknik yapıyorsunuz
alın götürün çöpünüzü. Ne diyeceğimi
bilemiyorum. İnsanlık değil bu. İnsan
olanın bunu yapmaması lazım" diye
konuştu. DHA



Hüseyin ADALAN
AZOT ARASI

kronikhabertr@gmail.com

Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün gençlere armağan
ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir
dizi etkinlikle kutlayan Esenyurt Beledi-
yesi, Esenyurtluların keyifle hatırlayacağı
bir Gençlik Konseri’ne imza attı. Tür-
kiye’nin sevilen sanatçısı Haluk Levent,
hıncahınç dolan Cumhuriyet Meyda-
nı’nda birlik, beraberlik ve coşku dolu bir
konser vererek binlerce kişiye muhteşem
bir gece yaşattı. Sevilen sanatçının izle-
yenlerin yanına giderek en sevilen şarkıla-
rını Esenyurtlularla birlikte söylemesi
samimi anlara sahne oldu. İlginin yoğun
olduğu konsere Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esen-
yurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye
Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt sahneye çıkarak Haluk
Levent’e çiçek takdim etti.
Çok mutluyuz

Esenyurt'un bu tür etkinliklerle anılması-
nın kendisine gurur verdiğini ifade eden
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, "Çok mutluyuz. Haluk Levent

gibi değerli bir sanatçıyı burada ağırlamış
olmak bizim için çok değerli. Onun öte-
sinde Esenyurt'un kültürle, sanatla, güzel
etkinliklerle anılması ayrıca güzel. Bun-
dan sonraki süreçlerde de devam edecek.
Esenyurt’u barışın, kardeşliğin, birliğin,
beraberliğin, dostluğun, refahın paylaşıl-
dığı, insanların bir arada eğlenip mutlu
olduğu bir kente dönüştürmek istiyoruz.
Bizim buradaki amacımız, hemşehrileri-
mizin birliğini, beraberliğini, dayanışma-
sını güçlendirmek" diye konuştu.
Özlediğimiz bir şeydi

Konser öncesi kısa bir açıklamada bulu-
nan Haluk Levent, “Nihayet Esenyurt’ta
bir konser veriyoruz” diyerek, “Özlediği-
miz bir şeydi. Birazdan hıncahınç kala-
balık olacak, şimdiden gelenlerden belli.
İnanıyorum ki çok güzel bir konser ola-
cak, çok güzel geçecek. Özellikle İstanbul
merkezinin ve sanatsal faaliyetlerin
yoğun yaşandığı yerlerin dışında beledi-
yelerin, kamu kuruluşlarının eğlenceye ve
sosyal faaliyetlere daha çok yer vermesi
gerekiyor. Biliyorsunuz toplum ve gençler
koronadan, savaşlardan bıktı. Deşarj
olmak istiyorlar” şeklinde konuştu.
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T ellağı biliyorum. Hamamda adamları yıkayıp
keseleyenlere deniyor.
Natır ise hamamda tellakla aynı işi yapan kadın.

Natır hiç görmedim. Çünkü ben küçükken annem
beni hiç hamama götürmedi.

Natırı televizyonlarda Adile Naşitli, Ayşen Grudalı
filmlerin hamam sahnelerinde gördüm.

Kadının üzerinde sadece göğüs dekoltesinden aşağı-
sını sardığı renkli bir peştamal vardır.

Kadın, aynı küçük bir peştamal veya havluyu da ba-
şına sarık gibi dolamıştır...

Bizim ancak hamamda görebileceğimiz natır kıyafe-
tini biz çok uzun zamandır sokaklarda görmekteyiz...

Dindarların, muhafazakârların 28 Şubatçıların bas-
kılarına rağmen başlarına açmazken, değil başlarını
açmak başlarının örtüş şekillerini bile değiştirmezken
Ak parti iktidarında yukarıda bahsettiğim şekildeki
yönelişlere girmesi tuhaftır.

Babaanne başörtüsü diye adlandırılan çenenin al-
tına bir düğüm atılarak başın bağlanmasına feci şe-
kilde karşı çıkılıyordu.

Büyükçe bir başörtüsü baştan aşağıya sarkıtılır,
omuzlar ve boyun tamamen kapatılırdı. Örtünün uçları
aşağıda bir iğne ile tutturulurdu.

Zaten daha hassas düşünenler çarşaf giyinirdi.
Şimdi başörtülü zabıta memurumuz, generalimiz-

subayımız-astsubayımız, hâkimimiz-savcımız, faizli
banka memurumuz, polisimiz, milletvekilimiz var...
Ama bir de tuhaf baş bağlayışımız var.

Kızın ayağında dapdaracık bir kot pantolonu. Üs-
tünde kolları ve göğüs dekoltesi açık bir tişört. Boynu
açık. Dudaklar rujlu. Ama başı hamamdaki natırın ba-
şını sarması gibi sımsıkı sarılı... 

Bunları gördükçe insanın aklına geliyor ki acaba
bin yıl sürecek dedikleri o süreç aslında biz farkında
olmadan devam mı ediyor? 

Aksi takdirde yerli, millî ve dini bir iktidarda bu
kadar dejenerasyon başka türlü izah edilemez... 

İslam’da natır modası

Gençler deşarj olmak istiyor!

İNSAN HAYATI
BU KADAR
UCUZ MU!

Büyükçekmece'de çalıştığı iş
yerinin önünde çöp 

atmaya çıkan belediye 
işçisi İlknur Saime 

Demirrenk'e (48) araç 
çarptı. Güvenlik kamerasına
yansıyan kazada Demirrenk

hayatını kaybederken 
ailesi, "Türkiye'nin kanayan

bir yanası. Bu kaza değil, 
cinayet" dedi. 

Sürücünün 189 promil 
alkollü olduğu öğrenildi
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ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI; 189 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CANINDAN ETTİ

K aza önceki gece saat 23.47'de
Büyükçekmece Belediyesi Cela-
liye Sosyal Tesisleri önündeki

yolda yaşandı. Büyükçekmece Beledi-
yesi Celaliye Sosyal Tesisleri'nde temiz-
lik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki
İlknur Saime Demirrenk, mesaisinin bi-
timine 10 dakika kala çöp atmaya çıktı.
Elinde çöplerle iş yerinden çıkan Demir-
renk, çöp konteynerine doğru yürüdü. O
esnada hızlı şekilde geldiği görülen sü-
rücü Demirrenk'e çarparak çöp kontey-
neri ile birlikte metrelerce sürükledi. Ağır
yaralanan Demirrenk, Silivri Devlet
Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Bina-
sı'na kaldırıldı. Demirrenk, hastanede

hayatını kaybetti, aile ise Kumburgaz
Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şi-
kayetçi oldu. Sürücünün 189 promil al-
kollü olduğu öğrenilirken tutuklama
talebiyle hakimliğe sevk edildi

Şikayetçi olduk

Yurtdışında makine mühendisi olarak
görev yapan 28 yaşındaki oğlu Deniz
Demirrenk, dün Türkiye'ye geldi. Anne-
sini göremeden ölüm haberi aldığını be-
lirten Demirrenk, "Emekli olmasına 2 ay
kalmıştı. 'Emekliliğimi tamamlayayım'
diyordu hep. 24.00'te mesaisi bitiyordu,
saat 23.47'de bu kaza oldu. Sadece kar-
şıya geçip çöp atacaktı. Geri dönüp ser-

vise binecekti. Hız sınırının düşük ol-
duğu yerde çok hızlı gelen araç çarpmış.
Olaydan sonra karakola gidip karde-
şimle birlikte şikayetçi olduk. Kumbur-
gaz Polis Merkezi'ne gittik. İfademizi
verdik, çalışma arkadaşları da ifade
verdi. Sarhoş bir şekilde gelip gece çarp-
mış, en ağır şekilde yargılanmasını isti-
yoruz. Ben yurt dışındaydım, dün sabah
geldim, gece bu haberle uyandım. O sı-
rada hastaneye kaldırmışlardı ben yeti-
şene kadar zaten hayatını kaybetti" dedi.

Kanayan bir yara

Aile dostu olduğunu belirten Sadık
Çakmak ise "Yine bir trafik mağduriyeti.

Çok üzgünüz. Bu alkollü araç kullanan-
ların verdiği zararlar belli. Artık hızlıca
kanunlar çıksın. Ağır cezalar verilmediği
sürece bu durum devam edecek. Bu
Türkiye'nin kanayan bir yanası. Çöpünü
dökmeye giden bir kadın, bir şuursuz
nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kaza
değil, cinayet" dedi. Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Hasan Akgün de bir ta-
ziye mesajı yayımlayaral, “Çok değerli
mesai arkadaşımız, Celaliye Sosyal Tes-
isleri personelimiz İlknur Demirrenk'i
elim bir kaza sonucu kaybettik. Arkada-
şımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine
ve sevenlerine başsağlığı dileriz” 
ifadelerini kullandı. DHA

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Haluk Levent’in
konseri ile kutladı. “Nihayet Esenyurt’ta bir konser veriyoruz” diyen Haluk Levent, “Biliyorsunuz
toplum ve gençler koronadan, savaşlardan bıktı. Deşarj olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı

“Anadolu Ümraniye’de” bu-
luşmaları hayata geçtiği
günden bu yana büyük ilgi

görüyor. Ümraniye Belediyesi ilçedeki
kültürel zenginliğe dikkat çekmek ve
memleketlerinden ayrı yaşadıkları için
özlem içerisinde olan Ümraniyelileri
bir araya getirmek amacıyla her hafta
farklı bir şehrin derneklerini misafir
ediyor. “Anadolu Ümraniye’de” prog-
ramında kez de Ümraniye’de ikamet
eden Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğ-
dırlılar ağırlandı. Nikâh Sarayı’nda
gerçekleşen buluşmaya 21 köy derneği
katıldı. Program, Ümraniye Beledi-
yesi’nin katkılarıyla hazırlanan belgesel
filmin gösterimiyle başladı. Salondaki-
ler izledikleri filmle hem memleketleri-
nin güzelliklerini görüp, hem de hasret

giderdi. Başkan İsmet Yıldırım prog-
ramda yaptığı konuşmada, “Böyle
güzel bir toplantıda bir araya geldiği-
miz için Mevla’ya şükrediyoruz. Üm-
raniye’mizde bulunan Erzurum, Kars,
Ardahan ve Iğdır köy derneklerinin
filmlerinin tanıtımı için bir aradayız.
Bu çalışmayı iyi yaptırmışız, komşula-
rımız çok memnun kaldı. Yapılan bu iş
gerçekten kolay değil. 500 köyün fil-
mini çektik. Derneklerimizle bir araya
gelerek; hasbihâl ederek, hasret gideri-
yoruz. Ümraniye’mizde mahalle ve
Anadolu kültürünü en güzel şekilde
yaşıyoruz. Davetimize teşrif ettiğiniz
için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Program, derneklere hediye takdimi ve
Fatih Yaman’ın verdiği konserin 
ardından sona erdi.

ANADOLU Ümraniye’de

El ele yürümeye 
devam edeceğiz

Hünerlerini
sergilediler

Baharın müj-
decisi Hıdırel-
lez, Tekirdağ

Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen et-
kinliklerle kutlanmaya
devam ediyor. Bu kap-
samda Çorlu ilçesinin
Şahpaz Mahallesi'nde
Hıdırellez Şenliği düzen-
lendi. Şenlikte konuşan
Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, “Yüreklerimizi
yaşama sevinci ile doldu-
ran baharın güzel günle-
rinin habercisi
Hıdırellez’i burada siz
değerli Şahpazlı vatan-
daşlarımızla kutlamanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Hıdırellez’in yürekleri-
mizi dolduran coşkusu
ile sevgi, kardeşlik ve yar-
dımlaşma ikliminde
mutlu yarınlara doğru el
ele vererek yürümeye
devam edeceğiz. Tüm

hemşehrilerimize katılım-
larından dolayı teşekkür
ediyor, baharın müjdecisi
Hıdırellez bayramının
sağlık, mutluluk ve esen-
likler getirmesini temenni
ediyorum” dedi. Şenlikte
konuşmalarını gerçekleş-
tiren Tekirdağ Milletve-
killeri Candan Yüceer ve
Mustafa Yel, Çorlu Kay-
makamı Cafer Sarılı,
Çorlu Belediye Başkanı
Ahmet Sarıkut ve Şah-
paz Mahalle Muhtarı
İlker Soydan ise Hıdırel-
lez’in vatandaşlara ve Te-
kirdağ’a bolluk ve bereket
getirmesi temennisinde
bulundular. Şahpaz Ma-
halllesi Hıdırellez şenlik-
lerine katılan vatandaşlar,
Halk Oyunları gösterisi
ve müzik dinletisi ile hem
hoşça vakit geçirdi hem
de baharın müjdecisi Hı-
dırellez’i doyasıya kut-
ladı.  İRFAN DEMİR

Büyükçek-
mece Beledi-
yesi Halk

Akademileri Sahne Sa-
natları mezuniyet tö-
renlerinde sahne alan
öğrenciler etkileyici per-
formanslar sergiledi.
Büyükçekmece Atatürk
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen mezuniyet tö-
renlerinde öğrencilerin
sahne performansları
yoğun ilgi gördü. Bü-
yükçekmece Halk Aka-
demileri Sahne
Sanatları mezuniyet tö-
renlerinde Ayşe Cemre
Sönmez, Özden Sağ-
lam, Orçin Arabacı’nın
eğitmenliğinde piyano
mezuniyet gösterisi,
Ensar Tunç eğitmenli-

ğinde Türk sanat mü-
ziği, solfej ve ud mezu-
niyet gösterileri
gerçekleşti. Öğrencileri-
nin muhteşem sahne
performanslarını izle-
meye gelen aileleri ve
sanatseverlerin katılımı
yoğun oldu. Mezuniyet
törenlerinin finalinde
Büyükçekmece Beledi-
yesi Kültür İşleri Mü-
dürü Nazan
Karagözoğlu tarafın-
dan Halk Akademisi
Eğitmenleri Ensar
Tunç, Ayşe Cemre Sön-
mez, Özden Sağlam ve
Orçin Arabacı’ya Bü-
yükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün adına çiçek 
takdim edildi.



N atura Vadi’nin, satış ofisinde ger-
çekleştirilen açılış organizasyo-
nunda alıcılar konutlarıyla

buluştu. Burada yaptığı açıklamada konut
satın almak isteyen vatandaşları rahatlat-
mak için hayata geçirilen düşük faizli kredi
imkanının suistimal edilmemesi gerektiğini
anlatan Faruk Koca, “Konut finansman
paketi hükumetimizin azalan arzı artırmak
için ve vatandaşın konum alım noktasında
rahatlaması için hazırladığı bir paket. Bu
noktada çok önemli bir paket olma niteliği
taşıyor. Üretici firmaların buna cevap ver-
mesi gerekiyor. Biz bu anlamda duyarlı
davrandık. Vatandaşın konut alımını kolay-

laştırmak için bu talep doğrultusunda 373
bin metrekarelik alanda, 909 konutluk çok
büyük bir projeye imza atıyoruz. Sağlanan
kredi imkanı vatandaş için bir fırsat ama
üretenler için bunun fırsat olmaması gere-
kir. İşin etik yanı her şeyden önemlidir. Hü-
kümet bu tür fırsatları oluştururken bir
bedel ödüyor. Bu bedeli ödemesinin tek se-
bebi vatandaşın rahat konut alabilmesidir.
Üreticiler bunu fırsata çevirirse doğru
olmaz.” dedi.

Konut destek paketinin karşılığı var

Dünyayla birlikte Türkiye’de de konut fi-
yatlarının artmaya devam edeceğini ifade

eden Koca, “Fiyat artışları ciddi şekilde
devam edecek. Çünkü arz eksikliği var.
Talep çok ama konut az. İnsanların nite-
likli konut ihtiyacı artıyor. İnsanlar evle-
rini aynı zamanda ofis olarak kullanmak
istiyor. Pandemi sürecinde oluşan bu ta-
lebin karşılaşması açısından da konut
konseptlerinin bu çerçevede olması gere-
kiyor. Konut almak için kesinlikle doğru
zaman şu an. Bugün oldukça büyük ilgi
var. 1 günde talep edilen konut sayısı 100
oldu. Bu kolay oluşabilecek bir durum
değil. Konut ihtiyacı devam ediyor. Hü-
kümetimizin yaptığı projede de özellikle
ilk konut alacaklara yönelik adımlar

atıldı. Bugün de gelen taleplerden görü-
yoruz ki paketin karşılığı var. Biz proje-
mizde alım gücünü kolaylaştırmak için
fiyatları artırmaktan ziyade indirim uygu-
ladık. Verilen bu desteğe ek olarak bir
destek de biz sunduk. Uygun koşullu
kredi imkânının yanına, indirimler ekle-
dik. Yüzde 10 üzerine bir yüzde 10 indi-
rim de bizden dedik. Bu vatandaşımız
için çifte imkan, çifte indirim oldu.
Bugün yakaladığımız yoğun talep ve
rekor satış hacmi de bir kez daha kanıt-
ladı ki doğru fiyat ve uygun ödeme planı
birleşince vatandaşımız büyük ilgi göste-
riyor" diye konuştu.  DHA

6 24 MAYIS 2022 SALI www.gazetedamga.com.tr

Covid-19 salgını ile mücadele
kapsamında konulan müzik ya-
sağı, 24.00'dan  01.00'a kadar es-

netildi ancak sanatçılar ve turizmcilerin
tepkisi devam ediyor. CHP Muğla Milletvekili
Burak Erbay, “Milyonlarca insanın hayatını
kazandığı turizm sektöründe sezon açıldı.
Müzik yasağının 01.00'dan sonra devam et-
mesi, turizme ve eğlence sek- törüne büyük
darbe vuracak” dedi. “Rakibimiz olan ülke-
lerde insanlar sabaha kadar eğlenirken, biz tu-

ristlere saat 01.00'da ‘Müzik bitti, otelinize
gidin' mi diyeceğiz” diye soran Erbay, müzik
yasağının kaldırılması için Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulundu.
Erbay, “Bu yasak tamamen kalkmalı. Bir sa-
atlik uzatma turizm sektörünün beklentisini
karşılamıyor” diyerek şöyle devam etti:O tu-
rist bir daha gelmez“Muğla, İstanbul, An-
talya, İzmir, Aydın'da milyonlarca insan
turizm sektöründen evine ekmek, çocuğuna

harçlık götürüyor. Bu sektör ülkemize 2019'da
35 milyar dolar girdi sağladı. Yunanistan, İs-
panya, Fransa gibi birçok turistik ülkeyle yarı-
şıyoruz. Cumhurbaşkanı, turizmcinin
yaşadığı sorunlar hakkında bilgi sahibi değil.
Turistler gündüz saatlerinde denize girip farklı
aktiviteler yapıyor. Gece de eğlenmek için dı-
şarı çıkıyor. Rakibimiz olan ülkelerde turistler
sabaha kadar eğlenirken biz onlara saat
01.00'da ‘Müzik bitti otelinize gidin mi diye-
ceğiz?' O turist bir daha ülkemize gelmez.”
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Salgınla mücadele kapsamında getirilen müzik yasağı 01.00’dan sonra devam
ediyor. Turizm sektörü ise yasaktan dolayı turist kaybetmekten endişe duyuyor

YENI KONUT 
PROJELERINE 

Müzik yasakları kaygı veriyor

Kamu bankaları tarafından
verilecek olan 0,89 ve 0,99 vade
oranlı konut kredisi kampanyası
piyasayı hareketlendirdi. Paketin
reel sektöre etkilerini Fırat Life
Style ve Rast Grup ortaklığıyla
gerçekleşen konut projelerinden
olan Natura Vadi projesinin
lansmanında Rast Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Faruk Koca
değerlendirdi IHTIYAC VAR

Kısa vadeli dış borçta yeni rekor
TCMB verilerine göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi
kullanılarak hesaplanan, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,4 milyar ABD dolarla rekor kırdı

Merkez Bankası, bu yılın mart
ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış
Borç İstatistikleri’ni açıkladı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1
yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kul-
lanılarak hesaplanan kalan vadeye göre
kısa vadeli dış borç stoku 181,4 milyar do-
larla rekor seviye kaydedildi. Kısa vadeli dış
borç stoku ise mart sonu itibarıyla, 2021 yıl
sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla
132,3 milyar ABD doları olarak gerçek-
leşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa
vadeli dış borç stoku yüzde  6,9 oranında
artarak 55,1 milyar ABD doları olurken,
diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku
yüzde 10,8 oranında artarak 47,3 milyar
ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Kredilerde artış yaşanıyor

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa
vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde
1,7 oranında artarak 11,4 milyar ABD do-
ları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç
yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı
yüzde 1,4 oranında artarak 15,5 milyar

ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların
mevduatı da yüzde 7,0 oranında artışla
16,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden
mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde
21,9 oranında artışla 11,5 milyar ABD do-
ları seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler
altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl
sonuna göre yüzde 10,8 oranında artarak
41,5 milyar ABD doları seviyesinde ger-
çekleşti.

