
AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, CHP Lideri Kılıçda-

roğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'la ilgili  ortaya attığı “kaçacak”
iddiasına yanıt verdi. “Bunu daha
önce de söylemişti. Ancak milleti-
miz 15 Temmuz gecesi kimin tank-
lara karşı milletiyle beraber
direndiğini, kimin de tankların yol
vermesiyle kaçtığını görmüştür”

diyen Çelik, “Kılıçda-
roğlu’nun beyanları,
bir siyaset biçimi
değil iftira kampan-
yasıdır. Kılıçda-
roğlu’nun devlet
bürokrasisini sürekli
olarak tehdit etmesi,
Türkiye'yi işlemez
hale getirmeye dönük
bir teşebbüstür” 
ifadelerini kullandı. 
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KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Beyanları iftira 
kampanyasıdır

Partisinin grup toplantısında
konuşan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara
çağrıda bulundu. “Suça bulaşmış
bürokrat beni iyi dinle kardeşim:
Bunlar seni kendilerini kurtarma
planlarının içine hiç dahil etmiyor-

lar” diyen Kılıçdaroğlu, “Toplu bir

kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen
planlardan sana rol biçtiler. Değişim
geldiğinde halinin nice olduğunu hiç
umursamıyorlar. Kaçmanın hazırlık-
larını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf
süsü verdiği paralel yapılarla yurt 
dışına devasa paralar aktarıyor” 
iddiasında bulundu. I SAYFA 7
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CHP'nin Maltepe'de düzenle-
diği mitinge giden İETT oto-

büsleriyle ilgili soru önergesi veren
AK Partili Meclis Üyesi Halit Ce-
beci, sefer ücretlerinin nasıl ve kim
tarafından karşılandığını sordu. Ce-
beci’ye cevap veren CHP’li Mesut
Kösedağı, “İETT resmi hesabından,
o günki yoğunluğu kaldırmak adına
bin 200 ücretli ek sefer konulmuştur.

Hatta Marmaray da ek
sefer koydu. Marma-
ray’ı biz yönetmiyoruz.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak da
İETT olarak da Mal-
tepe Miting alanına tek
bir ücretsiz sefer yapıl-
mamıştır” dedi. I SAYFA 4
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Tek bir ücretsiz 
sefer yapılmadı!

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli partisinin

TBMM'deki grup toplantısında
açıklamalarda bulundu. Sultan
2’inci Abdülhamid Han’la ilgili tar-
tışmaların yeniden alevlendiğini
anımsatan Bahçeli, “Abdülhamid
Han’ın seveni kadar sevmeyeni de
vardır. Bu sevmeyenler  bizim de

sevmediklerimizdir.
Abdülhamid'i Er-
meni çetecileri sev-
mez, Siyonizmin
müellifleri sevmez,
sömürgeciler sev-
mez, casuslar sev-
mez, Türk ve İslam
düşmanları hiç sev-
mez” dedi. I SAYFA 7
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SEVENİ KADAR SEVMEYENİ VAR

Abdülhamid’i
casuslar sevmez

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, İBB Meclisi

Mayıs ayı 3. Oturumu İSKİ Genel
Kurul görüşmelerinde, Silivri köy-
lerinde yaşanan su tarifesiyle ilgili
sorunları bir kez daha gündeme ta-
şıdı. 3 yıldan beri İSKİ’nin olağan
ve olağanüstü toplantılarına katıl-
maktanyorulduğunu belirten 

Yılmaz, “3 yılda 7
olağan, 7’de olağan-
üstü kongre yapmı-
şız. İSKİ 3 yıldır
zam ve su tarifesi ile
anılır oldu. İSKİ’nin
gündemi zam, zam,
zam oldu” eleştiri-
sinde bulundu. 
I SAYFA 4
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TEK BİR GÜNDEMİ VAR; ZAM

İSKİ’den 3 yılda 
14 genel kurul!

TAM 24 KUPA 
KAZANDILARTOPLU BIR KACIS 

PLANI DEVREDE!

İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde Sarıyer kıyısı Büyük Liman
mevkiinde tespit edilen 3 kaçak dalyan kaldırıldı. Dalyandaki hamsi, 
istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü denize bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube

Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik
Marmara Boğazlar Bölge Komutan-
lığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Li-
manı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta
Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği
ile İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü ekipleri birlikte denetim gerçekleş-
tirdi. Denetimler sonucunda Yavuz
Sultan Selim Köprüsü yakınında Sarı-
yer kıyısı Büyük Liman mevkiinde 3
adet kaçak dalyan tespit edildi. Kaldırı-
lan kaçak dalyandaki yaklaşık 5 bin
metre uzunluğunda ağ, 2 büyük pinter
ve 2 büyük balık kafesine el konularak
Yedi Emin limanına teslim edildi. Dal-
yandaki on binlerce su ürünü tuzaklar-
dan çıkarılarak denize bırakıldı.
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3 ADET KAÇAK DALYAN TESPİT EDİLDİ

KAYMAKAMLIK HUKUKSUZLUK YAPTI
Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulu-
nan Yıldız Camii'nin bodrum katı

Kaymakamlık ve belediyeyi karşı karşıya ge-
tirmiş, Kaymakamlık oluru ile Esenyurt Müf-
tülüğü tarafından bir markete kiraya verilen
alan belediye ekiplerince tahliye edilmek is-
tenmişti. Konu hakkında açıklamalarda bulu-
nan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,

ilgili yerin belediyenin uhdesinde olduğunu
savundu. Kaymakamlığın bahsi geçen yeri
bir vakfa tahsis ederek hukuksuzluk yaptı-
ğını belirten Bozkurt, “Biz ibadethanelerin
ticarethaneye çevrilmesine asla seyirci kal-
mayacağız. Geri adım atmayacağız. Ben
seçilirken Esenyurtluların malına sahip
çıkmak için seçildim” açıklamasını yaptı. 
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İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, AYİDER 

tarafından düzenlenen ‘İnşaat
Zirvesi’nin kapanışında konuştu.
Kanal İstanbul eleştirisinde bulu-
nan İmamoğlu, “Onun için,
‘Kanal yapalım, kanalın çevresine
2 milyonluk bir şehir kuralım’
saçmalamanın daniskası. Çevre
dostu olmak binadan başlamaz,
planlamadan
başlar. Atatürk
Havalimanı'nı
takır tukur yıka-
rak, ‘Atatürk Ha-
valimanı'na park
yapıyorum’ diye
ortaya çıkarak,
yeşil ceket giy-
meyle ‘yeşil
alancı’ olunmaz”
dedi.  I SAYFA 5
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BALIKLAR
KURTARILDI

CHP Kars İl Başkanı Taner
Toraman, Kars'ın mevcut

durumu ve şehrin siyasetine iliş-
kin Damga'ya konuştu. CHP'nin
gelecek seçimde Kars'ta önemli
bir başarı yakalayacağını iddia

eden Toraman, “AKP'yi sandığa
gömüp birinci parti olacağız.
Kars'ta elde edeceğimiz bu başa-
rının bir benzerinin Türkiye'de de
olacağı inancındayım” açıklama-
sında bulundu. I SAYFA 8
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Kars’ta birinci parti olacağız
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KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ BİR İDDİA

ÖZEL HABER: MEHMET MERT

2. Uluslararası Performans Ritmik
Cimnastik Turnuvası "Bosphorus

Cup 2022", 20, 21 ve 22 Mayıs tarihle-
rinde Büyükçekmece'de yapıldı. Turnu-
vaya ev sahipliği yapan Performans
Ritmik Cimnastik Spor Kulübü Başkanı
Mehmet Hanifi Kaya, “Ülkemizde rit-
mik cimnastik branşının gelişiminde
kulüp olarak üzerimize düşen sorumlu-
luğu üstlenmek istiyoruz” dedi. 
I SAYFA 16
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GERI ADIM 
ATMAyACAGIZ!
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, belediyeyi Kaymakamlık
ile karşı karşıya getiren Yıldız Camii 
müştemilatı hakkında konuştu. Beledi-
yenin yerinin işgal edildiğini savunan 
Bozkurt, “Biz hayır işi için kullanmayı
taahhüt ediyoruz ama başkaları ticaret
alanına çevirmeye çalışıyor. Orasının 
hukuksuz bir şekilde kullanımına kesin-
likle müsaade etmeyeceğiz. Geri adım
atmamız mümkün değil” çıkışını yaptı