Kamu sektörünün borcu arttı

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı
kamu bankalarından oluşan kamu sektö-
rünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna
göre yüzde 14,6 oranında artarak 25,5 mil-
yar ABD doları olurken, özel sektörün kısa
vadeli dış borcu yüzde 6,8 oranında arta-
rak 77,0 milyar ABD doları oldu. Alacaklı
bazında incelendiğinde, özel alacaklılar
başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan
kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde
11,0 oranında artarak 70,6 milyar ABD
doları, parasal olmayan kuruluşlara olan

borçlar yüzde 8,6 oranında artarak 61,1
milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
2021 yıl sonunda 460 milyon ABD doları
olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Mart
sonu itibarıyla 510 milyon ABD doları ola-
rak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi ala-
caklılara olan kısa vadeli borçlar 57 milyon
ABD doları olarak gerçekleşti. 2022 Mart
sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku-
nun döviz kompozisyonu
yüzde 44,3'ü ABD doları,
yüzde 25,9'u Euro, yüzde
9,7'si TL ve yüzde 20,1'i
diğer döviz cinslerinden
oldu.

Çok ciddi borç var

2022 Mart sonu itibarıyla,
orijinal vadesine bakılmaksı-
zın vadesine 1 yıl veya daha
az kalmış dış borç verisi kul-
lanılarak hesaplanan, kalan
vadeye göre kısa vadeli dış
borç stoku, 181,4 milyar
ABD doları düzeyinde ger-

çekleşti. Söz konusu stokun 18,0 milyar
ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik
bankaların ve özel sektörün yurt dışı şube-
leri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, top-
lam stok içinde kamu sektörünün yüzde
20,2, Merkez Bankası'nın yüzde 16,4,  özel
sektörün ise yüzde 63,4 oranında paya
sahip olduğu gözlendi.

Tarımda büyük
kriz yaşanıyor
Tarımsal girdi fiyat endeksi martta
(Tarım-GFE) yıllık yüzde 105,70 artışla rekor
kırdı. Tarım-GFE'deki aylık yüzde 15,16 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2022
dönemine ait Tarımsal Girdi Fiyat En-
deksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-GFE martta yıllık yüzde 105,70,
aylık yüzde 15,16 arttıTarım-GFE’de, 2022 yılı mart
ayında bir önceki aya göre yüzde 15,16, bir önceki
yılın aralık ayına göre yüzde 47,98, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 105,70 ve on iki aylık ortala-
malara göre yüzde 44,42 artış gerçekleşti. Ana grup-
larda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı
sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,85, ta-
rımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde
16,12 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına
göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve
hizmet endeksinde yüzde 56,43, tarımda kullanılan
mal ve hizmet endeksinde yüzde 113,89 artış 
gerçekleşti.

Gübre fiyatları uçuyor

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla,
yüzde 31,48 ile veteriner harcamaları ve yüzde 34,54
ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıl-
lık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla,
yüzde 228,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve
yüzde 175,39 ile enerji ve yağlar oldu.Aylık artışın
düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,73 ile ma-
kine bakım masrafları ve yüzde 3,31 ile diğer mal ve
hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek ol-
duğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 44,65 ile gübre
ve toprak geliştiriciler ve yüzde 23,32 ile enerji ve yağ-
lar oldu.
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Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanı Fatih Er-
bakan, partisinin il kon-

gresine katılmak üzere Sivas’a
geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi’nde düzenlenen kongreye
parti yönetimi, kongre delegeleri ve
çok sayıda partili katıldı. İstiklal
Marşı'nın okunmasının ardından
başlayan programda konuşan
Genel Başkan Fatih Erbakan, işsiz-
lik ve fakirlikle mücadele edecekle-
rini belirterek, şöyle
konuştu:"Yeniden Refah iktida-
rında işsizlik ve fakirlik diye bir
sorun kalmayacak. Biz bunlar gibi
sadaka dağıtmak için, ekmek ku-
ponu dağıtmak için, fakire yardım
etmek için değil. Biz bu ülkede fa-
kirliği ortadan kaldırmak için geli-
yoruz. İsrafın her türlüsüne son
vereceğiz. İsraftan, talandan, vur-
gundan ateşten kaçar gibi kaçaca-
ğız. Gelir gelmez bütün
bakanlıklara, belediyelere, kamu
kurumlarına Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'de dahil olmak üzere 'rüş-
vet alan da veren de melundur' ta-
belasını asacağız. Bizim
dönemimizde devletten birden
fazla maaş alan bir tane bürokrat
kalmayacak. Gelir gelmez milyon-
luk makam araçları ve makam

odalarına son vereceğiz. Paylaşımlı
adaleti temsil edeceğiz."

Milli görüş sözü veriyoruz

İktidar olmaları halinde eğitim sis-
temi ve müfredatı baştan aşağı ye-
nileyeceklerini söyleyen Erbakan,
"Kaliteli nesiller yetiştiren, kaliteli
eğitim sistemi getirilecek. Hem bi-
reysel kalitesi hem de ahlakı ve
manevi kalitesi yüksek nesiller geti-
rilecek. İmam hatip liselerimizin ik-
tidarımızda taşıdığı manayla
uyumlu hale getirilecek. Sağlık Ba-
kanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün

tasallutundan kurtarılacak. Tarım
Bakanlığı Bill Gates Vakfı'ndan kur-
tarılacak. Milli savunma milli eğitim
milli olacak. Tarım ve Sağlık Bakan-
lığı yerli ve milli bakanlıklar olacak.
Bütün bu adımlara atmaya dair Ye-
niden Refah Partisi olarak hep bir
ağızdan milletimize milli görüş sözü
veriyoruz. Adalet, refah, huzur, barış
ve insan haklarına ancak ve ancak
milli görüşle ulaşılır milli görüş de
ancak ve ancak Yeniden Refah ile
gelir. Refah gelecek zulmü bitecek.
Refah gelecek yüzler gülecek" diye
konuştu.  DHA
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Gölcük'te denizaltıların havuza çekme ve kaynak törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “İsveç'in
bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İpe un serme politikasından vazgeçil-
meli. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz” dedi

İşsizliği fakirliği
bitireceğiz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah
iktidarında işsizlik ve fakirlik diye bir sorun kalmayacak" dedi

C umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Gölcük Ter-
sane Komutanlığı'nda

Hızırreis Denizaltısı Havuza
Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk
Kaynak Töreni'nde yaptığı konuş-
mada NATO'ya bir kez daha sert
mesajlar verdi. İsveç ve Finlandi-
ya'nın NATO'ya üyelik başvurusu
ile ilgili konuşan Erdoğan, "İsveç'in
bize karşı yaptırım uygulamasını bir
kenara koyamayız. Bunların makul
bir izahı da yoktur. İpe un serme
politikasından vazgeçilmeli, terörle
mücadelede destek ve yaptırımlar
başta olmak üzere Türkiye'nin haklı
beklentileri karşılanmalıdır. NATO
için bedel ödeyen bir ülke olarak
ucu açık diplomatik ifadelerden zi-
yade somut adımlar görmek istiyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

Denizler bizden sorulur

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi
deniz ve denizaltında da büyük işler
yaptığını kaydeden Erdoğan, “Biraz
sonra yeni denizaltı projemizin

ikinci denizaltımızın olan Hızırre-
is'in havuza çekimini yapacağız.
Teknik özellikleri itibariyle gerçekten
göz doldurmaktadır. Su altında 3
gün görev yapabilen denizaltıları-
mız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda
kalabiliyor. Milli torpidomuz Ak-
ya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in
2023'te, Selmanreis'in de 2027'de
hizmete girmesini planlıyoruz” dedi.

6 adet denizaltı gelecek

2027 yılına kadar denizaltı sayı-
sında artış olacağının da altını çizen
Erdoğan, “Savunma Sanayii'nde
yerlilik oranlarımızı en üst düzeye
taşımaya çalışıyoruz. Daha 15-20
yıl öncesine göre hayal bile edileme-
yen bu başarıları önemsiyor ancak
yeterli görmüyoruz. 2027'ye kadar 6
adet yeni tip denizaltımızı donan-
mamıza kazandıracağız. MİLGEN
ile ilgili hazırlıklarımız son sürat
devam ediyor. Milli denizaltımızı 5-
6 sene içerisinde donanmamıza tes-
lim edeceğiz. Denizlerdeki
gücümüze güç katacak bu denizaltı-

larımızın inşa edilmesinde emeği
geçen herkese şahsım ve milletim
adına teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu.

İftiralara uğradık

Avrupa ülkelerine yönelik eleştiriler
de yapan Erdoğan, “Kıbrıs Barış
Harekatı nedeniyle ülkemize uygu-
lanan haksız yaptırımları asla unut-
madık. Teröristlere yönelik meşru
harekatlarımız nedeniyle hedef ko-
nulduk. DEAŞ'la sahada göğüs
göğse mücadele ettiğimiz dönemde
bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara
uğradık. Bize parasıyla verilmeyen
silahlar eli kanlı terör örgütlerine
bedelsiz olarak on binlerce tırla ak-
tarıldı. 15 Temmuz gecesi demokra-
simize kasteden, 251 evladımızı
şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok
Avrupa ülkesi tarafından korundu.
Bu devletler demokrasi düşmanla-
rını sorgusuz, sualsiz bağırlarına
bastı. Suriye'de terör elebaşıları kır-
mızı halılar serilerek karşılandı”
ifadelerini kullandı. DHA
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Somut adımlar görmek istiyoruz
NATO konusunda da açıklamalar yapan Erdoğan,
“Türkiye ne savunma ihtiyaçlarını giderilmesinde, ne
de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden
beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman
gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara
maruz bırakılmıştır. NATO'da ve üyesi olduğumuz
uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apa-
çık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımla-
rın kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı
yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un

serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücade-
lede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türki-
ye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için
bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifa-
delerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Ül-
kemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli
olarak pazarlayan 10 ülke arasında yer alıyor. Sa-
vunma sanayinde tarih yazmaya devam edeceğiz.
Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden
biri yapana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Akşener’i destekledi
Demokrat Parti Genel
Başkanı Gültekin Uysal,
Sultan Abdülhamit Han

üzerinden başlayan tartışmada
Meral Akşener'in yanında yer aldı.
Uysal, "Hurafe, safsata ve menkıbe-
den ibaret bir tarih okuması olan
AKP, tarihi bağlamından kopartarak,
çarpıtarak siyasi rekabette de cep-
hane olarak kullanıyor" dedi. Demo-
krat Parti Genel Başkanı Gültekin
Uysal, Meral Akşener'in, “Abdülha-
mid Han Osmanlı padişahı. O
günün şartlarında oluşan demokrasi
rüzgârlarının yansıması var. O tavır
karşısında bir davranış biçimi var.
Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Te-
rakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat
sistemine karşı, tekleşmeye tek
adamlığa doğru giden bir sisteme

karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi
eğer Abdülhamid ise bugünün öz-
nesi Recep Tayyip Erdoğan'dır” söz-
leri üzerine başlayan tartışmaya
katıldı. Meral Akşener'e destek veren
Uysal, “Hurafe, safsata ve menkıbe-
den ibaret bir tarih okuması olan
AKP, tarihi bağlamından kopartarak,
çarpıtarak siyasi rekabette de cep-
hane olarak kullanıyor. Doğrudan
Cumhuriyet ve Atatürk'e itirazlarını
söyleyemedikleri dönemden başlaya-
rak Cumhuriyet ile Osmanlı'yı sanki
birbirinin rakibiymiş gibi yarıştırma
ve konumlandırma ihtiyacı duydular.
Bugün de AKP, özellikle söyleyecek
söz kalmayınca Abdülhamit Han
üzerinden dini-milli-hamasi bir sa-
vunma ve taarruz hattı, söylemi oluş-
turuyor” eleştirisinde bulundu. 
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EsEnyurt’un itibarına
ZARAR 
vEriyorlar

Esenyurt'ta yapımı devam Yıldız Camii'nin kaymakamlık ve belediye zabıta 
ekiplerini karşı karşıya getirmesini değerlendiren Gelecek Partisi Esenyurt İlçe

Başkanı Veysel Karatay, “Olup bitenler Esenyurt'un itibarına zarar veriyor” dedi

E senyurt'ta yapımı devam eden Yıldız
Camii, belediye ile kaymakamlığı
karşı karşıya getirdi. Caminin alt ta-

rafından bulunan depo kısmı bir markete
kiraya verilince zabıta tarafından tahliye
edilmek istendi. Market yetkililerinin ihbarı
üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile
zabıta arasında gerginlik yaşandı. Konuya
ilişkin Damga'ya özel açıklamalar yapan

Gelecek Partisi Veysel Karatay ise
olup bitenlerin Esenyurt'un itiba-
rına zarar verdiğini söyledi. Kara-
tay, “Kaymakamlık caminin
Diyanet İşleri Başkanlığı ve müft-
lüğe devredildiğini söylüyor. Bu
müftülükte devredilen yerleri biri-
lerine kiraya veriyor. Belediye bu
noktada itiraz ediyor. 'Biz daha
burayı bitirmeden buradaki in-
şaat bitmeden birilerinin burayı
gelip gasp etmesini doğru bulmu-

yoruz' diyor. Olayla ilgili bizim bildiğimiz bu. Ben
bunu da doğru bulmuyorum. Buradaki mesele şu
halk buradan gerçekten fayda edebiliyor mu? O kira-
layan kişi ne kadar kira veriyor, yoksa birileri gene bir
şey mi nemalanmak istiyor? Buradaki mesela şeffaf-
lık meselesi. Ha orayı birilerine kaymakam kiraya ver-
miş ha belediye vermiş ha müftülük vermiş. Ne fark
eder? Ne kaymakamın biz sizi dinlemeyiz deme hakkı
var ne belediyenin. Burada oturup konuşulmalı. Her
şey şeffaf bir şekilde anlatılmalı ama biz kimseden bir
şey duyamıyoruz. Zabıta aracı orada polis orada ha-
yırdır kardeşim siz neyin savaşını veriyorsunuz? Bu
yakışıyor mu? Bir sorun varsa çıkın açıklayın. Kay-
makam bey belki devletin gücünü kullanıyor eksik bir
şey yapıyor ama belediyede bir açıklama yapmıyor.
Yani böylece insanlar mağdur ediliyor. Bu şimdi yazı-
lacak, çizilecek Esenyurt'ta bir kavga var denecek. Bu
da ilçenin itibarına zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Aynur Doğan davet edilmeliydi

Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Derince Belediyesi'nin
Aynur Doğan konserine izin vermemesi üzerine
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a
çağrıda bulunarak, “Aynur Doğan burada konser ver-
meli” açıklamasını yapan Veysel Karatay bu konuda
ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Karatay, “Ko-
caeli Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini
iptal ettiklerini duyunca, bunun doğru olmadığını
düşündüm. Esenyurt'ta bir halk konseriyle bu yanlışa
karşı mesaj verebilirdik diye düşündüm. Tabii kendisi
Kürtçe söyleyen bir sanatçı olduğu için toplumda
şöyle algılandı; Belediye Kürt olduğu için izin ver-
medi. Ben bunun da doğru olmadığını düşünüyo-
rum. Esenyurt bana göre Türkiye'dir. Tüm toplum
kesimlerinin içinde yaşadığı, Türkiye'nin en büyük il-
çesi. O yüzden ne yapmak gerekiyor bu tarz olumsuz
konuların Türkiye'de olumluya çevrilmesi için Esen-
yurt müdahale edebilir. Bu müdahaleye göre Esen-
yurt'a Aynur Doğan'ı davet edebilirdik. Burada
özgürlük var diyebilir; Kürtçe, Türkçe, Ermenice her
dilde şarkılar söyleyebilirsiniz diyebilirdik. Bunu bele-
diye başkanımıza ilettik ama belediyeden herhangi
bir cevap gelmedi. Ama Veysel Karatay belediye baş-
kanı olsaydı bir dakika bile geçmeden bunu hayata
geçirirdi. Bu Türkiye'ye bir mesaj olurdu. Esenyurt'u
barışın ve kardeşliğin başkenti olarak görüyorum.
Korkmadan, çekinmeden, kardeşçe yaşayabileceği-
mizi göstermemiz lazım. Bu haftasonu baktım Zülfü
Livaneli, Haluk Levent vardı tabii onlar da kıymetli
sanatçılardır ama Aynur Doğan'ın farklı bir anlamı
olabilirdi. Tüm toplum kesimlerinin bir arada yaşadı-
ğını verebileceğimiz bir mesaj olabilirdi. Olmadı
keşke olsaydı. Bizim siyasette toplumu bilgilendirmek
gibi bir sorumluluğumuz var. Sessiz kalarak siyaset
yapamayız. O yüzden bu konularda fikrimizi dile ge-
tiriyoruz. Bunları korkmadan, çekinmeden yapma-
mız lazım. Mevkileri, makamları bir kenera bırakıp
bu tarz çalışmalar yapmalıyız diye düşünüyorum”
dedi.