DEVLETİN GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANDILAR
Polisle zabıtayı karşı karşıya getirip
kavga ettirmeden, sabırla, ahlâklı bir

şekilde süreci yönettiklerini dile getiren
Bozkurt, “Yüzde 45'i tamamlanmış olan
bir yerin şantiyesine izinsiz girilmesi suç.
Orası henüz şantiye. Şantiyenin içine
izinsiz girmek dahi suçtur, ayrıca büyük
bir risktir. Bu kabul edilemez” dedi. Kay-

makam ve Esenyurt müftüsünün kullandığı
binanın belediyeye ait olduğunu belirten Boz-
kurt, “Devletin kurumlarının işleri aksamasın
diye onlara yer tahsis ediyoruz” diye konuştu.
İlgili yerin ruhsatının olmadığını belirten Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yapılanla-
rın devletin gücünü kötüye kullanmak
olduğunu vurguladı.  I SAYFA 10

ÖZEL HABER
ANIL BODUÇ
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SAÇMALAMANIN 
DANİSKASI!

TALİHSİZ ŞOFÖR!
Avcılar'da 2 ay önce kullandığı oto-
büsü taşlı saldırıya uğrayan İETT

şoförü Tarık Akçam, bu kez de Esenyurt'ta
motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına
uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli
olay yerinden kaçarken, kolundan yarala-
nan Tarık Akçam art arda yaşadığı bu sal-
dırılara tepki gösterdi. Akçam, “Bizi
kollayacak hiçbir yasa kanun yok. Ne bizi
arayan soran var. Herhalde 2 ay sonra da
öldürüleceğim” diye isyan etti. I SAYFA 9

ç

Fatih'te bulunan 
Şeyh Hüsameddin

Camii'nin çevresine asılan
Hadis-i Şerif yazılı plakalar-
dan bazıları parçalandı. Gü-
venlik kamerasına yansıyan
saldırı tepki çekti.  I SAYFA 9
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Fatih’te tepki çeken olay

İNSANIN AKLINA
HER ŞEY GELİYOR!

Polis ile zabıtayı karşı karşıya getirmenin çok vahim
bir durum olduğunu sözlerine ekleyen Bozkurt, “İn-
sanın aklına her şey geliyor. Bu kadar çevik kuvvet,

toma acaba halk oraya gelir de biz oraya müda-
hale ederiz diye mi düşünüldü, nedir anlayama-

dım. Bu bir işgaldir ve ben orayı mühürlemezsem
işgali onaylamış olurum” şeklinde konuştu. 
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abdi İbrahim Otsuka’nın , Türkiye’de
bir ilk olan ve şizofreni konusunda
toplumsal bilinç oluşturmayı hedefle-

yen ‘Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden
Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergisi, Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi’nde açıldı. Sergi, hasta-
neye bağışlanarak kalıcı olarak sergilenecek.
Türkiye’de bir ilk olan ve şizofreni konusunda
toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen ‘Gör-
mezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günü-
müze Şizofreni Serüveni’ sergisi, Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi’nde açıldı. Abdi İbrahim Otsu-
ka’nın ön yargılarla ve damgalamayla mücadele
amacıyla hazırladığı sergi, hastaneye bağışlana-
rak kalıcı olarak sergilenecek.

7 yılda 5 milyon kişi gezdi

Şizofreni hakkında farkındalık yaratmak ama-
cıyla 24 Mayıs tarihi, Dünya Şizofreni Günü
olarak kabul ediliyor. ‘Görmezden Gelmeyelim’
sergisi de tarih boyunca şizofreni hastalarının
yaşantılarına ayna tutuyor, hastalığın tanı ve te-
davisinde kullanılan yöntemleri, bilimin ve top-
lumların konuya yaklaşımını evrimler halinde
gözler önüne seriyor. “Empati Kabini” ve
“Dönen Yatak” gibi deneyim alanlarıyla, görsel
ve işitsel olarak bir şizofreni hastasının duyu ve
deneyim dünyasını anlama fırsatı sunan sergi
son olarak 2020’de, İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı’nda sergilenmişti. Tür-
kiye’nin pek çok noktasında 2015’ten bu yana 5
milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen
sergi, pandemi nedeniyle 2 yıldır 
gerçekleştirilemiyordu.