Esenyurt'a yakışmıyor

Mayıs ayı Belediye Meclisi'nde ortaya çıkan çift başlı
Meclis'i ve iki farklı toplantıyı da eleştiren Karatay,
“Esenyurt'a yakışmayan bir manzarayı Meclis'te gör-
dük. Çift başlı bir Meclis vardı. Belediye başkanı
yoktu. O yokken normal kanuna göre Meclis  tarafın-
dan seçilen 1'inci Meclis Başkanvekili Meclis'i yönetir
o da yoksa ikincisi yönetir. Şimdi belediye başkanımı-
zın kendi yetkilerini devrettiği vekalet verdiği arkada-
şımız o'nun tüm yetkilerine sahiptir. Ama iş Meclis'e
gelince orada olay değişiyor. Belediyenin tüm birim-
lerinde yetki verilen kişiye aittir ama Meclis'teki ça-
lışma sistemi de Meclis Başkanvekillerine aittir. Bana
göre yanlışı orada belediye başkanı yapmıştır, doğru
olmamıştır” diye konuştu.

Belediye şeffaf olmak zorunda

Belediyeye ait olan Derman Şirketi'ne ilişkin Meclis'te
yaşanab tartışmalara da atıf yapan Karatay, “Der-
man Şirketi'nin ne olduğunu bilmiyoruz çok net ol-
mayan bir şirket. Dolayısıyla bu Meclis'te gündeme
geliyor. Şimdi bu şirkete bütçe istiyorlar şu kadar
bütçe verelim vs diyorlar ama niçin olduğuyla ilgili
net bir ilgi yok. Böyle olunca AK Partili arkadaşlar da
buna onay vermek istemiyorlar, bana göre doğru ya-
pıyorlar. Onay verecekseniz her şey şeffaf olmalı.
Bütçeler ayrılıyor ama bütçenin nereye gittiği net
değil. Dolayısıyla Esenyurt'un biraz daha şeffaf yöne-
tilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence çok fazla
ihalelerin verilmesi yanlış. Şirket kurarsınız halkın pa-
rasını halka o şirketler üzerinden hizmet ederek geri
verirsiniz ama şeffaf olmak şartıyla. Bu olmadığı
zaman hiçbir şey doğru olmaz” ifadelerin ikullandı.

Esenyurt stratejik bir nokta

Esenyurt'un İstanbul ve Türkiye siyaseti için önemli
olduğunu vurgulayan Karatay, “Esenyurt stratejik bir
nokta. İnsanlar burada siyaset yaparken şunu diyor;
burada başarırsak İstanbul'da başarırız, İstanbul'da
başarırsak Türkiye'de başarırız. Yani başlangıç nok-
tası Esenyurt. Esenyurt'un ciddi bir nüfusu ve çoğun-
luğu var” dedi.

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

ESENYURT’TA HİZMET YOK
Esenyurt'un hizmet anlamında çok geride kaldığını ve belediye-
nin bu anlamda başarısız olduğunu anlatan Karatay, “Esen-
yurt'ta bir hizmet yok. İBB de buraya hizmet etmiyor ama neden
derseniz bunun cevabı bende de yok. Şimdi bir eksiklik yoksa
hizmet gelir ama hizmet gelmiyorsa bir eksiklik sorun var de-
mektir. Sorunun boyutunu ben bilemem bunu Kemal Deniz Boz-
kurt'a sormak gerekir” dedi.

Tarımın merkezi
Beykoz olacak
İstanbul’un kent tarımı alanında gözde ilçesi Beykoz’da hayata geçen marka projeler “Kent Tarımı
Toplu Açılış Töreni” yle görücüye çıktı. İlçeyi şehrin tarım merkezi yapacak yatırım ve tesislerin 
tanıtıldığı törende Mustafa Ceceli Konseri, renkli çocuk eğlenceleri ve fide dağıtımı yer aldı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin tarım po-
tansiyelini canlandırmak ve çiftçileri desteklemek
üzere 3 yıldan bu yana yürütülen projeler ve kuru-

lan tesisler şölen havasında gerçekleşen bir törenle toplu ola-
rak açıldı. Türkiye’nin en özgün aracısız satış yeri olarak
kurulan Beykoz Köy Pazarı’nda yapılan açılışa, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Beykoz Kayma-
kamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı M.Hanefi Dilmaç,
PERMATÜRK Vakfı yöneticileri, ilçe protokolü, çiftçiler ve
vatandaşlar katıldı.

Beykoz bereket getiren işler

Dünyada her geçen gün stratejik önemi artan kent tarımı
alanında ilçede yapılan yatırımlara dikkat çeken programın
açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın,
Beykoz Köy Pazarı,  Alım Garantili Üretim, yıllık 1 milyon
fidenin üreticisiyle buluşacağı Tohum ve Fide Serası, Top-
raksız Tarım AR-GE Serası, permakültürün yaygınlaştırıla-
cağı Ekolojik Park ve katkıları hakında ayrıntılı bilgiler verdi.

Çiftçi sayısını 4 katına çıkardık

Beykoz’un bereketli toprakları, şehre ve su  kaynaklarına ya-
kınlığı, iklimi gibi birçok özelliği ile kent tarımı için İstan-
bul’daki en uygun yerlerden olduğunu vurgulayan Başkan
Murat Aydın 3 yılda ilçede yapılanları şöyle sıraladı: “Se-
çimden sonra ilk iş olarak Tarım Müdürlüğü’nü kurduk.
Beykoz Tarım Çalıştayı’nı düzenleyerek yol haritamızı belir-
ledik. 3 sene sonunda Tarım Orman Bakanlığı’na kayıtlı
çiftçi sayısını 4 katına çıkardık. Eskiden beri burayla anılan
ürünlerimizi canlandırmak için festivaller düzenledik. Pan-
deminin hayatımız-
dan çıkmasıyla bu
festivallerimizin sayı-
sını artıracağız.” dedi.

Çiftçiye 
1 milyon fide 

Tarıma yapılan yatırı-
mın geleceğe yapıldı-
ğının altını çizen
Başkan Murat Aydın:
“Şu anda içinde bulunduğu-
muz Beykoz Köy Pazarı’nı, ara-
cısız satış modeli olarak hayata
geçirdik. Burada satış yapan
hemşehrilerimiz aynı zamanda
üretici. Hepsi iyi tarım koşulla-
rına göre üretim yapıyor. Yine
Cumhuriyetköy’de Tohum ve
Fide Üretim Serası’nı açtık.
Amacımız, tarımsal üretimin
önemli harcama kalemlerinden
olan, tohum ve fide konusunda
çiftçimize destek olmak. İlk
etapta çiftçimize 1 milyon mev-
simlik fide dağıtacağız. “Alım
Garantili Üretim”le sene ba-

şında çiftçimize alım garantisi veriyor,  mahsul olgunlaştı-
ğında satamadığını biz alıyor ve  ihtiyaç sahibi komşuları-
mıza dağıtıyoruz.” şeklinde konuştu.

Tarımda yeni teknolojiler yolda

Kent tarımı alanındaki teknolojik yatırımlara da değinen
Başkan Murat Aydın: “Beykoz Üniversitesi işbirliği ile Top-
raksız Tarım ve AR-GE Serası’nı açtık. Burada hem yeni tek-
nolojilerle üretiyoruz, hem de üniversiteli gençlerle araştırma
geliştirme yapıyoruz. Beykoz Spor Ormanı’nda ise PER-
MATÜRK Vakfı iş birliğiyle sürdürülebilir yaşama destek
için; Beykoz Ekolojik Park’ı açtık. Amacımız, sürdürülebilir
bir tarım modeli olan permakültür ve ekolojik tarım uygula-
malarını yaygınlaştırmak. Yücel Çelikbilek Meyve Bahçe-
si’nde 4 mevsim üretim yapıyor, buradaki hasatlarımızı ise,
ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz.” diyerek hiz-
meleri sıraladı. Konuşmasının sonunda Beykoz’un her köşe-
sinden bereket fışkırdığını ifade eden Başkan Murat  Aydın,
ilçenin bereketini artırmak için atılan her adımın misliyle geri
döndüğünü belirterek  gayretle çalışmaya devam edecekle-
rini söyledi. Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli
ise konuşmasında Beykoz Belediyesi’nin yatırım ve çalışma-
larıyla tarımı şehre getirdiğini belirterek emeğin geçenleri
kutladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
de Beykoz’da hayata geçirilen projelerin Türkiye’nin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, küresel öl-
çekli gıda krizini yönetmeye yönelik attığı adımlarla
örtüştüğünü belirterek Beykoz Belediye Başkanı Murat Ay-
dın’ı tebrik etti.

Açılış kurdelesini kestiler

Konuşmaların ardından protokolle birlikte açılış kurdelesi
kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca
günün anısına, İstanbul’da Alım Garantili Üreticilik
yapan tek belediye olan Beykoz Belediyesi’ne belgesini
takdim etti. Beykoz Belediyesi açılışa katılan çiftçi ve va-
tandaşlara fide setleri hediye ederken, alana gelen çocu-
karlar çeşitli gösterilerle eğlendi. Pop müziği sanatçısı
Mustafa Ceceli de sevilen şarkılarını söylediği konseriyle
açılışa renk kattı. ÖMER FARUK ARPACIK

Çekmeköy afetlere

karŞı hazır
Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi
(ÇEKUT); İstanbul Tahliye, Yerleştirme ve
Planlama Tatbikatı’nda görev aldı

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında, olası
bir depremde afetlere hazır Türkiye hedefi
doğrultusunda gerçekleştirilen İstanbul

Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı’nda; va-
tandaşlar, AFAD gönüllüleri, kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum kuruluşları görev yaptı. 5 Bin perso-
nel ve 500 araç ile gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz
altında kalan afetzedelere ulaşma çalışması ve top-
lanma alanına ulaşan afetten etkilenen vatandaşla-
rın yetkililer tarafından geçici barınma merkezlerine
sevk edilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleş-
tirilen tatbikatta; Çekmeköy Belediyesi Arama Kur-
tarma ekibi 20 kişi ile yer alırken, 2 kişiden oluşan
gönüllü AFAD destek koordinatörleri ve 40 kişiden
oluşan Çekmeköy Destek AFAD gönüllüsü de tatbi-
katta görev yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “İlçemizde yıllardır arama kurtarma
faaliyetlerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Belediyemiz ekibi ÇEKUT İzmir depremi, Akde-
niz’de yaşanan yangınlar ve Kastamonu sel felaketi
başta olmak üzere bir çok afette arama kurtarma
faaliyetinde en ön saflarda oldu. Bugünde çok
önemli bir tatbikatta ön saflarda yer alarak bizleri
mutlu ettiler. Ekibimize ve bu işe gönül vermiş tüm
hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, “dedi.

Şileli arıcılar
bayram ettİ
İstanbul’un ilk ve tek coğrafi işaretine
sahip Şile Kestane Balı Şile ilçesinde
Dünya Arı Günü bir başka kutlandı

Şile’de ki çeşitli kurum amirlerinin ve
bal üreticisi arıcıların katılımı ile bir
araya gelinen Dünya Arı Günü kutlama-

sında, dünya genelinde hızla azalan arı popülas-
yonuna dikkat çekilerek; Şile’nin benzersiz
doğasının korunarak, bugünden alınacak tedbir-
lerle gelecek nesillere en sağlıklı mirasın bırakıl-
ması gerekliliği ve Şile'de arı ürünleri üretiminde
verimi artırma yolları gibi konular konuşuldu.
Toplantıda üreticilere hitap eden Şile Belediye
Başkanı İlhan Ocaklı; Şile’nin arıcılıkta İstan-
bul’un ilk sıradaki bal üreticisi olduğunu ve mev-
cut durumu daha da geliştirerek Türkiye çapında
önemli bir değer üretmenin gayreti içinde oldukla-
rını belirtti.  Konuşmasına arıların ve bal üretimi-
nin değerini vurgulayarak devam eden Şile
Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Öncelikle Dünya
Arı Günü’nü kutluyorum. Arıların dünya hayatın-
daki ekolojik önemi herkesçe bilinen bir gerçek.
Bizler de Şile Bezi’nden sonra İstanbul’daki 2.
coğrafi işareti Şile Kestane Balı üreticilerinin üret-
tiği bal için aldık. Bunun hakkını verebilmek için
de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Tarım
ve Orman Bakanlığı’mız tarafından Şile’deki arıcı-
larımıza ve bal üreticilerimize çok ciddi hibe des-
tekleri sağlandı. Bundan dolayı da Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize teşekkür-
lerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde
de arıcılarımıza Şile’de yeni bir mekân kazandıra-
rak, Yeniköy’de kurulacak bir AR-GE Merkezinin
açılışını gerçekleştireceğiz. Arıcılarımızın üretimine
destek vererek, taşıdıkları ekonomik yükü azalt-
mak için Şile Belediyesi olarak üzerimize düşen ne
varsa, yapmayı sürdüreceğiz. Günleri bereketli ve
kazançları da bol olsun.” ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi 
Esenyurt İlçe Başkanı
Veysel Karatay



Cinayetin işlendiği muaye-
nehane önündeki protestoya
Türk Dişhekimleri Birliği, İs-

tanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul
Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası ve
İstanbul Veteriner Hekimler Odası ka-
tıldı. Basın açıklamasına katılanlar,
"Hekim Emeğine Saygı", "Sağlıkta Şid-
dete Son" yazılı dövizler taşıdı. İstanbul
Dişhekimleri Odası Başkanı Berna
Aytaç, Şeyma Biran'ın muayenehane-
sinde hunharca katledildiğini belirterek
"Acımız büyük. Katil ya da katillerin bir
an önce yakalanıp adalete teslim edil-
mesini ve gereken cezaları almalarını
ümit ediyoruz" dedi. Türkiye'de hekim-
lere ve kadınlara yönelik şiddetin her
geçen gün arttığını ifade ederek "Bu
durum bizleri derin bir endişe ve üzün-
tüye boğmaktadır. Her kadın cinayeti ya
da şiddet vakasından sonra, toplum ola-
rak meseleye birkaç gün duyarlılık gös-
terip sonrasında unutarak yaşamaya
devam ettiğimizi görüyoruz. Ama her

birimiz her şiddet, cinayet ve istismar
vakasında örseleniyor, toplumsal
travma altında bu şiddetten 
nasipleniyoruz" dedi.

Üzücü ve korkutucu

Şeyma Biran cinayetinin meslek grupla-
rını ilgilendiren boyutuna dikkat çeken
Aytaç, şöyle konuştu: "Yıllardır devlet
hastanelerinde süregelen hekimlere uy-
gulanan şiddet sorununun, biz diş he-
kimlerinin çoğunlukla tek başına ya da
daha az sayıda yardımcıyla çalıştığı
muayenehanelere sıçradığını görmek
çok üzücü ve korkutucudur. Sizi iyileştir-
mek için orada bulunan ellere saldırmak
neden, niye? Artan şiddet olayları sonu-
cunda, gittikçe fazla sayıda doktor ve diş
hekimi devlet hastanelerinden istifa et-
mekte, kazanılmış değerlerimiz ülkemizi

terk etmekte ve insanlarla birebir karşı
karşıya gelen hekimlik dalları gittikçe
daha az tercih edilmektedir. Hastaları-
nın sağlığı için canla başla görev yapan
meslektaşımıza yapılan bu korkunç şid-
deti lanetliyoruz. Sevgi, merhamet, hoş-
görü ve sabır ile yapılan bu meslekte,
böylesi kahreden olayların bir daha ya-
şanmamasını temenni ediyoruz."
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.
Nergis Doğan ise, Şeyma Biran'ın öldü-
rülmesinin diş hekimlerinin ilk kaybı ol-
madığını belirterek "1980 yılının 23
Mayıs'ında Sevinç Özgüner yalnızca
barış ve demokrasiden yana olduğu için
karanlık güçler tarafından katledilmişti.
Bu yüzden 23 Mayıs'ta burada toplan-
mış olmamız bana çok anlamlı geliyor.
Toplumsal şiddetin muayenehanelere
kadar sıçradığını gösteriyor" dedi. DHA

E senyurt Zafer Mahallesi'nde
bulunan Yıldız Camii'nin bod-
rum katı Kaymakamlık ve bele-

diyeyi karşı karşıya getirdi.
Kaymakamlıık oluru ile Esenyurt
Müftülüğü tarafından bir markete ki-
raya verilen bodrum kat, belediye ekip-
lerince tahliye edilmek istendi. Belediye
Başkanlığı, ilgili yerin taziye ve aşevi
olarak kullanılacağını belirterek, böl-
geye zabıta gönderdi. Zabıtalar, bod-
rumun içine  malzeme doldurmaya
çalışan market sahiplerini durdurdu.
İşletmecilerin şikayeti üzerine emniyet
birimleri olay yerine geldi. Zabıtaların
inşaatın önünden çekilmesini isteyen
polis ekipleri, inşaat önünde bek-
leyen zabıta araçlarını da çekici-
lere yükleyerek kaldırdı. Belediye
ile Kaymakamlığı karşı karşıya
getiren cami inşaatının önünde
şimdi hem zabıta hem de polis
ayrı ayrı nöbet tutuyor. 

Sözün bittiği yerdeyiz!

Olay yerine gelen Belediye Baş-
kan Yardımcısı Selçuk Günerhan,
“Söyleyek bir şey yok. Sözün bit-
tiği yerdeyiz” açıklamasını yaptı. Esen-
yurt Belediyesi Zabıta Müdürü Semra
Düzcü ise caminin altında yer alan
bodrumun belediyenin mülkiyetinde
olduğunu belirterek, “İnşaat sahfa-
sında olan bir yerden bahsediyoruz.
Şu anda tehlike arz ediyor. Burası Di-
yanet Vakfı aracılığı ile bir gruba, o
grubun da farklı bir işletmeye kirala-
dığı bir yer. Bu şantiyeye kimsenin gir-
memesi gerekiyor. Tehlike arz ediyor.
Biz onları da korumak için buradayız.
Bizim belediye başkanımız Esenyurt
halkının haklarını korumak için seçildi.
Burası da Esenyurt halkına ait bir yer-
dir. Bizim bütün derdimiz budur. Bu-
rada bir hukuksuzluk var. Müftülükten
kimseye ulaşamıyoruz. İrtibat kuramı-
yoruz. Vakfın yetkilisine ulaşamıyoruz.
Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir tali-
mat üzerine zabıta araçlarımız kaldı-
rıldı. Fen İşleri Müdürlüğümüzün
çalışmasına engel onunuyor. Hiçbir

zaman emniyet güçlerine karşı bir tu-
tumuz olamaz. 3 günden beri kendile-
rini ikna etmeye çalışyoruz. Geldiğimiz
son nokta bu” ifadelerini kullandı. 

Aşevi olarak planladık

Yıldız Camii inşaatında yaşanan geliş-
meleri hayretle izlediğini belirten Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt ise kiraya verilmeye çalışılan
alanda taziye evi ve aşevi planlandığını
aktardı. 
Cami altlarının ticari alanlar yerine
yoksul vatandaşların faydalanacağı ve
ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlara
dönüştürülmesi gerektiğinin altını
çizen Bozkurt, “Belediyemiz mülkiye-
tinde ve tasarrufunda olan, muhtaç
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere taziye evi, aşevi ve yine
muhtaç vatandaşlarımızın gıda, giysi
ve kısa süreli barınma ihtiyaçlarının
karşılanacağı yer olarak planlanan

cami inşaatının altındaki bölümlerin,
kaymakamlık oluru ile müftülük tara-
fından bir şirkete kiraya verildiğini, bu
şirketten yeri kiralayan market sahibi-
nin bir takım malzemeleri taşıma giri-
şiminde bulunduğunda öğrendik.
Belediye zabıta ekiplerimiz eşyaların
taşınmasına, usule ve hukuka aykırı
kullanıma müdahale etmiştir. Müda-
halenin ardından polis ekipleri sahaya
gelerek zabıtalarımızın görevini yap-
masını engellemiş, ardından da sa-
haya çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek
kamu görevini yerine getirmeye çalışan
kamu görevlilerinin zorla görevden el
çektirileceği bildirilmiştir. Yoksul va-
tandaşlarımıza hizmet vereceğimiz
alanın hukuksuz ve yetkisiz bir şekilde
ticari alana çevrilmesini hayretle izliyo-
ruz. İhtiyaç olan, cami altlarını ticari
alanlara, marketlere dönüştürmek
değil, bu alanları muhtaç vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarının karşılandığı alan-
lara çevrilmesidir. Bunun hem bir
zorunluluk hem de bir sorumluluk ol-
duğunu düşünüyor, bu düşüncemiz-
den vazgeçmeyeceğimizi taahhüt
ediyoruz” açıklamasını yaptı. 
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Esenyurt Kaymakamlığı ile Esenyurt
Belediyesi arasında dükkan kavgası
çıktı. Belediye ekipleri İlçe Müftülüğü
tarafından kiraya verilen caminin 
bodrum katını, mülkiyeti belediyenin
olduğu iddiasıyla tahliye etmek 
isteyince araya emniyet müdürlüğü
girdi ve zabıta araçlarını çekiciyle
kaldırdı. Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, yaşananları hayretle izlediğini
belirtirken, Kaymakamlık'tan yapılan
açıklamada, ilgili yerin işletilmesinin
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uhdesinde
olduğu belirtildi

C umhuriyet halk partisi İstanbul Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’nun cezası onanıp kendisine siyaset
yasağı getirildiğinin açıklanması üzerine, bildiğiniz

gibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm milletvekille-
rini ve partilileri İstanbul İl Başkanlığına davet etmişti.

Milletvekilleri ve parti yöneticileri partililerle birlikte
kendi de İstanbul’a gelerek tüm partililere hitaben yaptığı
konuşmada, kararı tasvip etmediklerini ve siyasi bir karar
olduğunu belirterek, “Kaftancıoğlu İl Başkanımızdır ve
başkanlığa da devam edecektir” diyerek Bursa’da yapıl-
ması planlanan mitingin İstanbul’da yapılacağını 
açıklamıştı.

Kısa sürede görkemli bir şekilde mitinge hazırlanan
Maltepe Meydanı’nda önceki gün miting büyük bir 
katılımla yapıldı.

Maltepe ruhu ve notlar

Daha önceleri bu meydanı Muharrem İnce, Adalet Yü-
rüyüşü sonrası ve Ekrem İmamoğlu mitingleri ile bilen ve
ulaşım konusunda çekilen sıkıntıları bilen partililerin ted-
birli olduğu görüldü.

Mitinge sahil kesimindeki ilçelerin tümü otobüs yerine
gemi ile geldiler. Bu bakımdan ulaşım kolay oldu.

Otobüs, kendi aracı ve Tren yolu ile gelen izleyiciler alı-
nan polis tedbiri nedeniyle kilometrelerce yürümek 
zorunda kaldı.

Miting alanına gelen herkes birkaç yerde didik, didik
aranarak alana alındı.

Milletvekilleri, Belediye Başkanları miting öncesi hal-
kın arasına katılarak onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi-
ler. Halkın arasından gelen vekillerin hemen hepsi basın
tribününü ziyaret ederek demeçler verdi. Tv’lere yorum
yaptılar.

Geç başladı

Alanı dolduran yüz binler güneş altında saatlerce mitin-
gin başlamasını beklediler. Bu arada organizasyon bozuk-
luğumu, ya da düzenlemedeki yanlışlık mı bilemem
ama, Kılıçdaroğlu'nun kürsüye geç çıkması için sanki tüm
tedbirler alınmıştı.

Miting bana göre hiç gereği yokken başlama saati olan
18.00 de milletvekilleri, Belediye Başkanları, Büyükşehir
Başkanları, Disiplin Kurulu üyeleri, parti meclisi üyelerinin
teker teker sahneye çağırılıp tanıtılmasıyla başlandı. 
Yapılan bu takdim gösterisinde en çok alkışı Ekrem 
İmamoğlu ve İstanbul başkanı Canan Kaftancıoğlu aldı.

Sonrasında Gezi şehitleri ve mahkumu aileleri sahneye
çağrıldı.

Milletin sesi

Takdimlerden sonra Milletin Sesini dinlemek için önce
Gezi Mahkumu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahra-
man’ın konuşmasıyla başladı. “Gezi eşitlik,  özgürlük,
adalet, ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umudu-
dur” dedi. Ve meydan, “Her yer Taksim, her yer direniş ve
hak hukuk adalet” sloganı atıldı.

Arkasından kağıt toplayıcısı Nusret Güllü, 65 yaşında
olmasına rağmen hala bulaşıkçılık yapan Nazife Canoğlu,
Kasap Fatih Uludağ, ev işçisi Muazzez Süngün, torna us-
tası Abdullah Korkunç konuşma yaparak yaşadıkları zor-
lukları ve geçinemediklerini yüksek enflasyon nedeniyle
aldıkları ücretin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirttiler.

İyi güzel de!..

Tüm bu takdimler ve tanıtımlar Kılıçdaroğlu'nun kür-
süye geç gelmesine neden oldu. Bu tanıtımlar yapılacak ve
insanlarımız konuşturulacak ise, neden saat 18.00 bek-
lendi? Bu seramoni saat 17.00 de başlayamaz mıydı?
Halkımızı temsilen dertlerini anlatanlar daha kısa 
konuşamaz mıydı?

Bu işlemler nedeniyle Kılıçdaroğlu kürsüye 19.15’te ge-
lebildi. Konuşmasına, “Hiç kimse umutsuzluğa kapılma-
sın, haramilerin sonu geliyor” diyerek başladı. Adalet
yürüyüşünü hatırlatıp, “O gün bu meydanda ‘kimse bu yü-
rüyüşün son olduğunu düşünmesin, bu bizim ilk adımımız-
dır’ demiştim. Beş yıl önce ilk adımımızı attığımız
yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı, bu kentin mey-
danlarında, sokaklarında, tarlalarında, fabrikalarında,
üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Meraklanmayın
az kaldı.. Kimse korkmasın ve çekinmesin. Bunların tek
amacı var: korku iklimi yaratmak ve bundan nemalanmak
istiyorlar. Az kaldı kardeşlerim az kaldı, uzun zamandır
değişim rüzgarları esiyor. Türkiye bu değişime hazır. Bunu
görüyoruz. Benim vatan sevgimde sınır namustur. Yol
geçen hanına dönen sınırlarımızı koruyamayanlar bu dev-
leti yönetemezler yönetemiyorlar. Gelen sığınmacıları on-
larla ve geldikleri devletlerle anlaşarak davulla zurnayla
ülkelerine göndereceğiz. Bunun planları hazır. Bu ülkede
çalınanları tavuzsiz geri alacağıma milletimin huzurunda
söz veriyorum. Güzel halkım yeter ki sesini yükselt. Kim
olduğunu asla unutma. Ben inanıyorum sizde inanç ve
umudunuzu kaybetmeyin Geliyor gelmekte olan” diyerek
konuşmasını bitirdi.

Erken gidenler

Takdimlerin geç başlaması ve konuşmaların uzaması
nedeniyle kürsüye geç gelen Kılıçdaroğlu, bana göre ko-
nuşmasını metinden okumak yerine sahnenin tümünü kul-
lanarak yapsaydı çok çok daha etkili olurdu. Mitinge
katılanlar geri dönme endişesi nedeniyle Genel başkan’ı9n
konuşmasının tamamını dinlemeden alanı boşaltmaya baş-
ladılar. Bunların içinde daha önce Adalet yürüyüşüne
neden olan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Ada-
lar Belediye Başkanı Erdem Gül’de vardı. Kılıçdaroğ-
lu’nun konuşmasını değerlendirdiğimiz meslektaşım
Mehmet Şehirli, “Bak Dolu CHP’nin ekmeğini yiyenler
Genel başkanlarını dinlemeden gidiyorlar” diyerek 
gösterdi.

ABD’ye ne oldu?

ABD’ Büyükelçisi miting öncesi sanki üzerine vazife
ymiş gibi gereksiz bir açıklama yaptı. Büyükelçi Jeff
Flake sözde Amerikalılara hitaben yaptığı açıklamada,
“Daha önce bu ve benzer toplantı ve gösterilerde polis,
tazyikli su, gaz, ve öldürücü olmayan mermiler kullandı.
Bu nedenle şiddete dönüşebilecek bu gibi toplantılardan ve
gösterilerden kaçının” gibi provokasyona uygun bir açık-
lama yaptı. Be adam bu mitingin ABD ile ne alakası var ki
böyle bir açıklama yapıyorsun. Yoksa bu açıklamayla hal-
kın mitinge katılmasını engellemek mi istediniz. Sanıyo-
rum dersini almış olmalısınız. Halk açıklamanızı dikkate
almadığını gösterdi. Bu nedenle işinize bakmanızı ve ülke-
mizin işlerine karışmamanızı öneririm.

Maltepe mitingi ve
halkın sesindeki çığlık

EKREM HACIHASANOĞLU

DUKKAN KAVGASI

Esenyurt Kaymakamlığı da konu hakkında
bir açıklamada bulundu. Belediye zabıtası
ve işletmeciler arasında bir olumsuzluk
yaşandığının belirtildiği açıklamada, Diya-
net İşleri Başkanlığı Kanunu'na atıfta bulu-
nuldu. Açıklamada, kanunun f bendinin
13. maddesi ve 703 sayılı Kanun Hük-
mümde Kararnamenin 141. maddesi ha-
tırlatılarak, ilgili yerin kiralanmasının
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevleri ara-
sında olduğu vurgulandı. Açıklamada,
“Kaymakamlığımızın 17/03/2022 tarihli

oluru ile Esenyurt İlçe Müftülüğü Diyanet
Vakvı ve UMT Umut Grup arasında düzen-
lenen sözleşmeye istinaden kiraya verilen,
cami müştemilatının en alt kısmındaki
bölüm, depo olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri
atarafından 20 Mayıs Cuma günü kiracı
faaliyetlerine, yasal dayanak teşkil edecek
herhangi bir belge ve gerekçe gösteril-
meksizin engel olunması üzerine, kiracı
tarafından polis merkez amirliğine şika-
yette bulunulmuştur. İlçe Müftülüğü'nün,
belediye zabıtasının müdahalesi nedeniyle
yaşanan kiracı mağduriyetinin önlenmesi
talebi üzerine Kaymakamlığımızca olay
yerine kolluk kuvveti sevk edilerek, bele-
diye görevlileri uzaklaştırılmış ve gerekli
güvenlik önlemleri alınmıştır” denildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ 
UZAKLAŞTIRILDI!

Şiddete son!
Diş hekimi Şeyma Biran'ın
Kadıköy'deki muayenehanesinde
bıçaklanarak öldürülmesi protesto
edildi. Basın açıklamasına katılanlar,
"Hekim Emeğine Saygı", "Sağlıkta
Şiddete Son" yazılı dövizler taşıdı

Veri sanatına 
kapılar aldı
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
(BAKSM) son yıllarda yükselmekte olan veri
sanatına kapılarını açtı.  Veri analisti Atakan
Kızıltan’ın yapay zeka ve veri bilimi teknikleriyle
ortaya koyduğu 12 görsel ve 8 videodan oluşan
“Datoptikon” isimli sergi, sanatseverlerle buluştu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye
kazandırılan ve sanatın her alanını ilçe hal-
kıyla buluşturan Beylikdüzü Atatürk Kül-

tür ve Sanat Merkezi (BAKSM) veri sanatına ev
sahipliği yapıyor. Veri analisti Atakan Kızıltan’ın
yapay zeka ve veri bilimi teknikleriyle oluşturduğu
“Datoptikon” sergisi BAKSM Hanımeli Sergi Ala-
nı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kızıltan’ın
yapay zeka aracılığıyla eğitilmiş modellerden oluştur-
duğu videoların kesitlerinin de bulunduğu sergide,
görsellerin altında videoların kolayca izlenebilmesi
için kare kodlar yer aldı. Serginin 12 görsel ve 8 video-
dan oluştuğunu belirten Kızıltan, “Görselleri oluştu-
rurken çıkış noktam, felsefe ve filozoflardı. Bunun da
temel sebebi şu; benim çok sevdiğim demokratizas-
yon diye bir kavram var. Halka indirgemek anlamına
geliyor. Felsefe her zaman kaçınılan bir kelime olmuş-
tur. Felsefeyi yine mesafeli kalınan, veri ve teknoloji ile
birleştirerek halka indirgemek istedim.” diyerek emeği
geçenlere teşekkür etti. 

Yalandan bıktık!
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
21 tasarruf finansman şirketinin mağdurları, TMSF
binası önünde eylem yaptı. Bursa'dan gelen 
Nezaket Şimşek, "Benim 80 bin liram vardı. 
Getirdim şirkete verdim. Ev teslim alacağım diye.
Teslim günün geldiğinde sabah bir baktık şirket
kapatılmış. Şirkete gittik 'devlet el koydu. Bekle
bekle, git gel. Artık yalandan bıktık" dedi.

Halk arasında "evim" adlarıyla bilinen ve
faizsiz ev ve taşıt alma vaadinde bulunan
21 şirketin tasfiyesine edilmişti. Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), tasfiye halindeki
21 evim şirketinin mağdurları 'Evim Mağdurları Plat-
formu' olarak Şişli'de bulunan TMSF binası önünde
bir araya gelerek eylem yaptı. Saat 11.00'da TMSF
önünde bir araya gelen grup üyeleri açtıkları pankart
ve dövizlerle yetkililerden yardım istedi. Grup, arala-
rından seçtikleri temsilcileri yetkililerle görüşmek için
TMSF'ye gönderdi. Bursa'dan gelen Nezaket Şimşek,
"Benim 80 bin liram vardı. Getirdim şirkete verdim.
Ev teslim alacağım diye. Teslim günün geldiğinde
sabah bir baktık şirket kapatılmış. Şirkete gittik 'devlet
el koydu. Bizim suçumuz yok' dedi. Dava yok, yargı
yok hiçbir şey yok. Bekle bekle, git gel. Artık yalandan
bıktık. En azından bize vermeyeceğiz desinler" dedi.
Mağdur olduklarını söyleyen Nurcan Alpaydın ise
"Katılım paylarının yüzde yirmisi ödenecek gerisi
ödenmeyecek deniyor. Yeni sözleşmeye tabi olacaksı-
nız deniyor. 2 Temmuz'da firmalar kapatıldı. Ben
Temmuz'un yirmisinde ev teslim alacaktım” dedi.



B aşakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu, doğası ve eşsiz güzellikleriyle
göz dolduran Şamlar Tabiat Parkı’nı

keşfe çıktı. Şehrin stresinden uzaklaşmak iste-
yen herkesi Şamlar Tabiat Parkı’na davet eden
Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’in oksijen depo-
sunda ister bireysel, ister sevdiklerinizle birlikte
vakit geçirebilirsiniz.  Kuş sesleri ve fıstık çam-
ları altında yürüyüş keyfini deneyimleyebilir,
doğa ile baş başa kalabilirsiniz” diye konuştu. 

Trekking rotasında sona gelindi

Başakşehirlilerin Şamlar Tabiat Parkı’nı daha yakın-
dan tanımaları için bir de müjde veren Başkan Kartoğlu,
“5. Kapı’dan giriş yapan komşularımız toplamda 10-12
kilometrelik bir rota üzerinde Şamlar Tabiat Parkı’nın eşsiz
doğasını gözlemleyebilecek. Rota çalışmalarımızı tamamla-
dık. Trekking parkurumuz, iki rota üzerinde olacak. Kırmızı
rota olarak belirlediğimiz güzergâh profesyonellere hitap ede-
cek ve daha zorlu olacak. Kayalıklardan tırmanma ve zorlu ko-
şullarda yürüyüş imkânı sağlayacak. Mavi rota ise daha kolay ve
bu spora ilk başlayan komşularımıza hitap edecek” ifadelerini 
kullandı.  

Zengin bitki ve meyve türüne sahip

Şamlar Tabiat Parkı’nın çeşitli meyve ve bitki türlerine ev sahipliği yaptı-
ğına işaret eden Başkan Kartoğlu, “Modern şehrimizin hemen yanı ba-
şında bu güzel alanları keşfetmeli, öğrenmeli ve değerini bilmeliyiz. Attığımız
her adımda farkı bitki ve meyve türleri ile karşılaşabiliyoruz. Kantaron, kaldı-
rık, melocan, kuzukulağı, mantar ve yabani bezelye gibi birçok bitkiyi görmeniz
mümkün. Doğada aradığınız her şey Şamlar Tabiat Parkımızda bulunuyor.
Komşularımızın da bu güzelliği keşfetmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
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keşfedecek
Başakşehir güzellikleri

Başkan kartoğlu, şamlar Tabiat Parkı’na
gelen ziyaretçilere, çöplerini çevreye atma-
ması ve ateş yakmaması konusunda da çağ-
rıda bulundu. Doğayı korumanın önemine

dikkat çeken Başkan kartoğlu, “Bu konuda
büyük hassasiyet göstermeliyiz. Buranın keyfini
çıkaralım ama çöplerimizi çöp kutularına ya da
geri dönüşüm noktalarımıza atalım” dedi.