konser maratonuna hız kesmeden devam
eden Gülşen, Kıbrıs ve Bursa'nın ardından bu
kez İzmir'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı, çok konu-
şulan sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ek-
ledi. Geçtiğimiz günlerde bir giyim markası ile
işbirliğine imza atan Gülşen, transparan elbise-
siyle yine iddiasını konuşturdu. Gülşen, geceden
fotoğrafları, "Ateşten elbise'nin ilk konser tecrü-
besi... O daha ne yazlar, ne kışlar görecek..." no-
tuyla 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu
Instagram hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı-
nın sahne elbisesi yine sosyal medya kullanıcıla-
rını ikiye böldü. Kimi takipçisi, "Gözümüzü
senden alamıyoruz." derken, kimisi ise, "Güzel-
lik algısı mı değişti yoksa ben mi bir şey kaçır-
dım?" yorumunu yaptı. Öte yandan Gülşen,
birkaç gün önce basın mensuplarının sorularını
yanıtlamıştı. Son dönemde sahnede giymeyi ter-
cih ettiği kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü
şarkıcı, "Bu benim dünyam, bu benim stilim."
diyerek, konuyla ilgili soruları geçiştirmişti.Gül-
şen, gazetecilerin "Sizin sahne kostümlerinizden
sonra diğer sanatçıların da kıyafetleri konuşul-
maya başladı. Siz öncü olduğunuzu düşünüyor
musunuz?" sorusuna ise, "Herkes kendi neyin
içinde olmak istiyorsa ne yapmak istiyorsa yap-
ması gerekiyor. İlham olmak çok güzel bir şey
benim için." yanıtını vermişti.

Şizofreniyi
fark edin!

Ateşten Gülşen!

D iş ağrısı en sık görülen ağız ve
diş hastalıkları arasında yer alı-
yor. Diş ağrısına; diş çürükleri,

sinir kökü tahrişi, diş ve diş eti enfeksi-
yonları neden olabiliyor. Odontalji ola-
rak da adlandırılan diş ağrısı belirli
zamanlarda yoğunlaşıp günlük yaşamı
doğrudan etkileyebiliyor. Herkesin haya-
tında en az bir kez yaşadığı diş ağrısı ço-
cuklarda da sık görülüyor. Memorial
Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölü-
mü'nden Dt. Aslı Tapan, diş ağrısı ve te-
davisi hakkında bilgi verdi. Ağız
florasında bulunan bakteriler özellikle
tüketilen şekerli besinlerden asidik mad-
deler üretir. Bu asidik maddeler dişin üst
katmanında bulunan ve dişi koruyan diş
minesinin bozulmasına ve çürüklere
neden olmaktadır. Şekerli ve asitli besin-
ler ile içecekler dişlerin daha çabuk çürü-
mesine neden olur. Yetersiz ağız hijyeni
de çürümeyi hızlandıran etmenler ara-
sında yer alır. Diş ağrısının sebepleri ge-
nellikle diş çürükleri, diş eti iltihabı ve diş
eti çekilmesidir. 20 yaş  dişleri de diş ağ-
rısı yapabilir. Sert gıdalar ile soğuk ve
sıcak tüketimi diş ağrısını artırmaktadır.
Şiddetli diş ağrısının gece daha sık oluş-
masının nedeni, hormonal farklılıklar
nedeniyle damarlarda oluşan 
genişlemelerdir.

Hastalıklar tetikler

Farklı hastalıkların yansıma ağrıları diş
ağrısı ile karışabilir. Örneğin kulak ağrı-

ları, trigeminal nevralji, sinüzit, diş
sıkma, ciddi psikolojik ve fiziksel stres,
diş ve çevre dokuların kanserleri diş ağ-
rısı belirtilerine neden olur. Diş ağrı-
sında, ağrının nedeninin belirlenmesi ve
tedaviye başlanması için mutlaka bir diş
hekimine gidilmelidir. Diş hekimi hasta
öyküsü, fiziki muayene ve görüntüleme
yöntemleri ile ağrının nedenini belirle-
mektedir. Diş ağrısının nedeni tam ola-
rak  belirlendikten sonra en uygun tedavi
diş hekimi tarafından planlanır.