Doğayı koruyalım, sahip çıkalım

Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin 

Kartoğlu, Başakşehir’in
arka bahçesi Şamlar
Tabiat Parkı’nı keşfe
çıktı. Şamlar Tabiat

Parkı’nın birbirinden
güzel şifalı bitki ve
meyve türlerine ev
sahipliğine dikkat 

çeken Başkan Kartoğlu,
“Eşsiz güzellikleri

yakından keşfetmeniz
için harika bir trekking

parkuru da
hazırlıyoruz” dedi
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Gençler ve çocuklar için eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar onların
kişisel gelişimine katkı sunacak bir çok proje hazırlayan ve hayata geçiren Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken, ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor

Gençleri kötü alışkanlık-
lardan uzak tutacak, ruh ve
bedenlerini güçlendirecek,

sosyalleşmesine imkan tanıyan çalış-
malara imza atan Başkan Deniz
Köken, önemli bir projeyi daha ha-
yata geçiriyor.Eyüpsultan Belediyesi,
Eyüpsultan'ın Karadeniz'e kıyısı bulu-
nan, Çiftalan Köyü sahilinde Gençlik
Kampı yapıyor. Kamp alanında öğ-
rencilerin konaklayacakları evleri, sos-
yal ve sportif donatı alanlarının
yapımına başlayan ekipler, kamp ala-
nını yaz aylarına yetiştirmek için çalış-
malara aralıksız devam

ediyor.Doğada yaşam alışkanlığı ola-
cakÇalışmaları yakından takip eden
Başkan Deniz Köken, yakın zamanda
kamp alanını faaliyete geçireceklerini
belirterek şunları söyledi: "Hemen
plajın yan tarafında yapımına başla-
dığımız kamp alanında 25 adet bun-
golowda gençlerimizi ağırlayacağız.
Orman kampı, izci kampı, baba oğul,
anne kız kampı gibi kamplarla çocuk-
larımızı doğal ortamda sportif faali-
yetlerle buluşturup, doğada yaşama
alışkanlıkları kazandıracağız. Kampı-
mızda 20 farklı etkinlik olacak. Mini
bir futbol sahası, basketbol sahası ve
tenis kortu ile beraber etrafında da bi-
siklet ve yürüme yolunu da içine kata-
rak sportif etkinliklerin olacağı bir
alan haline getiriyoruz. İnşallah yakın
zamanda kampımızı gençlerimizle
buluşturacağız. Aynı şekilde plajı-
mızda bu yıl bütün İstanbullulara ve
Eyüpsultanlılara hizmet vermeye baş-
layacak inşallah. Hayırlı olsun şimdi-
den diyoruz"

Önemli alanları var

Gençlerin yaz ve kış aylarında kamp
yapmalarına imkanı sunacak olan 5
bin m²’lik kamp alanında 25 adet
bungalov ev, çadırlı kamp alanı, fut-
bol ve basketbol sahası, tenis kortu,
550 metre uzunluğunda koşu pisti,
outdoor spor aletleri, idari bina, revir
ve orman okulu bulunuyor. Projenin
hayata geçmesi ile gençler mavi ve ye-
şilin buluştuğu kamp alanında sanat-
sal, sportif ve kültürel aktivitelerle
unutamayacakları bir kamp deneyimi
yaşayacaklar. ARİF ELMAS

ÇiFTALAN CAZiBE
MERKEZi OLACAK

GOP uçurtma ile renklendi
Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler

oluşturdu. Şenliğe katılan çocuklar, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzen-
lenen uçurtma şenliğine çok sayıda çocuk, ailele-
riyle birlikte katıldı. Gaziosmanpaşa Millet

Bahçesi'nde uçurtma uçuran çocuklar, renkli görüntüler
oluşturdu. Gökyüzünü uçurtmalarla kaplayan çocuklar

keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte
uçurtmanın yanı sıra; çocuk

oyunları ve resim boyama et-
kinliği de yapıldı. Şenliğe katı-

lan vatandaşlara patlamış
mısır, içecekler ve pamuk

şeker dağıtıldı. Kızlarıyla
birlikte etkinliğe katıla-

rak, eğlendiklerini dile

getiren Emine Çetin, "Kızlarımla birlikte geldim. Çok eğleniyo-
ruz. Uçurtma uçurduk, piknik yaptık. Şimdi de pamuk şeker
alacağız. Çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu. Çocuklarıyla bir-
likte eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Ali Çıldır ise, "Eşim ve
çocuklarımla geldik. Uçurtma uçurmaya çalışıyoruz açıkçası

çok eğleniyoruz, çocuklarımla
birlikte güzel bir vakit geçiri-
yoruz. İlk etapta biraz uçur-
duk sonra çok heveslendik
ama devamında uçuramadık.
Uçurtmayı bir iki denemeden
sonra bırakıp, diğer etkinlik-
lere katılmayı düşünüyoruz"
diye konuştu.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma
Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile görüştü

Pakistan Başbakanı
Şahbaz Şerif ile Karaçi
Tersanesi’ndeki Pakistan

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi
Badr’in denize indirme törenine katı-
lan Akar, daha sonra İslamabad’a
geçti. Bakan Akar, başkentteki prog-
ramı kapsamında önceki gün sabah
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja
Muhammed Asif ile bir araya geldi.
Bakan Akar ve Asif arasındaki gö-

rüşmede ikili, bölgesel savunma ve
güvenlik konuları ele alındı, sa-
vunma sanayiinde iş birliği imkanla-
rına ilişkin görüş alışverişinde
bulunuldu. Görüşmede iki ülke ara-
sında askeri iş birliğinin daha da ar-
tırılmasının önemine değinildiği ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından Türkiye’nin Keşmir
konusundaki desteğinin her vesileyle
dile getirildiği ifade edildi.

Pakistan’da
kritik görüşme

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki,
Türkiye-Filistin ilişkilerinin tarihi
temeller üzerine dayalı ve güçlü
olduğunu belirterek, "Türk
hükümeti ve devletinin 
Filistin halkının çıkarına
çalışacağına dair bizim 
inancımız tam." dedi

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki,
Türkiye-Filistin ilişkilerinin tarihi
temeller üzerine dayalı ve güçlü
olduğunu belirterek, "Türk
hükümeti ve devletinin 
Filistin halkının çıkarına
çalışacağına dair bizim 
inancımız tam." dedi
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Filistin Dışişleri Bakanı Maliki,
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inancımız tam." dedi

D ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu'nun Filistin ve İsrail'e gerçekleşti-
receği ziyaret öncesi soruları

yanıtlayan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-
Maliki,  iki ülke arasındaki ilişkiler, Filistin-İs-
rail meselesi, ABD yönetiminin Filistin
meselesine yaklaşımı, Rusya ile ilişkiler ve Al
Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail
güçlerince öldürülmesine ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. Türkiye-Filistin ilişkileri
hakkında Maliki, "Türkiye ile Filistin ilişkileri,
tarihi temeller üzerine kurulu, uzun süreye
dayalı ve güçlü. Bizler bu tür bir ilişkiden do-
layı gurur duyuyoruz. Bu ilişki farklı yollar ve
yöntemlerle güçlendirilmiş ve geliştirilmiştir."

ifadelerini kullandı. Maliki, iki ülke arasındaki
ilişkinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mah-
mud Abbas nezdinde "en üst düzeyde"
sürdürüldüğüne işaret etti.

Filistin halkını koruyoruz

Kendisinin de Çavuşoğlu ile güçlü bir ilişkisi
olduğunu aktaran Maliki, "Birlikte Filistin
halkına yapılan zulmü, Filistin halkının sıkın-
tılarını gidermek, Filistin halkının haklarını
korumak için çalışıyoruz. Türk hükümeti ve
devletinin, Filistin halkının çıkarına çalışaca-
ğına dair bizim inancımız tam." diye konuştu.
Maliki, Çavuşoğlu'nun Türk hükümetinden
temsilcilerin bulunduğu bir heyetle Filistin'i
ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşı-
ladıklarını belirterek, Türk-Filistin Ortak Ko-
mite Toplantısının ikinci oturumu
sonucunda ikili anlaşmalar imzalanacağını
ve bu ilişkinin "daha da ileriye taşınacağına
ve çeşitlendirileceğine dair inançlarının tam
olduğunu" kaydetti.

Sorun İsrail'de

Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini geliştirmesinin
Filistin meselesine katkısına ilişkin soruyu ya-
nıtlayan Maliki, "Türkiye her zaman ön alıcı
olmak istiyor, meseleleri çözmeye çalışıyor.
Sorun Türkiye veya Filistin'de değil, sorun İs-
rail'de." ifadesini kullandı. Maliki, Tel Aviv'in
Filistin-İsrail siyasi müzakerelerine karşı çıktı-
ğını belirterek, İsrail Başbakanı Naftali Ben-
nett'in "iki devletli çözüme, müzakereye ve
bağımsız, egemen bir Filistin devletine karşı
olduğunu dile getirdiğini" söyledi. İsrail tara-
fında siyasi bir muhatap ve irade bulunmadı-
ğını kaydeden Maliki, "Türkiye veya başka bir
ülke tarafından başlatılacak herhangi bir giri-
şimin İsrail tarafında karşılık bulacağına
inanmadığını" dile getirdi. Maliki, Türkiye'nin
"siyasi müzakerelerin başlaması, iki devletli
çözümün somutlaşmasına ilişkin iyi yakla-
şımı ve niyetleriyle İsrail tarafında kesin bir
itirazla karşılaşabileceği" değerlendirmesinde
bulundu. Türkiye-İsrail ilişkilerinin olgunlaş-
masının beklenmesi gerektiğini ifade eden Fi-
listin Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:
"Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin olgun-
laştığını, Türkiye'nin Filistin halkına hizmet
etmek için İsrail'e baskı kurabildiğini görebil-
meliyiz. Ben öncesinde kardeşim Çavuşoğlu
ile baş başa görüşmemizde, bu ilişkinin (Tür-
kiye-İsrail) nereye varmasını, Filistinlileri bu
açmazdan nasıl çıkarmak istediğini ve Filis-
tinlilerin devam eden İsrail işgali karşısındaki
sıkıntılarını sonlandırmak olmasa da nasıl
azaltmak istediğini kendisinden dinlemek 
istiyorum."

Rusya ile ilişkiler

Filistin yönetiminin, Ukrayna savaşının ar-
dından Rusya ile ilişkilerini değerlendiren
Maliki, "Bizler bir tarafı diğer tarafa tercih
etme lüksüne sahip değiliz. Bizler işgal altın-
daki bir ülkeyiz. Bu riski alamayız. Bağımsız-
lığımızı kazanana kadar bizler işgal

altındayken kimse bize ne tarafta durduğu-
muzu soramaz. Öncelikle bize işgalden kur-
tulmamıza yardım etmeliler." dedi. Maliki,
"bu konuda bir karar almaları ve taraf seçme-
leri yönünde ABD, Batı ve Avrupa Birliğin-
den (AB) gelen baskılara karşı durduklarını"
belirterek, "işgal altındaki bir ülkenin bunu
yapamayacağını, bunun intihar olduğunu"
söyledi. Filistin'in Rusya ve Ukrayna ile ilişki-
lerini eş zamanlı şekilde iyi tutmaya çalıştı-
ğına işaret eden Maliki, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya, uzunca bir süredir Filistinli siyasi
gruplar arasındaki görüş ayrılıklarını gider-
mek için çalıştı ve geç-
mişte birçok toplantıya
ev sahipliği yaptı.
Geçmişte Rusya,
başta Fetih ve Hamas
olmak üzere Filistinli
grupların görüş ayrı-
lıklarını giderme ve
uzlaşma için çalıştı.
Rusya buna devam
etmek istedi. Bu yüz-
den yakın zamanda
Hamas'tan bir heyeti
ağırladı. Bu, yeni bir
şey değil. Bu, bizim
taraf tuttuğumuz an-
lamına gelmez. Bu,
Rusya'nın farklı Filis-
tinli gruplar arasında uzlaşı
sağlama çabasıdır." Maliki ayrıca Cezayir,
Katar ve Mısır'ın da Filistinli siyasi gruplar
arasındaki görüş ayrılıklarını giderme konu-
sunda rol oynadığına dikkati çekerek, Türki-
ye'nin de Fetih ve Hamas'tan çok sayıda
yetkiliyi taraflar arasında uzlaşı için ağırladı-
ğını ve yine Türkiye'nin Filistinli siyasi grup-
ları görüşmeler için davet etmesi durumunda
"anında olumlu yanıt alacağını" vurguladı.

Biden için son şans

Maliki, ABD'deki Joe Biden yönetiminin bir
önceki Başkan Donald Trump yönetiminden
tamamen farklı olduğunu düşündüklerini be-
lirterek, Biden'ın Abbas'ı aradığında "Ben
Trump değilim, Trump'ın Filistinlilere ve Fi-
listin haklarına karşı aldığı tüm kararları geri
çevireceğim." dediğini aktardı.Biden'dan
bunu beklediklerini vurgulayan Maliki, ABD
yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te
Filistinlilere hizmet veren ABD Konsoloslu-
ğunun "İsrail hükümetinin pozisyonuna bak-
maksızın" açılacağı konusunda kendilerine
teminat verdiğini anlattı. Maliki, Washing-
ton'un bu yönde adım atacağına inandıkla-
rını ancak ne zaman olacağını bilmediklerini
ve ABD yönetimine sözlerini hatırlatmaya
devam edeceklerini belirtti. Biden'ın haziran
ayı sonunda Filistin'i ziyaret edeceğini akta-
ran Maliki, "Biden'ın ziyaretini bir fırsat ola-
rak görüyoruz. Gelmeden önce olmasa da
geldiğinde vaatlerini tutmasını ümit ediyoruz.
Eğer ki eli boş gelirse, bu tür yönetimden ne
beklememiz konusunda bizim için bir gös-
terge olacaktır. Sonrasında bu göstergelere 

göre nasıl hareket edeceğimizi, nasıl ilerleye-
ceğimizi belirleyebiliriz." şeklinde konuştu.
Maliki, "ABD'nin haziran ayında adım
atmak, bir önceki yönetimin attığı hatalı
adımları düzeltmek için bir fırsatı olduğunu
düşünüyoruz. Bu zaman zarfında olmasa
bile Biden'ın ziyaretinde bunları gerçekleştir-
mesini düşünüyoruz. Biden'ın ziyaretini,
ABD'nin bir önceki yönetimin yanlış kararla-
rını düzeltme yönünde adım atması için son
tarih olarak görüyoruz." dedi.

İsrail'in işi hep zulüm

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da
bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenle-
diği baskın sırasında Filistinli kadın gazeteci
Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldü-
rülmesini değerlendiren Maliki, Filistin yöne-
timinin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin kendi
soruşturmasını yürüttüğünü vurguladı. Ma-
liki, kendi soruşturmalarını tamamladıktan
sonra eğer ki uluslararası bir yapının da so-
ruşturma yapmasına ihtiyaç olursa bunu
açıklayacaklarına işaret ederek, Ebu Akile'nin
öldürülmesine ilişkin dosyayı iki gün önce
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına
ilettiklerini aktardı. Uluslararası bir yapıyla
Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin soruşturmada
iş birliği yapmaları halinde buna İsrail'in ka-
tılmamasını şart koşacaklarını vurgulayan
Maliki, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Konseyinin halihazırda İsrail'in Filistin hal-
kına karşı devam eden suçlarını araştırmak
için bir komite kurduğunu ve bu yapının dev-
reye girebileceğini kaydetti. DHA
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İsrail’in
ihlalleri
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki,
israil'in ihlalleri karşısında ulus-
lararası alanda hesap sorulma-
dığı için daha fazla ihlal
gerçekleştirdiğine işaret ederek,
"israil'in uluslararası hukuka karşı
işlediği ihlaller karşısında uluslar-
arası toplum ve BM Güvenlik Kon-
seyi, dünyada barış ve güvenliği
temin etme yönündeki sorumlulu-
ğunu üstlenerek israil'den bunla-
rın hesabını sormalı." dedi.
Filistinlilerin 1948 yılından bu-
güne sürekli birden fazla nekbe
(Büyük Felaket) yaşadığını dile
getiren Maliki, uluslararası toplu-
mun ürettiği Filistin sorununa bir
son getirmesi gerektiğini vurgu-
ladı. israil Yüksek Mahkemesi'nin
4 Mayıs'ta, israil ordusunun, Batı
Şeria'nın El Halil kenti yakınların-
daki Mesafir Yatta bölgesini "918
no'lu Atış Alanı" kabul etmesini
onaylayarak 2 binden fazla Mesa-
fir Yatta yerlisinin zorla tahliye
edilmesinin yolunu açtığına işaret
eden Maliki, bunun ve israil'in
yakın zamanda inşaatına onay
verdiği 4 binden fazla haneli yasa
dışı yerleşim yeri inşaatının "isra-
il'in ihlallerinin sonuncusu olma-
yacağının" altını çizdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki,
Türkiye-Filistin ilişkilerinin tarihi
temeller üzerine dayalı ve güçlü
olduğunu belirterek, "Türk
hükümeti ve devletinin 
Filistin halkının çıkarına
çalışacağına dair bizim 
inancımız tam." dedi
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Çin’e sert uyarı geldi!
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı

savunmak için buna askeri olarak müdahil olabileceklerini bildirdi
Biden, Japonya Başbakanı Kişida
Fumio ile Akasaka Sarayı Devlet Ko-
nukevi'nde düzenlenen ortak basın

toplantısında konuştu. Son yıllarda Japonya ve
ABD arasındaki ittifakın daha güçlü bir hale geldi-
ğini belirten Biden, Japonya'yla yaptıkları uzay iş
birliği konusunda heyecanlı olduğunu vurguladı.
Biden, yarın Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD)
Zirvesi'nde liderlerle bir araya geleceklerini aktara-
rak, QUAD'ın dünya demokrasileri arasındaki iş
birliğinin büyük işler başarabileceğini gösterdiğine
dikkati çekti. ABD Başkanı, ikili iş birliğini artır-
mak, bölgedeki tüm insanlar için fırsat ve refah ya-
ratan özgür ve açık bir Hint Pasifik sağlamak
amacıyla birlikte çalışma taahhüdünde bulunduk-
larını ifade etti. ABD ve Japonya'nın, diğer 11 ül-

keyle Hint-Pasifik Ekonomik
Çerçevesini (IPEF) başla-

tacağını ifade eden
Biden, bunun "eko-
nomik rekabet gü-
cünü sağlamak için
en önemli zorluklar
üzerinde bölgedeki
yakın dost ve ortak

ülkelerle çalışma ta-
ahhüdü" olduğunu
kaydetti. Biden,
bu iş birliğinin
özellikle "(Rusya
Devlet Başkanı
Vladimir) Putin'i
Ukrayna'ya

karşı yürüt-
tüğü acıma-
sız savaştan,
normlara ve
ilkelere yö-
nelik saldı-

rısından
so-

rumlu tutmak için küresel tepkiyi organize et-
mede" hayati önem taşıdığını vurguladı. ABD
Başkanı Biden, bugünkü görüşmede, Japon mev-
kidaşıyla Japonya ve ABD arasındaki güvenlik iş
birliğini güçlendirmeyi sürdürmenin yollarını da
ele aldıklarını aktardı. Daha zorlu bir güvenlik or-
tamında ABD'nin Japonya ile daha yakın çalışa-
cağına işaret eden Biden, "Güçlü Japonya ve
güçlü bir ABD-Japonya ittifakı, bölgede iyilik için
bir güçtür." dedi.

ABD ekonomisi

ABD'de ekonomik bir durgunluğun kaçınılmaz
olup olmadığına ilişkin soruya "hayır" yanıtını
veren Biden, ülkesindeki işsizliği yüzde 3,6 seviye-
sine düşürdüklerini ve birçok iş fırsatı yarattıklarını
belirtti. Biden, bunun ABD'nin hiç sorunu olma-
dığı anlamına gelmediğine işaret ederek, ABD'nin
iç büyümesi ve gücü dolayısıyla bu konunun dün-
yanın geri kalanına göre daha az sonuç doğurdu-
ğunu söyledi. Yüksek benzin fiyatları konusunda
"inanılmaz bir geçiş sürecinden" geçtiklerine deği-
nen Biden, bu bittiğinde dünyada daha güçlü ve
fosil yakıtlara daha az bağımlı olacaklarını ifade
etti. Biden, kendilerini Ukrayna nedeniyle gıda kıt-
lığı yaşadıkları bir durumda bulduklarını belirte-
rek, Ukrayna'da gıda fiyatlarını aşağı çekebilecek
ve piyasayı temelden olumlu yönde etkileyecek
milyonlarca tahılın bulunduğunu dile getirdi.
ABD'nin Çin'e uyguladığı bazı gümrük vergilerini
kaldırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması
üzerine ise Biden, bunları kaldırmayı düşündü-
ğünü ve önceki ABD yönetiminin koyduğu tarife-
lerin hiçbirini uygulamadıklarını söyledi. ABD'de
maymun çiçeği virüsünü kapan hastalara karan-
tina uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki so-
ruya "hayır" yanıtını veren Biden, aşılara sahip
olduklarını söyledi. Biden, "Sizce ABD'de yeterli
maymun çiçeği hastalığı aşısı stoku var mı?" soru-
suna, "Sanırım bu olası sorunla başa çıkmak için
yeterince aşımız var." cevabını verdi.