Soğuk kompres iyi geliyor

Tek başına diş ağrısı semptomunda

eğer hasta diş hekimine gidemeyecek
durumdaysa ağrı kesici ilaçlar tercih
edebilir. Diş hekimine gidene kadar ağrı
kesici ilaçlar ve evde yapılabilecek basit
uygulamalar hastayı rahatlatabilmekte-
dir. Diş çürüğü veya başka bir diş prob-
lemi diş hekimi tedavi edene kadar
iyileşmeyecektir. Ağrı ilaçla giderilebilir
ama sorun tedavi edilmezse diş kaybı
gibi istenmeyen daha ciddi sonuçlar or-
taya çıkabilir. Ağrıyan dişe soğuk kom-
pres yapılması ağrının hafiflemesine
yardımcı olabilmektedir. Ağrıyan böl-
geye soğuk uygulaması yapmak kan
damarlarını daraltır, böylece kan dolaşı-

mının azalması ağrıyı da azaltır. Buz
ince bir havluya sarılır ve ağrıyan böl-
geye hafifçe bastırılır. Yaklaşık 15-20
dakika uygulama yapmak yeterli ol-
maktadır. Ağrı hafifleyene kadar bu uy-
gulama tekrarlanabilir. Tuzlu su ile
gargara yapmak da diş ağrısında uygu-
lanabilir. Tuz, doğal bir antibakteriyel
olduğundan, iltihabı azaltmak için kul-
lanışlıdır. Özellikle diş eti enfeksiyonla-
rında tuzlu su ile gargara yapmak ağrıyı
hafifletebilmektedir. Bir bardak ılık suya
bir çay kaşığı tuz konur ve ağız çalkala-
nır. Günde üç kere yemekten sonra 
uygulanabilir.

SEMANUR POLAT

Memorial Şişli / Ataşehir Hastaneleri Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Betül
Tavil, “Dünya Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Memorial Şişli Hastanesi
Ağız ve Diş Sağlığı Bölü-
mü'nden Dt. Aslı Tapan,
diş ağrısı ve tedavisi
hakkında bilgi verdi

Son zamanlarda sahne kostümleriyle
konuşulan Gülşen, yine transparan ter-
cihiyle adından söz ettirdi. Daha önce,
"Çok net bir duruşum var!" diyen ünlü
şarkıcı, "ateşten elbise" dediği iddialı
seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü

DIS AGrISInA
kArSI tAvSIyeler

Ateş düşmüyorsa
tehlike vardır!

Halk arasında kan kanseri
olarak bilinen lösemi, çocuk-
larda en sık görülen kanser

türü olarak tanımlanıyor. Çocuklarda
ilaç kullanımına rağmen düşmeyen ateş,
geçmeyen yorgunluk ve ciltte morartılar
hastalığın en belirgin belirtilerini oluştu-
rurken, erken tanı ve doğru tedavi plan-
laması lösemi ile mücadelede önemli rol
oynuyor. Memorial Şişli / Ataşehir Has-
taneleri Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
Bölümü’nden Prof. Dr. Betül Tavil,
“Dünya Lösemili Çocuklar Haftası" do-
layısıyla lösemi ve tedavi yöntemleri hak-
kında bilgi verdi.  Lösemi, Yunanca
“beyaz” anlamına gelen “leukos” ve
“kan” anlamına gelen “haima” kelimele-
rinin birleşiminden elde edilmiş ve has-
talığı adlandırmak için kullanılmıştır.
Halk arasında kan kanseri olarak adlan-
dırılır.   Çocukluk çağı kanserleri gö-
rülme sıklığı açısından
değerlendirildiğinde ilk sırada lösemiler
yer alır. Erişkinlerden farklı olarak ço-
cukluk çağında lösemilerin büyük ço-
ğunluğu Akut Lenfoblastik Lösemi
(ALL) daha sık gözlenir. Akut Lenfob-
lastik Lösemi, çocukluk çağı lösemileri-
nin %80 kadarını oluşturan ve çocukluk

çağında en sık görülen lösemidir. ALL
görülme sıklığı özellikle 2-5 yaş arasında
artış göstermektedir. ALL erkeklerde kız-
lara göre daha fazla saptanır. 

Çok dikkatli olmak gerek

Çocukların önemli bir çoğunluğunda lö-
semi gelişimini açıklayabilecek bir risk
faktörü yoktur. Ancak bazı olgularda ka-
lıtsal ve çevresel risk faktörleri saptana-
bilir. Bebek anne karnındayken alkol,
pestisidler, benzen gibi toksik maddelere
maruz kalınması, bazı yiyecekler, viral
enfeksiyonlar ve radyasyona maruziyet
lösemiye yol açabilir. Çeşitli kromozom
anomalileri lösemiye yatkınlığa yol açar.
Örneğin Down sendromlu (trizomi 21)
çocuklarda lösemiye yatkınlık artmıştır.
Genetik faktörler dışında, çevresel fak-
törler de lösemi gelişmesinde önemlidir.
Çevresel risk faktörleri arasında iyonize
radyasyon, bazı ilaçlar, petrol ürünleri,
benzen gibi organik maddeler, herbisid
ve pestisidler sayılabilir. 

Bu belirtileri önemseyin

Löseminin belirtileri şöyle sıralanabilir:
İlaçlara rağmen düşmeyen ateş veya 
titreme.

Kalıcı yorgunluk, 
halsizlik.
Sık veya şiddetli enfeksiyonlar.
Kilo vermek.
Şişmiş lenf düğümleri, 
karaciğer veya dalak büyümesi.
Kolay kanama veya morarma. 
Burun ve diş eti kanamaları, boyun ve
koltuk altı lenf bezlerinde, karında şişlik,
diş etlerinde kabarma.
Ciltte küçük kırmızı lekeler.
(peteşiler)Özellikle geceleri aşırı terleme.
Kemik ağrısı veya hassasiyet.
Akut löseminin başlangıç bulguları kısa
sürelidir ve farklılıklar gösterebilir. 
Hastalarda sıklıkla iştahsızlık, halsizlik,
yorgunluk, aralıklı ateş, kemik ağrısı ve
beniz solukluğu gibi tablolar görülür.
Hastalık ilerledikçe kemik iliği yetmezlik
bulguları ve kemik ağrıları belirgin hale
gelir. Lenf bezlerinde büyüme, karaciğer
ve dalak büyüklüğü, testislerde büyüme,
solunum sıkıntısı, baş ağrısı ve kusma
gibi santral sinir sistemi bulguları gelişir.
Fizik muayenede solukluk, halsizlik, üze-
rine basmakla solmayan deri döküntüsü,
deride morartılar, lenf bezinde şişlikler,
kemik veya eklem ağrıları genellikle var-
dır. Solunum sıkıntısı gelişebilir. Hasta-

ların bazılarında tanıda santral sinir 
sistemi bulguları izlenebilir. Bazı 
hastalarda böbrek yetmezliği, kemik 
tutulumu, kardiyak tutulum da 
gerçekleşebilir. 

Beslenme alışkanlıkları ağız ve diş
sağlığında önemli bir etkendir. Diş
minesine zarar veren tüm şekerli,
asitli yiyecek ve içeceklerin tüketimi
kontrollü olarak yapılmalıdır. Bu
besinleri en çok tüketenler ne yazık
ki çocuklardır. Ebeveynlerin ço-
cukları bu besinlerin aşırı kullanı-
mından koruması gerekmektedir.
Ağız bakımı ve hijyeninin erken
yaşlarda çocuklara öğretilmesi ge-

rekir. Şekerli, asitli, içecekler ve şe-
kerli, karbonhidrat içeren yiyecek-
lerin sürekli tüketimi, diş minesinin
aşınmasını artırarak diş çürüğüne
yol açar. Dikkatli fırçalama yapıl-
maması da öncelikle plak daha
sonrada diş taşı oluşumuna neden
olur. Diş çürükleri ve hastalıkların-
dan korunmak için dişler düzenli
olarak fırçalanmalı, diş duşu, diş
ipi, gargara ile ağız ve diş temizliği