Savaşı bitirmek
için uğraşıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 
günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna’nın
savaşı mümkün olan en kısa sürede sona
erdirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi elde etmek
için uluslararası bağlarını her hafta genişlettiğini
belirterek, Kiev’de Polonya Devlet Başkanı 
Andrzej Duda ile bir araya geldiğini söyledi

Zelenski, Duda ile Ukrayna’ya sa-
vunma desteği ve Rusya’ya karşı yaptı-
rımların güçlendirilmesi gibi konularda

görüştüklerini ifade etti. Ukrayna-Polonya ilişkile-
rine dair konuşan Zelenski, “Ukrayna-Polonya iliş-
kilerinin sonunda tamamen temiz, samimi bir
temelde ve herhangi bir tartışmadan uzak seviyeye
geldiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Bu
bir başarıdır. Uluslarımızın tarihi başarısı” dedi. Sa-
vaştan kaçan ve Polonya’da geçici olarak kalan Uk-
raynalılara, Polonyalılarla aynı fırsatların ‘de facto’
ve ‘de jure’ (meşru) olarak verildiğini ifade eden Ze-
lenski, jest olarak benzeri bir yasa tasarısının Uk-
rayna’daki Polonyalılar için hazırlandığını bildirdi.
Zelenski, “Böyle bir yasayı Ukrayna'da geçirmek
doğru bir jest olacaktır. Umalım ki Polonya vatan-
daşları asla böyle bir yasayı kullanmak zorunda
kalmasın, ama minnetimizi ve saygımızı göstere-
lim” dedi.

Bu tarihi bir süreç

Ayrıca Zelenski, Polonya ile ortak gümrük kontro-
lünü hayata geçireceklerini ve bunun sınır prose-
dürlerini önemli ölçüde hızlandıracağını belirterek,
“Yolsuzluk risklerinin çoğunu ortadan kaldıracaktır.
Ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ortak güm-
rük alanına entegrasyonumuzun da başlangıcıdır.
Bu gerçekten tarihi bir süreçtir” dedi.
Öte yandan Zelenski, dün
akşam İngiltere Başbakanı
Boris Johnson ile konuştukla-
rını; toplantılar, müzakereler ve
savaş alanındaki durum hak-
kında bilgi verdiğini söyledi.
Zelenski, “Ukrayna'ya yakıt it-
halatı hacminin yanı sıra tarım
ürünleri başta olmak üzere ih-
racat hacmimizi artırmanın
yollarını arıyoruz” dedi. 
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Musiki Derneği büyük ilgi gördü

Asırlık sigorta
haritaları sergilendi

Uluslararası Müzik Festivali başladı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen
11. Sigorta Haftası etkinlikleri, İstanbul'un asırlık 
sigorta haritalarının yer aldığı sergiyle başladı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), İs-
tanbul'un 100 yıllık tarihi sigorta
haritalarını Galataport İstanbul'da
düzenlenen Sigorta Haritaları Ser-
gisi'nde katılımcılarla buluşturdu.
Kartograf Jacques Pervititch tara-
fından hazırlanan ve İstanbul'un
çeşitli semtlerini gösteren haritalar,
11. Sigorta Haftası etkinlikleri
kapsamında tekrar gün yüzüne
çıktı. Doç. Dr. Sedat Bornovalı'nın
küratörlüğünde hazırlanan ser-
gide, 1920'li yıllardan 1950'ye uza-
nan süreçte hazırlanan 200
haritadan 18'i yer aldı. Haliha-
zırda eser niteliği kazanan, gör-
kemli tarihi eserleri, kamu binaları
ve dönemin yaygın mimari unsuru
olan ahşap yapıları kayıt altına
alan haritalar, çeşitli koleksiyoner-
ler tarafından korunarak bugüne
kadar ulaştı. Serginin zirve 
boyunca farklı mekanlarda 

meraklıları ile buluşacağı bildirildi.

Gurur vesilesi

Serginin açılışında konuşan TSB
Başkanı Atilla Benli, birlik arşivle-
rinde korunmaya devam eden bu
kıymetli eserlerin, uzmanların kul-
lanımına sunulduğunu söyledi.
Benli, "Sigorta Haftası vesileyle bu
arşivin bir bölümünü gün ışığına
çıkarmak, kıymetlerimizi uluslar-
arası katılımcılarla paylaşmak
bizim için gurur vesilesi." dedi. Si-
gorta Haftası etkinliklerinin bugün
başlayacağını ve Uluslararası Si-
gorta Zirvesi ile devam edeceğini
bildiren Benli, tüm dünyadan si-
gorta sektörünün önde gelen isim-
lerinin katılımıyla ve "Sigortacılığın
Geleceğini Yeniden Tanımlamak:
Yeni Fırsatlar" temasıyla düzenle-
nen zirvenin önemli bir iş birliğine
ev sahipliği yapacağını söyledi.

Büyükçekmece Belediyesi Musiki
Derneği Şef Cengizhan Sönmez yö-
netiminde nefesleri kesen bir konser
gerçekleştirdi. Büyükçekmece Bele-
diyesi Musiki Derneği’nin gerçekleş-
tirdiği “Yaşayan Bestekarlar Ah De
Vefa Konseri” ne Büyükçekmeceli
sanatseverlerin katılımı çok yoğun
oldu. Türk Sanat Müziğinin eşsiz
eserlerine dinleyiciler de zaman
zaman eşlik etti. Büyükçekmece Ata-
türk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
Yaşayan Bestekarlar ve Ah De Vefa
konserinde bestekarların anıldığı et-
kileyici performanslar dakikalarca
ayakta alkışlandı. Konser sonunda
Büyükçekmece Belediyesi Koordina-
törü Gürhan Ozanoğlu tarafından
Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün adına sanatçılara
plaket ve çiçek takdim edildi.

Mersin Kültür Merkezi’nde bu yıl 'Müzik Birleşti-
rir' temasıyla düzenlenen festivalin gala konseri ilgi
gördü. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış kon-
seri öncesi Sanat Ödülü, Kent Ödülü ve Nevit Ko-
dallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere 3 farklı

dalda ödül, sahiplerine dağıtıldı. Ödül töreninin
ardından besteci ve şef Murat Cem Orhan yöneti-
minde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası
konser için sahne aldı. Mezzosoprano Asude Ka-
rayavuz, Soprano Hale Soner Kekeç, Tenor

Erdem Erdoğan, Bariton Caner Akgün’ün solist
olarak yer aldığı konserde, Şef Murat Cem Orhan
yönetiminde eserler seslendirildi. 11 Haziran'a
kadar devam edecek festivalde 3'ü ücretsiz 
12 konser verilecek. DHA

Mersin'de bu yıl 'Müzik Birleştirir' temasıyla düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), gala konseriyle başladı

K endisini her zaman yazarak ifade etmeyi
sevdiğini söyleyen Burcu Aslan, bu za-
mana kadar biriktirdiği şiirlerini bir

araya getirerek Kanatlarım Kül isimli kitabını
okuyucu ile buluşturdu.Burcu Aslan, Kanatlarım
Kül isimli şiir kitabındaki tüm eserleri kendi de-
neyimleri ve yaşadığı olaylar karşısındaki hisle-
rinden yola çıkarak kaleme aldı. Sanatçı için
manevi açıdan da önemi büyük olan Kanatlarım
Kül, Burç Aslan’ın 2013 yılında vefat eden rah-
metli ablası Hilal Aslan'a ithafen yazıldı. Evimin
duvarlarını görebilirsinizİlk şiir kitabını çok uzun
yılların emeğinin meyvesi olarak eline alan sa-

natçı, kitapla ilgili duygularını şu şekilde ifade
ediyor: '' Lise ikinci sınıf itibarıyla şiir, düz yazı,
şarkı sözü yazma çalışmalarım başladı. Her yere,
aklıma ne gelirse yazarım. Hatta evimin duvarla-
rında bile yazılar görebilirsiniz. Yaşadıklarımı ya
da seyirci olduğum hayatları, toplumsal olayla-
rın bana hissettirdiklerini yazmak bana hep iyi
geldi. Önceleri bir kitap hayalim yoktu aslında,
ta ki editörüm ve değerli yazar arkadaşım Emre
Kalcı ile tanışana kadar. ‘Ben de bir şeyler karalı-
yorum işte.’ diye başlayan sohbetimiz ‘Getirsene
bir bakalım neler yazmışsın.’ a döndü ve serüven
böyle başladı. Emre, kitabın editörlüğünü yap-
mak isteyince ben sevinçten havalara uçtum
çünkü kalemi çok güçlü bir yazar ve inanılmaz

dokunuşlarla harika duygular yansıdı cümlele-
rime. Şimdi sabırsızlıkla farklı hayatlarla buluş-
sun ve insanlar benim cümlelerimde kendilerine
rastlasınlar istiyorum.'' şeklinde ifade etti. 

TÜRKAN ERVAN

Türkiye’nin en öncü sanat kurumlarından
Zorlu PSM ve Akbank Sanat’ın ses getiren
yepyeni müzikali Peter Pan ve Varolmayan
Ülke, Mayıs ve Haziran aylarındaki gösterim-
leriyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.
Türkiye’nin en öncü sanat kurumlarından
Zorlu PSM ve Akbank Sanat, Akbank
Çocuk Tiyatrosu’nun 50. Yılında imza at-
tıkları Peter Pan uyarlaması
‘Peter Pan ve Varolmayan
Ülke’ müzikalini
hız kesmeden,
sanatseverlerle
buluşturmaya
devam ediyor. 4, 5,
12, 18, 19 Haziran

tarihlerindeki yeni gösterimleriyle rengarenk
evrenini seyircisine sunmaya devam eden mü-
zikalin metin ve

söz yazarlığını Mehmet Ergen, müziklerini
Tuluğ Tırpan bestelerken koreografisini Bey-
han Murphy üstleniyor. Yağız Can Konyalı’yı
Peter Pan olarak izleyeceğimiz müzikalde
Wendy karakterini Elif Gülalp, Kaptan
Kanca’yı Sami Levi ve Tinkerbell’i Su Sonia

Herring canlandırıyor. Peter Pan ve Va-
rolmayan Ülke” müzikalinin Mayıs

ve Haziran aylarındaki biletle-
rine www.passo.com.tr adre-
sinden ulaşabilirsiniz. Bu
eşsiz ve büyüleyici deneyime

ortak olmak için ‘Peter Pan ve Varol-
mayan Ülke’ müzi-

kalini sakın
kaçırmayın!

Bu müzikal kacmaz
“Peter Pan ve Varolmayan Ülke” müzikali Mayıs ve Haziran aylarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor

Hem Sarkıcı
Hem yazar
Söz yazarı, besteci, yorumcu ve dansçı Burcu Aslan, bu defa
yazarlık yönünü öne çıkardığı ve uzun zamandır çalışmalarını
sürdürdüğü ilk şiir kitabı 'Kanatlarım Kül'ü yayımladı

Bavulları hazırlayın
Sıcak iklimin hakim olduğu, yaz
mevsiminin uzun sürdüğü ve nere-
deyse kış mevsimine kadar ılıman
bir atmosfer sunan Akdeniz ve Ege
yaz tatilcilerinin yine favorisi. Antal-
ya’da Lara, Kemer, Side, Alanya,
Konyaaltı, Muğla’da Bodrum, Fet-
hiye, Marmaris, Aydın’da Didim,
Kuşadası, Akbük, İzmir’de Çeşme,
Alaçatı, Dikili öne çıkan destinas-
yonların başında geliyor. Bu desti-
nasyonlar resort otellerin ve kamp
alanlarının yanı sıra turkuvaz sula-
rındaki mavi yolculuklarıyla dasizi-
rengarenk ve eşsiz deniz canlılarını
keşfe davet ediyor. Yaz tatili için
henüz erken olduğunu düşünenler
ya da yaz tatili planlarını ileri bir ta-
rihte yapanlara özel; hava değişim-
leri ve temiz hava için şehre yakın

destinasyonlarda doğa ile iç içe olan
oteller yine ön plana çıkıyor. Sakin-
liği ile saklı bir cennet olan Sapanca,
yılın her mevsimi ayrı bir atmosfere
bürünen Abant, yeşilliğin içinde buz
gibi serinlik sunan 7 Göller, kahvaltı,
Alabalık keyfi, atv turları ile Maşu-
kiye ön planda. Rotalar
Tatilbudur.com’da her bütçeye
uygun fiyatlar ve çeşitli ödeme seçe-
nekleri ile misafirleri bekliyor. Yaz’ı
karşılayan festivalleri ile meşhur,
bütün kültürlerden etkilenen kültür
karması mutfağı ve gurme mezeleri
ile ön planda olan Kıbrıs; renkli
dünyası ile şenlik tadında bir tatil
vaat ediyor. TatilBudur; bölgede ya-
pılan tatil deneyimlerinde 4 gün ve
üzeri konaklama tercih edenlere +1
gün konaklama hediye ediyor!
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S ezon başındaki hedeflerini yakala-
dıklarını dile getiren Tuğba Şenoğlu,
"Sezonun başından beri 5 kupayı

hedefliyorduk zaten. 5'inci kupa buydu. Al-
dığımız için çok mutluyuz. Çok emek ver-
dik, çok çalıştık. Zaten Ankara'da da
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aynı ta-
kımla oynadık. Orada çok iyi mücadele
ederek aldık. Şimdi de aynısı oldu. Çok
mutlu ve gururluyum. Çok çalışıyorum,
emeğimin karşılığını alıyorum" diye ko-
nuştu. Gelecek yıl Asya Kıtası'nda forma
giyeceği şeklinde gelen soru üzerine Şe-
noğlu, "Önümüzdeki yıl Asya'ya gideceğim.
Ama buraya gelmek istiyorum tabii ki"
dedi. 

Kendimizi gururlu hissediyoruz

Türkiye'ye kupaları kazandırdıkları için çok
gururlu olduklarını ifade eden kaptan Melis
Gürkaynak, "Çok mutluyuz. Bu sezon 5
kupa hedefimiz vardı. 5'inci kupayı aldık.
Onun için çok mutluyuz. Bugün çok rahat
bir uyku çekeceğiz. Ülkemize bu kupaları
getirdiğimiz için kendimizi çok gururlu his-
sediyoruz" şeklinde konuştu.

Kariyerim için umut verici

Voleybol kariyerini böyle iyi noktalamanın
kendisi için çok gurur verici olduğunu söy-
leyen Gürkaynak, "Sezonu böyle bitirip, ka-
riyerimi böyle noktalamak benim için çok
önemli, çok gurur verici. Ben voleybol ha-
yatımda bir şey başardıysam VakıfBank sa-
yesinde başardım. Hayatımda en çok gurur
duyduğum şey VakıfBank'ın bunca yıl oy-
nayabilmek ve sonrasında buranın kaptanı
olabilmek. O yüzden kendimle gurur duyu-
yorum. Tüm VakıfBank'a çok teşekkür edi-
yorum" ifadelerini kullandı.

Mental olarak kolay olmuyor

Üst üste kritik maçlar oynamanın zorluğu
ile ilgili gelen soru üzerine Gürkaynak,

şöyle konuştu:"Diğer sporları çok bilmiyo-
rum ama voleybol böyle oluyor. Çok üst
üste maçlar oynadığımız oluyor. Burada
oynayan arkadaşlarımızın hepsi milli ta-
kımlara gidip, aynı şekilde orada da perfor-
mans gösterecekler. Fiziksel ve mental
olarak çok kolay olmuyor. Buna iyi hazırla-
nıp, başarabiliyorsak, kupa kaldırabiliyor-
sak demek ki bunu çok iyi yapabiliyoruz.

Kupa kazandığımız için mutluyuz

5 kupanın hepsini alabilmek için çok çalış-
tıklarını dile getiren Kübra Akman, "Ger-
çekten çok mutluyuz, çok çalıştık biz bu
kupayı alabilmek ve 5'te 5 yapmak için. Ül-
kemize bu kupayı bir kez daha kazandırdı-
ğımız için çok mutluyuz. Bunu kelimelerle
size anlatamam. Ama gerçekten çok çalış-
tık. Bizim gündüzümüz, gecemiz yok
zaten. O yüzden 5 kupayı çok hak ettiği-
mizi düşünüyorum" dedi.

Bize de bu yakışırdı

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini
ifade eden Zehra Güneş, "Hedefimize ulaş-
tığımız için çok mutluyuz. 5 kupayı kaldı-
rıp, Türkiye'ye dönmek bize çok büyük
mutluluk ve gurur veriyor. Önce Kadınlar
Dünya Boks Şampiyonası'nda aldığımız
madalyalar, sonra Anadolu Efes'in şampi-
yonluğu şimdi de biz şampiyon olduk.
Bizim ülkemize de bu yakışırdı. Tüylerim
diken diken oldu. Çok mutluyum. Söz ver-
diğimiz gibi Türkiye'yi en iyi, en yaraşır

yerde temsil ediyoruz. Umarım bu milli ta-
kımın başarısıyla devam eder ve hedefleri-
mize ulaşırız" diye konuştu.

Unutamayacağım bir sezon

Hayatı boyunca unutamayacağı bir sezon
yaşadıklarını söyleyen Zehra Güneş, şu ifa-
deleri kullandı:"Her maçıma son maçım-
mış gibi çıkıyorum. Ne olacağı belli
olmuyor. Bu maç, bazı arkadaşlarımızla
son maçımızdı. Eğlenerek, disiplinden kop-
madan oynamaya çalıştık. Hedefimize
ulaştık. bu takıma 5 kupayla bitirmek yakı-
şırdı. Çok zor zamanlardan döndük, çok
zor galibiyetler aldık. Geri dönüşlerimiz
inanılmazdı. Bu takımla unutamayacağım
bir sezon yaşadım. Bütün takım arkadaşla-
rım, bütün staff hepsi inanılmaz karakterde
insanlar. Hepsini tebrik ediyorum, çok sevi-
yorum."

Burada çok güzel anılarımız var

Final karşılaşmasında durumu 2-1'e geldi-
ğinde karamsarlığa kapılıp, kapılmadıkları
sorulan Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bu final maçı 3-0 bitecek diye bir şey yok.
Voleybol 3 set aldığında biter. Biz de hep bu
mantalite ile oynadık. Disiplinden kopma-
dık. Sonuçta galibiyetle ayrıldık. Bu salo-
nun bende çok iyi anıları var. U23'te burada
Dünya şampiyonu olmuştuk. Tekrardan,
Slovenya altın seri olmaya devam ediyor.
Çok mutluyum." DHA

Seferovic
koptu geliyor

Inaki Pena veda etti

Kadınlar CEV Şampiyonlar
Ligi Süper Finali'nde İtalya

ekibi Imoco Volley'i 3-1
yenen VakıfBank, şampi-

yonluğa ulaştı. Karşılaşma-
nın ardından VakıfBanklı

voleybolcular Tuğba
Şenoğlu, Melis Gürkaynak,

Kübra Akman ve Zehra
Güneş, basın mensuplarına

açıklamalarda bulundu

Jorge Jesus’un yeni teknik adam olarak belirlen-
mesinin ardından Fenerbahçe ’nin transfer dö-
neminde izleyeceği rota da büyük ölçüde netleşti.
Yönetimin önceliği zaten bir forvet almaktı. Je-
sus’un da ilk talebi golcü takviyesi oldu. Porte-
kiz’de yayın yapan Record Gazetesi’nin
iddiasına göre tecrübeli teknik adam, Benfi-
ca’dan eski öğrencisi Haris Seferoviç’i Sarı- La-
civertliler’de görmek istiyor. Bu talep sonrası
Fenerbahçe’nin ilk girişimi yaparak Portekiz eki-
bine oyuncunun durumunu ve bonservisini sor-
duğu belirtildi.

Rakam çok yüksek

Sarı-Lacivertliler, cevap olarak beklemediği
kadar yüksek bir rakam duydu. Benfica’nın, 30
yaşındaki forvet için Fenerbahçe’den 10 milyon
Euro (167.9 milyon TL) talep ettiği kaydedildi.
Belotti, Gabigol, Pedro gibi isimleri de listesinde
bulunduran yönetim, Seferoviç için bu kadar
yüksek bir bedel ödemeye sıcak bakmıyor. Ben-
fica ile pazarlık yapılarak bu rakamın aşağı çekil-
mesi için çalışılacak.

Dzyuba boşa çıktı

Artem Dzyuba, sözleşme yenilemediği Zenit’ten
resmen ayrıldı ve boşa çıktı. Tecrübeli forvet,
Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası
bunu eleştiren bir paylaşımda bulunmuştu. Bu
nedenle ülkesinde tepki çeken golcü oyuncu, ka-
riyerine yurt dışında devam etmek istiyor. Rus
basınında geçen hafta yer alan haberlerde,
Dzyuba’nın ilk tercihinin Fenerbahçe olacağı öne
sürülmüştü. Sarı- Lacivertliler, henüz 33 yaşın-
daki golcü için girişimde bulunmadı. Sırbistan
ekiplerinden Kızılyıldız, Dzyuba’yı transfer et-
meyi çok istiyor. Almanya’dan Leverkusen’in de
Rus oyuncuya teklif yapabileceği öne sürüldü.
Başarılı oyuncu 6.5 senede Zenit ile 249 maça
çıktı, 108 gol atıp 70 asist yaptı.

İtalya Serie A Takımı Verona ile iyi bir sezon ge-
çiren Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor
Tudor'un İtalyan ekibiyle devam etmeyeceği
iddia edildi. İtalyan gazeteci Di Marzio Tudor'un
yeniden Süper Lig'e dönebileceğini yazdı. Verona
ile iyi bir sezon geçiren Tudor'un yeni sözleşme
kabul etmeyeceği ve takımdan ayrılacağı konuşu-
luyor. Ünlü İtalyan spor gazetesi Gianluca Di
Marzio'nın aktardığı bilgilere göre; Tudor takı-
mın bu sezon yaptıklarından daha fazlasını ya-
pamayacağına inanıyor. Verona da bu duruma
hazırlanıyor, Tudor takımla devam etmeyebilir.
Şu anda favori, Udinese teknik direktörü Gab-
riele Cioffi gibi görünüyor. Tudor'un planlarını
da açıklayan Di Marzio bombayı patlattı. "Igor
Tudor için gelecek sezon için şimdiden olası he-
defler var. Mihajloviç ile ilişkisi yıl sonunda ke-
sintiye uğrarsa, adı aslında Bologna
yöneticilerinin listesinde yer alıyor." "Bunun ye-
rine İtalya'dan uzaklaşmayı seçerse, Hırvat tek-
nik direktör, teklif verdiği ve 2017'de
Galatasaray'ı ve bir önceki sezonda Karabüks-
por'u çalıştırdığı Super Lig'de Türkiye'ye dönebi-
lir." 2016-2017 yılında Kardemir Karabükspor'u
çalıştıran Hırvat teknik adam daha sonra Gala-
tasaray'ın yolunu tutmuştu.  Igor Tudor Dursun
Özbek dönemi sezon devam ederken gönderil-
miş ve yerine Fatih Terim getirilmişti...

Galatasaray'ın devre arasında Barce-
lona'dan kiraladığı İspanyol kaleci
Inaki Pena Sarı-Kırmızılı takıma
veda etti. Galatasaray 'dın devre ara-
sında Barcelona'dan kiraladığı İs-

panyol kaleci Inaki Pena Sarı-Kırmı-
zılı takıma veda etti. Ali Sami Yen'de
desteğinizi hissetmek ve bu renkleri
temsil etmek bir zevkti. Sizden biri
olarak kabul ettiğiniz için herkese te-

şekkür ederim, ilk günden beri ken-
dimi bir aslan olarak hissediyorum.
Gelecek için bol şans ve başarılar! 22
yaşındaki kaleci 8 maçta sarı-kırmı-
zılı takımda forma giymişti.

FILENIN SAMPIYON
sultanları VakıfBank

Harika bir
performans

gösterdik
Mücadelenin ardından açıklamalarda bu-
lunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni
Guidetti, böyle bir takıma sahip olduğu için
mutlu olduğunu dile getirdi. Takımının mu-
azzam bir mücadele ortaya koyduğunu
kaydeden Guidetti, "Takım olarak bugün
mücadele ettik. Sonucunda da şampiyon-
luğa ulaştık. VakıfBank işte bu gördüğünüz
çalışan insanlar, onlar olmadan kesinlikle
olmazdı" dedi.Guidetti, CEV Şampiyonlar
Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şam-
piyon olan takım unvanının sahibi olmaları
yönündeki soruya, "Rekorları düşünmüyo-
rum. Ben takımımızı düşünüyorum. 9-3 ge-
rideydik başka takım olsa tie breaki
beklerdi. Ama hiç pes etmeyen ve dayanık-
lılığı olan bir takımım var" diye yanıt verdi.
Finalin mottosunun bir sonraki sayı, bir
sonraki set olduğunu dile getiren Guidetti,
"O mantaliteyle çıktık. İki takım da gerçek-
ten çok güçlüydü sahada. Birinci set başka
ikinci set başka bir bölümdü ama bunun
sonucunda kazanan olduğumuz için mutlu-
yuz" diye konuştu. Guidetti, mücadeleyi
takip eden taraftarlar ile ilgili olarak ise
"Burada bile Slovanya'da Avrupa'nın 4 bir
yerinden gelen seyirciler vardı. Türkiye'de
de salonlarımız doluyor. Onlar geldiği için
biz de daha iyi oynamaya çalışıyoruz. İlgi-
leri bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Fi-
nali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1
yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.
Slovanya'nın başkenti Ljubljana'dan kal-
kan uçakla İstanbul Havalimlanı'na gelen
VakıfBank'ta kaptan Melis Gürkaynak,
açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan
dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren
Melis Gürkaynak, "Sezon başında 5 tane
kupa hedefi ile başlayıp aldığımız için çok
huzurluyuz. Ülkemize döndük, bu kupayı
getirebildiğimiz için de ayrıca gururluyuz"
ifadelerini kullandı. Bu sene geri dönüşle-
rin çok olduğunun altını çizen Melis Gür-
kaynak, "O anlamda bizim için çok anlamlı
olduğunu düşünüyorum. VakıfBank böyle
sezonları bu şekilde bitirmiş bir kulüp.
Daha önce de böyle sezonlar geçirdik.
Ama eminim ki bu sezon bütün oyuncular
için unutulmaz olacak. Dediğim gibi çok
fazla geri dönüş yaptık. Hem Fenerbahçe

maçında hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem
Türkiye Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda
çok önemli geri dönüşler yaptık. Çok an-
lamlı oldu bizim için" diye konuştu. 

Tabii ki değişim olacak

Takımdan ayrılacak isimler ile ilgili konu-
şan Melis Gürkaynak, "Her sezon sonu
böyle şeyler oluyor, profesyonel hayat.
Sonuna kadar arkadaş kalıyoruz biz her-
kesle ama tabii ki sezon sonunda ayrılan-
lar olacak" dedi.  Melis Gürkaynak,
Imoco Volley'den Paola Egonu ile ilgili,
"Başkanımız dün açıklamış, dilerim Vakıf-
Bank O'nunla başarıdan başarıya koşa-
caktır.  Ben her zaman söylüyorum
VakıfBank'ta önemli olan oyuncular değil,
her zaman burada bir organizasyon ve
sistem var her oyuncu, her antrenör bu
çarka katılıp VakıfBank başarısı için elin-
den geleni yapıyor" diye konuştu. DHA

Unutulmaz bir sezon
VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak," VakıfBank böyle sezonları bu
şekilde bitirmiş bir kulüp. Daha önce de böyle sezonlar geçirdik. Ama
eminim ki bu sezon bütün oyuncular için unutulmaz olacak" dedi

Portekiz’in Record Gazetesi, Jorge
Jesus’un talebi sonrası Fenerbahçe’nin
İsviçreli oyuncu için fiyat sorduğunu
yazdı. Haberde, Benfica’nın Seferoviç’in
bonservis bedelini 10 milyon Euro (167.9
milyon TL) olarak belirlediği kaydedildi

Tudor bombası
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FIRTINA REKORU
KACIRDI!
Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, 81 puanla ligi tamamladı. Ligin son maçında
mağlup olan bordo-mavili ekip, ilk kez İstanbul takımına karşı yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rekorlar
kırdığı sezonda, ligde daha önce yakalamış olduğu 'en yüksek puan' rekorunu kırma şansını da kaçırdı

T rabzonspor, Spor Toto Süper Lig
Ahmet Çalık Sezonu’nun kapa-
nış maçında deplasmanda Medi-

pol Başakşehir’in konuğu oldu.
Karşılaşmadan 3-1’lik skorla mağlup ay-
rılan bordo-mavililer, topladığı 81 puanla
şampiyonluk yaşadığı sezonu rekorlar kı-
rarak tamamladı. Trabzonspor, Süper
Lig’in 35’inci haftasında Fraport TAV
Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere
kaldığı mücadeleyle 77 puana ulaşarak
şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinin en
erken şampiyonluğunu yakalayan Trab-
zonspor, ligde 'en erken şampiyonluk' re-
koruna sahip olan Fenerbahçe'nin de
rekorunu egale ederek tarihe geçti. Ligin
9'uncu haftasında zirveyi Fenerbah-
çe’den devralan Karadeniz ekibi, sonra-
sında gelen 29 hafta boyunca zirvedeki
yerini bırakmadı. Trabzonspor, ligin son
hafta maçlarının tamamlanmasıyla bir-
likte 2021-22 sezonunu, 7 ay boyunca li-
derlik koltuğunda oturarak
şampiyonlukla taçlandırdı.

Sahasında yenilmeyen tek takım

Şampiyon ekip, 8 Mart 2021 tarihinde
geçen sezonun 29’uncu haftasında saha-
sında oynanan Aytemiz Alanyaspor’a 3-
1 mağlup olduğu karşılaşmadan bu yana
sahasında yenilmedi. 2021-22 sezo-
nunda da sahasında yenilgi yaşamayan
bordo-mavililer, ligi toplam 442 gün bo-
yunca sahasında mağlubiyet yaşamadan
tamamladı. Trabzonspor, şampiyonluk
sevinci yaşadığı 2021-22 sezonunu, ligde
evinde namağlup  tek takım unvanıyla
bitirdi. Bordo-mavililer, şampiyonluk ya-
şadığı sezonda çıktığı 38 karşılaşmadan
23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubi-
yet aldı. Kendi sahasında oynadığı top-
lam 29 müsabakayı 11 galibiyet ve 8
beraberlikle tamamlayan bordo mavililer,
deplasmanda 19 karşılaşmada ise 11 ga-
libiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Her şey farklı olabilirdi

Süper Lig'in Ahmet Çalık Sezonu’nu 81
puanla tamamlayan Trabzonspor, 1995-
96 ve 2010-11 sezonlarında çıktığı 34
maçta 82 puan toplayarak tarihindeki en
yüksek puana ulaşmıştı. Bordo-mavililer,
Medipol Başakşehir mücadelesinden
puan alamayarak tarihindeki en yüksek
lig puanı rekorunu kırma şansını da
kaçırdı.

4 yıl sonra ilki yaşadı

Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra ligin son
maçında Medipol Başakşehir karşısında
ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gördü.
Bordo-maviller, ligde son olarak 2018 yı-
lında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa
karşılaşmasının ilk devresinde kalesinde
3 gol görmüştü. Bu sezon ligdeki 3'üncü

yenilgisini Medipol Başakşehir’e karşı
yaşayan Karadeniz ekibi, yine bu sezon
ilk kez bir İstanbul ekibine karşı da mağ-
lubiyet yaşamış oldu.

Visca eski takımına karşı oynadı

Trabzonspor'un devre arasında Medipol
Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca,
bordo-mavili formayla ilk kez eski takı-
mına karşı sahaya çıktı. İki takım ara-
sında dostluk rüzgarı eserken rakip takım
oyuncuları, haftalar önce şampiyonlu-
ğunu ilan eden Trabzonsporlu oyuncu-
ları sahaya çıkarken alkışladı.
Başakşehir’in kaptanı Mahmut Pekdemir
de eski takım arkadaşı Visca’ya çiçek
verdi. Boşnak oyuncu Visca Başakşe-
hir’de 10 yıl forma giymiş, devre arasında
Trabzonspor’a 3 buçuk yıllık imza
atmıştı.

Ahmetcan ilk asistini yaptı

Trabzonspor’un altyapıdan yetişen oyun-
cularından Ahmetcan Kaplan, ligin ka-
panış maçını kariyerinde bir ilki başardı.
Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sa-
hada kalan genç oyuncu, karşılaşmanın
59’uncu dakikasında takım arkadaşı
Nwakaeme’nin golünün asistini yaptı.
Trabzonspor’un gelecek vaat eden genç
yıldızı Ahmetcan, ligde bu sezon çıktığı
15 maçta toplam 881 dakika forma giydi.

Nwakaeme golle kapattı

Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren
golcü oyuncu Antony Nwakaeme, ligin
son maçında takımının tek golünü kay-
detti. Trabzonspor’da bu sezon çıktığı 30
maçta 13 gol ve 10 asisti bulunan Nijer-
yalı oyuncu, Andreas Cornelius’un ar-
dından ligi, takımının en skorer 2'nci
oyuncusu olarak tamamladı. Bu arada
Fransız ekibi Lille'de oynarken Rusya’nın
CSKA Moskova takımına kiralanan
Trabzonspor’un eski oyuncusu Yusuf
Yazıcı da, Rusya’da liglerin sona erme-
siyle soluğu İstanbul’da aldı. Yıldız
oyuncu, sezonu şampiyon olarak ta-
mamlayan takımının son maçını proto-
kol tribününde izledi. Yazıcı, karşılaşma
öncesinde Trabzonspor Başkanı Ahmet
Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile
görüştü.

Şimdi tatil zamanı

Zorlu geçen sezonu şampiyon olarak ta-
mamlayan bordo-mavililer, liglerin ta-
mamlanmasıyla birlikte tatile çıktı.
Medipol Başakşehir maçının bitimiyle
birlikte birçok oyuncu, ailelerini görmek
üzere ülkelerine gitti. Trabzonspor 
Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bir
yandan ailesiyle birlikte tatil yaparken
diğer yandan yeni sezon için hazırlıkla-
rını yapacak. DHA

Öte yandan Trabzonspor, 1 aylık izinin 
ardından 26 Haziran’da Trabzon’da topla-

nacak. Hem Şampiyonlar Ligi hem de yeni
sezon için hazırlıklarına başlayacak olan

bordo-mavililer, Temmuz ayı başında Tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da

bulunan tesislerinde kampa girecek.
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Nuri Şahin 
tarihe geçti

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, 7'nci sırada
tamamladığı Süper Lig'de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir

devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi
rekoru kırdı, deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu egale etti

SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık
Sezonu'nu 7'nci sırada tamamlayan
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri
Şahin yönetiminde elde ettiği başarı-
larla, kulüp tarihinde 5 rekor kırdı, 1
rekoru egale etti. Kırmızı beyazlılar
Nuri Şahin yönetiminde en fazla
puan topladığı sezonunu yaşadı.
Daha önce en fazla 58 puan kaza-

nan kırmızı beyazlılar, bu
puanı 59'a yükseltti. Sezonu
rakip kaleye 54 gol atarak
tamamlayan Fraport TAV
Antalyaspor, 53 olan reko-

runu yeniledi. Kırmızı be-

yazlılar yenilmezlik serisini de 13
maçtan 16 maça yükselterek, yeni bir
rekora imza attı. Bir devrede en fazla
puan kazandığı sezonu yaşayan kır-
mızı beyazlılar, 33 puan olan rekoru,
ikinci devrede topladığı 37 puanla
yeniledi. Kulüp tarihinde daha önce
9 maç olan sahasındaki yenilmezlik
rekorunu 14 maça yükselten kırmızı
beyazlılar, 8 maçlık deplasman yenil-
mezliği rekorunu da egale etti.

30 maçta 51 puan

Bu sezon ligin en uzun namağlup
serisini yapan takım olma başarısı
gösteren Fraport TAV Antalyaspor,
Nuri Şahin yönetimindeki 30 maçta
51 puan kazandı. Şahin, Antalyas-
por'un başında ligde 30 maça çıkar-
ken 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7
yenilgi elde etti. Sezona teknik direk-
tör Ersun Yanal ile başlayan Fraport
TAV Antalyaspor'da ligin 8'inci haf-
tası takımın başına geçen yıldız
oyuncu Nuri Şahin, futbolcu başla-
dığı sezonu teknik adam olarak ba-
şarıyla tamamladı.

Kupa başarısı

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen se-
zonun finalisti Fraport TAV Antal-
yaspor, bu sezon Nuri Şahin ile
çeyrek final başarısı gördü. Şahin ve
takımı kupada oynadığı 5 maçın
4'ünü kazanırken, çeyrek finalde
Trabzonspor'a yenilerek elendi. Şa-
hin'in takımı, TFF Süper Kupa Fina-
li'nde penaltılarla Beşiktaş'a yenilerek
kupayı kazanamadı. DHA

Ümraniyespor
az harcayacak
Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un
Başkanı Tarık Aksar ayaklarını yorgana
göre uzatacaklarını ve takım içinde
para dengesini koruyacaklarını söyledi
D SMART'TA yayınlanan
Bol'ca Futbol programına
konuk olan Tarık Aksar,
sezon başında az ve doğru
transferler yaptıklarını belir-
terek, "Devre arasında öyle
bir konuma geldik ki, trans-
fer yapmayacağız, biz bu ar-
kadaşlarla buraya geldik
böyle devam edeceğiz
dedim. Son haftalarda biraz
tökezledik ama Süper Lig'e
çıkmayı garantiledik, lider
olmak istiyorduk ama ikinci
olarak da olsa hedefimize
ulaştık. Süper Lig'de kalıcı
olmak istiyoruz. Daha sonra
UEFA neden olmasın diye
düşünürüz" dedi. 