düzenli olarak yapılmalıdır Yemek-
lerden sonra günde en az iki kez,
yemek bitiminden en az 30 dakika
sonra dişler fırçalanmalıdır. Diş
fırçasının ulaşamadığı diş arala-
rında kalan yiyecek artıkları, diş ipi
ile çıkarılmalıdır. Ağız gargarası da
yine fırçalama sonrasında yapıl-
malıdır. Sigara ve alkolden kaçın-
mak da ağız ve diş sağlığı ile genel
sağlık için önem taşımaktadır.
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O lay, 17 Şubat Perşembe günü
saat 06.30 sıralarında Bahçeli-
evler Kocasinan Merkez Ma-

hallesi'nde meydana geldi. Cam balkon
ve demir doğrama ustası Caner Demir,
15 Şubat Salı günü Kocasinan Merkez
Mahallesi'nde 34 BY 3103 plakalı panel-
van minibüsünü park etti. İki gün sonra
geldiğinde kapıların açık olması üzerine
içerisini kontrol eden Demir, matkap, spi-
ral kesici ve benzeri  ekipmanlarının ça-
lındığını fark etti. Demir'in şikayetçi oldu.

Yaşanan hırsızlık anları çevrede bulunan
güvenlik kameralarına yansıdı. 

Malları çalıp gidiyorlar

Caner Demir, "3 ay önce aracımızın ka-
pısını açarak, araç içindeki takımlarımızı
çaldılar. Mağdur olduk, 35 bin lira de-
ğerinde takımımız çalındı. Sabah 06.30
sıralarında gelip ön kapıyı açıyorlar.
Daha sonra bagaj kapısını açıp içindeki
malları çalıp götürüyorlar. Kamyonet
minibüsün yanına yanaşıp kapıyla ka-

mufle ediyor. Sonra takımlarımızın hep-
sini götürüyorlar. Yakın zamanda ma-
hallemizde komşumuzun minibüsünden
benzer şekilde aynı kamyonet aynı kişi-
ler mallarını çaldı" dedi. 

Aynı taktiği kullanmışlar

Caner Demir, 17 Mayıs Salı günü ben-
zer bir hırsızlıkla malları çalınan Kazım
Kaya ile irtibata geçti. İki olayda da aynı
minibüsün kullanıldığını iddia eden
Caner Demir ve Kazım Kaya, şüphelile-

rin yakalanmasını istedi. 16 Mayıs Pa-
zartesi günü minibüsünden 44 bin lira
değerinde çorap çalınan Kazım Kaya,
"3 ay önce aynı mahallede aynı kişiler
komşumuzun minibüsünden mallarını
çaldı. Nereden biliyorum bunu, benim
haberin televizyonda yayınlandığı için
bu arkadaş bana ulaştı. 3 ay önce aynı
şekilde aynı kişiler ve  aynı araç bu arka-
daşı soyuyor. Aradan 3 ay geçtikten
sonra da benim aracı soyuyorlar" 
şeklinde konuştu. DHA

Fetö terör örgütüne üye olmak suçundan
hakkında arama bulunan ve yurt dışında
yaşayan Yıldıray Ö., sahte pasaportla Tür-

kiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda ya-
kalandı. Şüphelinin daha önce 2019 ve 2020'de sahte
pasaportla Türkiye'ye giriş ve çıkış yaptığı
öğrenildi.Avustralya'nın Sidney kentinden gelen yol-
cunun hareketlerinden şüphelenen polis, pasaport
kontrolüne geldiği sırada onu durdurdu. Yolcunun
verdiği Ray Thurman adına düzenlenmiş pasaportun
sahte olduğu ortaya çıktı. Yapılan parmak izi kontrol-
lerinde yolcunun İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği ta-
rafından 2019/3578 sayılı Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma (FETÖ-PDY)  suçundan aranan Yıldıray Ö.
olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Yıldıray Ö.'nün
2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye
giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen
Yıldıray Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte pasaport
işe yaramadı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan
operasyonlarda, 6 günde 7 bin 687 kişi yaka-

landı. Sınırdışı işlemleri tamamlanan 2 bin
442 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

istanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıkla-
mada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları-
nın aralıksız devam ettiği vurgulandı. Valilik
17-23 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 687
kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Sı-
nırdışı işlemi yapılmak üzere, İstanbul İl
Göç İdaresi Müdürlüğü ile diğer şehirlerdeki

geri gönderme merkezlerine sevk edilen
kaçak göçmenlerden, 2 bin 442 kişinin ülke-
lerine gönderildiği bildirildi. İşlemleri devam
eden kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderil-
meleri için çalışmaların sürdüğü, 238 kişinin
de bu gece İstanbul Havalimanından geri
gönderilmesinin planlandığı açıklandı. 