Amaç güzel bir 
stat yapmak

Tarık Aksar şu anki statları-
nın Süper Lig kriterlerine uy-
madığını hatırlatarak; Bizim
tek amacımız Ümraniyes-
por'a güzel bir stat kazandır-
mak. Biz mevcut stadımızı
yıkıp yeni bir stat yapacağız.
13 bin kişilik UEFA stan-
dartlarına uygun olacak. Ay-
rıca oradaki alana 'Spor
Köyü' yapacağız. Recep

hoca Ümraniyespor'u çok
benimsedi. Ben hocayı takı-
mın başına getirirken güven-
dim ve arkasında durdum.
Transferlere hiç karışmadım.
Çok cüzi rakamlarla çok iyi
bir takım kurdu. Recep hoca
bunu hakettiği için onunla
devam edeceğiz. Bizim sis-
teme uyacak savaşacak, ta-
kımı sahiplenecek adamlar
lazım bize. Para dengesini de
korumamız gerekiyor. Trans-
ferde oyunculara 300 bin
Euro'dan fazla ödemeyece-
ğim. Bu rakamlara gelecek
çok oyuncu var, önemli olan
futbolcuyu seçebilmek.
Transferde isim veremem
çünkü henüz anlaştığımız
oyuncu yok. İskandinav, Bal-
kan ülkeleri ile Avrupa'nın
bazı 2. Liglerinde ülkemize
uygun oyuncular var. Ukray-
na'da boşa çıkan oyuncuları
takip ediyoruz. 12-13
oyuncu transfer edeceğiz.
Bazı oyuncularımızla da yol-
larımızı ayıracağız. Altyapıya
da çok önem veriyorum.
Süper Lig'de oynayacak 4
oyuncumuz hazır" şeklinde
konuştu. DHA

Dortmundlu Salih
Borussia Dortmund, Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 
Milli futbolcu, "Hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı
olacağım için çok mutluyum. Çok hırslıyım ve bunun için her şeyimi vermeye hazırım" dedi
Almanya Bundesliga ekiplerinden
Borussia Dortmund, Köln'de forma
giyen Salih Özcan'ı kadrosuna kattı.
Borussia Dortmund ile 2026 yılına
kadar sözleşme imzalayan Salih
Özcan, Köln'e çok şey borçlu oldu-
ğunu ifade ederek, "Yetiştiğim
kulüp. Şehrimden ayrılmak isteye-
yeceğim çok az kulüp var ve Dort-
mund onlardan biri. Borussia
Dortmund, kelimenin tam anlamıyla
harika hissedeceğiniz bir enerjiye
sahip. Şampiyonlar Ligi'nde düzenli 

olarak mücadele eden bir yapıya
sahip olduğu için bu kararı al-
mamda etkili oldu. Statta 81 binden
fazla taraftarın önünde daha fazla
gelişeceğim ve hem Bundesliga'da
hem de Şampiyonlar Ligi'nde ta-
kıma yardımcı olacağım için çok
mutluyum. Çok hırslıyım ve bunun
için her şeyimi vermeye hazırım"
diye konuştu.

Takıma katkı sağlayacak
Dortmund Sportif Direktörü Sebas-

tian Kehl ise yaptığı açıklamada,
"Salih Özcan, geçtiğimiz sezon Bun-
desliga'da çıkış gösteren oyuncula-
rından biriydi. 
Köln'ün başarılı bir sezon geçirme-
sine de etkili oldu. Bire bir oyunda
ve hava toplarında son derece
güçlü bir futbolcu. Ekibin başarılı ol-
ması için ödün vermekten kaçınma-
yan biri. Oyun zekasıyla birleşen
mantalitesi ve fizik gücü, takımı-
mıza katkı sağlayacak" şeklinde 
konuştu.
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S öz yazarı, besteci ve yo-
rumcu Bülent Ortaçgil,
müzik hayatındaki 50.

yılını kutladı. Usta sanatçı, 12
yıl aradan sonra çıkardığı, yeni
ve ilk eserlerinin yer aldığı "Elli
Buçuk" isimli albümünü müzik-
severlerle buluşturdu. Dam-
ga'ya konuşan Ortaçgil, 9

yaşında müziğe başladığını belirterek,
dinleyici kitlesini, “Edebiyattan hoşlanan,
batıdaki müzikal stilleri takip eden, popü-
ler dünyanın dışında şeyler arayan, belli
bir duruşu olan ve dünyayı anlamak iste-
yenler” şeklinde tanımladı. Bülent Ortaç-
gil'in 'Elli Buçuk' albümünün tanıtım
konseri IF Performance Hall Beşiktaş 
Sahnesi'nde yapıldı.

nBülent Bey öncelikle röportaj teklifimi
kabul ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak
istiyorum ve ilk olarak 50. sanat yılınızı kutlu-
yorum. Elli Buçuk albümünü sizden 
dinleyebilir miyiz? 
Sanat hayatımın 50. yılı kutlamaları için yeni
bir albüm yaptım. İsmi Elli Buçuk. Bu albü-
mün ilginç tarafı; işin Elli bölümünde yazdı-
ğım yeni şarkılar var. Son dönemde yazdığım
bu şarkılar benim şu an ki durumumu temsil
ediyorlar. İşin Buçuk bölümün de ise; Ümit
Tuncağ'ın 1969'da İzmir Radyosu'nda kay-

dettiği şarkılar yer alıyor. O dönem Ümit’te
misafir olarak kaldım ve stüdyoya girip tek
başına o şarkıları çaldım. O dönem çaldığım
şarkılar yazdığım ilk şarkı örneklerimi temsil
ediyor. Bunların içerisinde dinleyicilerimim
tanıdığı şarkılar da var. 1971'de ilk 45'liğimde
olan "Anlamsız” ve “Yüzünü Dökme Küçük
Kız" bunlardan. Bu şarkıların ilk halleri var.
"Şık Latife" var. Şık Latife’de örneğin Akın
Ajlan Aksel bağlama çalıyor. Diğer şarkılar
ise bugüne dek hiç kullanılmayan şarkılar.
Yani kimsenin bilmediği benim de artık hatır-
lamadığım şarkılar. Dolayısıyla 50 yıl önceki
Ortaçgil’in müziğini tanıtan, yola nasıl çıktı-
ğımı gösteren acemi dönemimden çıkan ör-
nekler. Elli Buçuk esprisi başlangıç ve sonları
arasındaki dönemi temsil ediyor. Kavramsal
olarak da bir bütün. 

nBaşlangıç ve varış noktası olan dönemi din-
leyicinin değerlendirmesine sunuyorsunuz.
Bülent Ortaçgil bu değerlendirme için ne 
söyler? 
"Buçuk"taki ilk örnekleri dinlediğim zaman
şimdi yabancılık çekiyorum çünkü nerdeyse
60 yıl olmuş yapalı. Çoğunun sözlerini bile
hatırlamıyorum. Ancak müzikal anlamda
gitar çalışımı, armonik yapı vs. olarak bayağı
gelişmiş örnekler. Müzikal anlamda başlan-
gıç noktası olarak güzel bir çıkış yapmışım.
Yalnız sözleri biraz karamsar. O dönemde

böyle düşünmüş olmalıyım ki 1974’teki "Be-
nimle Oynar Mısın" albümüne girmemiş bu
şarkılar. O dönem yaptığım bu şarkılardan 3
tanesi albüme girmiş geri kalan 6 tanesi gir-
memiş. "Benimle Oynar Mısın" 1974’te ya-
yınlanırken benim 20'ye yakın Türkçe şarkım
vardı ve bir o kadar da İngilizce şarkı yapmış-
tım. Bereketli bir başlangıç yapmışım 
diyebilirim.

nBu röportajın bir arşiv röportajı da olma-
sını istediğim için şöyle bir soru da sormak
istiyorum.  İlk olarak müziğe ne zaman 
başladınız? 
9 yaşında Amerika’dayken o dönem kız kar-
deşim daha doğmamıştı. Biz iki kardeşe Tür-
kiye’ye dönerken hediye alacaklardı. Ben
ksilofon erkek kardeşim ise makineli tüfek is-
temişti. (Gülüyor) Müzik başlangıcı olarak
oyuncak ksilofon diyebilirim. Tabi bildiğimiz
türden ksilofon değil.  Her şey çalınamıyor
onunla ama öyle başladım. O dönem Ameri-
ka'da televizyon vardı, Türkiye’de henüz
yoktu. Çağın önemli şarkılarını, popüler olan
isimlerini dinleme şansım oldu. Daha 9 ya-
şındayken müziğin içinde olmaktan mutluluk
duydum. Türkiye’ye döndükten sonra müzik
dinleyerek yavaş yavaş gitar çalmayı öğrene-
rek geliştirmeye başladım kendimi. Delicesine
bir müzik dinlemekten söz ediyorum. Müzik
dinlemek ve okumak dışında yaptığım başka
işim yoktu.

nİlk söylediğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz? 
Hayır, hatırlamıyorum ama ilk yazdığım şar-
kılar 69 örneklerinde var, Buçuk şarkıları... 

nPeki Bülent Bey sizin müziğinizin popüler
müzik kültüründe yerinin olmaması sizin ter-
cihiniz miydi? 
Biraz evet. Fakat zaman zaman bu popüler
kültür dediğimiz şeyin içinde de yer aldım.
Çünkü popüler kültürün önemli simaları
benim şarkılarımı söylediğinde o şarkılar
diğer şarkıların popüleritesinin kat be kat
üzerine çıktılar. Dolayısıyla tanınır, bilinir şar-
kıcı haline
dönüştürdü
bu beni.

Bütün yaptığım şarkılar, benimle
dinleme serüvenine katılan kısıtlı
bir çevreyi ilgilendirdi. Onlar da ilgi
duydular. Bu ilgi azalmadı, arttı.
Hatta o ilgi nesiller arasında da
transfer oldu. 20 yaşındaki bir gen-

cin annesi beni dinlediği için genç de beni
öğrendi. Bu tür iletişim insanların tercih-
leriyle olduğu için dayatma ürünü değil.
Popüler kültürde televizyonu açıyorsun
sana birtakım şeyler sunuluyor ve onlar-
dan bir tanesini seçiyorsun. Kendiliğin-
den arayıp bulduğun zaman çok daha
farklı oluyor. Kalıcılığım buradan geliyor.
Nitekim 50 yıldır müzik yapıyorum ve

Türkiye gibi bir ülkede bu işi becerebildim. 

nTam da sizi dinleyen kitleyi nasıl tanımıyor-
sunuz diyecektim bir noktada buna cevap
verdiniz....
Edebiyattan hoşlanan, batıdaki müzikal stil-
leri takip eden, popüler dünyanın dışında
şeyler arayan, belli bir duruşu olan ve dün-
yayı anlamak isteyenler beni dinliyor. 
(Gülüyor)

nPeki Bülent Bey "Benimle Oynar Mısın"ın
büyük başarısı... 
'Benimle Oynar Mısın'ın başarısı sadece ka-
lıcı olmasıdır. Çünkü 'Benimle Oynar Mı-
sın'ın hiçbir ticari başarısı yok. Tiraj olarak
söylersem satılan plak miktarı iki bindir. O
dönem iki bin adet insan satın aldı. O iki bin
kişinin dağıttığı enformasyon ile üredi. Yoksa
“1974'te yayınladın ve sahnede kaç konser
verdin?” diye sorarsan eğer, 3 tane konser
vermişimdir, daha fazla değildir. O nedenle
profesyonel müzikle uğraşmayı o dönemde
istemedim. Çünkü Türkiye'de o müzikle ya-
şayamayacağımı biliyordum. Bir getirisi
yoktu bana ama ben yapmayı sürdürdüm. O
müziği kendimi ifade etmenin bir aracı olarak
kullandım. Bu arada başka meslekleri dahi
yaptım. Çok zor bir eğitimi olan Kimya Mü-
hendisliği’nde okudum ve yapmak zorunda
kaldım. 

n"Benimle Oynar Mısın"ın dediğiniz gibi bir
ticari başarısı olmasa da hit sonuçta. Bu hit
diğer şarkıları yapmak konusunda tedirgin
etti mi sizi? 
Şöyle bir şey oldu. “Benimle Oynar Mısın”
hiçbir kötü eleştiri almadı o dönem dinleyen
insanlardan. O yılda bir sürü insan birbirine
ileterek dinledi ve o yıllar içinde daha sonraki
yıllarda da Türkiye değişmeye başladı. Türki-
ye'deki insanların müziğe ilgisi bakışı farklı-
laştı. Üniversiteler bütün illerde açılmaya
başladı. Bu müziği dinleyen insanlar Kon-
ya'ya gittiler, Van'a gittiler oraya buraya gitti-
ler vs. Sonuç olarak doğal iletişim ağı

kuruldu. 50 yıldan söz ediyoruz dile kolay. O
ağ müziğimi kalıcı yaptı. Yoksa zaten popüler
dünya insanı yutuyor. Popüler dünyanın bir
ögesi olursan eğer onunla yarışmak zorunda
kalıyorsun. O dünya aç bir dünya hiç doy-
muyor zaten senden hep bir şey istiyor.
Tüket, haftada bir şarkı yap, her sene albüm
yayınla falan. Böyle bir telaşın içinde olma-
yınca ben de rastlantısal aralıklarla ne zaman
istediysem ne zaman şarkılar yayınlanacak
kıvama geldiyse o zaman yaptım. Böylelikle
orijinal müzik olarak orijinal şarkı olarak
kaldılar. 

nProfesyonel müzik hayatınıza tam olarak
ne zaman başladınız? 
Mühendisliği bıraktığım zaman 86- 87'den
sonra... 

nBir dönem "artık yaşlandım, şarkı yazamı-
yorum" gibi bir söyleminiz oldu. O bir süreç
miydi, geçti mi? 
Zaman zaman öyle şeyler oluyor, hepimiz 
insanız. 

nBülent Ortaçgil dediğimiz zaman "Şehir
Ozanı" diye anıldığınız bir tabir var. Siz ne
düşünüyorsunuz? 
İnsanlar bir şeyi tanımlamak için kolaya
kaçıp bu tabirleri kullanıyorlar. “Kendimi
nasıl tarif ederim” diye düşündüğüm zaman-
lar oldu, öyle tarif etmiyorum. Daha çok
"Şarkı Ozanı" olarak tarif ediyorum. 

nİyi gitar çaldığınız düşünüyor musunuz? 
İyi gitar çaldığımı düşünmüyorum. Kendime
eşlik etmek için gitarı iyi çaldığımı düşünüyo-
rum. Enstrümanist olarak öyle ileri seviyede
bir gitarcı değilim, öyle eğitilmedim. Evet,
kendime eşlik edecek gitarı son derece geliş-
miş derecede çalıyorum. 

nŞu enstrümanı çalmak isterdim dediğiniz
bir enstrüman var mı? 
Piyano çalmak isterdim. Piyanoda gitar çal-
mada görmediğin aralıklar var. Piyano ile o
armoniyi düşünmek isterdim doğrusu.

nSon olarak "Elli Buçuk" albümünün önü-
müzdeki günlerde gerçekleşecek etkinlikleri
ve konserlerinden söz edelim, neler bekliyor 
dinleyicileri? 
Ellinci yıl kutlamaları kapsamında bu yayın-
ları yaparak kendi üzerime düşeni yaptım as-
lında. Bundan sonra konserler dizisi olacak.
Arkadaşlarımla beraber 25 Haziran’da 50 yıl-
daki Ortaçgil şarkılarını tekrardan konserde
söyleyeceğiz. Bu 50 yılı anmış olacağız. Diğer
tarihler o kadar belli değil ama bazı şehir-
lerde de gerçekleşecek konserlerimiz olacak.
Emre Senan’nın küratörlüğünde bir sergi açı-
lacak. Pandemi nedeniyle kutlayamadığımız

50. yıl faaliyetleri yapa-
cağız anlayacağınız.

n Bir dönem verdiğiniz bir röportajda 'muhalif kesimi 
kızdırdı' şeklinde başlıklar oldu. O dönem yaptığınız
açıklama ile ilgili keşke konuşmasaydım dediğiniz 
oldu mu?
Ben bir açıklama yapmadım aslında. Uzlaşma yanlısı
bir adamım. İnsanların arasındaki diyaloğun tamamen
sıfırlandığını hissettiğim zaman bu diyaloğu kurmak ge-
rektiğinin de farkına varıyorsun.  Kimi insanlar o sert-

likle var oluyorlar ve yaşıyorlar. Ben o sertlikte ve o
bölünme ile yaşamak istemiyorum. İnsanlar bir-

birleriyle düşünsel anlamda konuşmalı, tartış-
malı. İlla birbirine “Sen doğrusun, ben

yanlışım” gibi bir diretme de olmamalı,
böyle bir durum kabul edilebilir değil!
Doğru ve yanlış nereden baktığına
bağlı şeyler. Bazı şeylerde sen doğru
olabilirsin bazıların da ben ama birbi-
rimizi dinlemezsek nasıl anlayacağız
bu işi? İnsanlar çok keskin tavırlı ve
her şeyi bildiklerini sanıyorlar.  

n Pandemi döneminde birçok sanat dalı gibi
müzik de bu dönemde yara aldı. Bazı müzis-
yenlerin intiharı söz konusu oldu bazıları
'üreterek geçirdim' dedi. Sizin için nasıl 
geçti bu süreç?

Ben üreterek geçirmedim. Hayatımda ilk defa
pandemi görüyorum. Birtakım sağlık sorunlarım
da vardı. Bu nedenle kendimi sakınmak ve koru-
mak zorundaydım. Uzunca bir süre hiç ortalarda
dolaşmadım. Arkadaşlarla da bir dayanışma

yapmaya çalıştık ama bu da yetmedi. Türkiye'de
müzisyenler diğer birçok meslek dalı ile uğra-
şan insanlar gibi yalnız bırakıldı pandemide. Çok
zor ekonomik şartlarla mücadele etmek zorunda
kaldılar ki hâlâ da bir şekilde ediyorlar. 

Ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil, Damga'ya konuştu.
Zaman zaman popüler kültürün içerisinde yer

aldığını belirten Ortaçgil, “Popüler dünya insanı
yutuyor. Popüler dünyanın bir ögesi olursan

onunla yarışmak zorunda kalıyorsun. O dünya
aç bir dünya hiç doymuyor. Tüket, haftada bir

şarkı yap, her sene albüm yayınla falan. 
Ben böyle bir telaşın içinde olmadım. Bundan
dolayı şarkılarım orijinal olarak kaldılar” dedi
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