yasemin K., yaklaşık iki yıl
önce kızının kendisinden
zorla alındığını ve o günden

sonra psikolojisinin bozulduğunu ileri
sürdü. Kızını kaçıran kişilerin, kendi-
sine de şiddet uyguladığını iddia eden
Yasemin K., çocuğunun bir koruyucu
aileye verildiğini söyledi. Yasemin K.,
"Kızımı bulamıyorum. Sinir sistemim
bozulduğu için öfkemi insanlardan çı-
karıyorum. Kızımı 1.5 yıldır göremiyo-
rum. Daha önce böyle değildim,
kendimi tanıyamıyorum. İnanın böyle
olmasını istemiyorum ama, herhalde
çocuğumu alana kadar böyle olacağım.
Tedavi için gitmediğim doktor kalmadı,
ama olmuyor. Artık kızımı doğalgaz
borusunda, prizlerde, deliklerde arıyo-
rum. Çok kötü bir şey, ben bu değildim.
Sanki başkası bana uzaktan yaptırıyor"
diye konuştu. Yasemin K., geçtiğimiz yıl
22 Aralık'ta, Cebeci Mahallesi'nde yol
kenarında yığılı halde bulunan tuğla-
ları, park halindeki bir otomobile fırlat-

mıştı. Yasemin K., bu kez apartman-
daki komşularını, bıçakla tehdit etti.
Kaldırım taşı ve evindeki tabakları, alt
kat komşusunun penceresine fırlatarak,

zarar vermeye çalıştı. Yasemin K., kont-
rolünü tamamen kaybederek pencere
demirlerine çıkmaya çalıştı. Yasemin
K., komşuları tarafından sakinleştiril-

meye çalışıldı. Yasemin K.'nın komşula-
rından Mehmet Öğüt, korkudan çocuk-
larını dışarı çıkaramadığını söyleyerek
"Bıçakla tehdit ediyor. Çocuklar pazar-
tesi günü nasıl okula gidecek, inanın
bilmiyoruz. Suyunu açık bırakıyor, evi-
mizi su basıyor. Gece 02:00 ile 03:00
arası taşla binanın kapısına vuruyor,
'Benim kapımı açın' diyor. Birkaç kez
karakola gidip şikayetçi olduk. Hiçbir
şey olmadı, geri geliyor" dedi. Diğer
apartman sakini Volkan Öztürk ise,
"Gece 01.00'den sonra müziğin sesini
sonuna kadar açıyor. İlerleyen saatlerde
kaldırım taşlarını binaya fırlatıyor.
Komşularına zarar vermeye çalışıyor.
Öyle bir hale geldi ki, Sultangazi İlçe
Emniyeti bizim binaya çalışıyor. Birçok
kez şikayetçi olduk, 2-3 ay cezaevinde
kaldığı bir dönem oldu. Böyle biri de-
ğildi ama, son 2 yıldır bize yapmadığı
kalmadı. Müdahale etsek haksız du-
ruma düşeceğiz, çaresiz kaldık" dedi.
DHA

7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

Çaresiz kadın kriz geçirdi

Sır perdesi aralanıyor
Olay, dün
akşam saat
18.30 sırala-

rında Esenyurt'ta lüks bir
sitede meydana geldi. Si-
tenin 10'uncu katından
düştüğü belirtilen Rabia
Yaman, hayatını kay-
betti. Olaydan sonra Ya-
man'la aynı evde olan
E.C.A. (14), Volkan C.
(19) ve Mehmet K. (24)
gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan şüphelilerin
ifadeleri ortaya çıktı.
Şüphelilerden Volkan C.
ifadesinde “Ben E.N. ve
Mehmet'i tanıyorum.
Rabia'yla yeni tanışmış-
tım. Birlikte eve gittik,
alkol almaya başladık.
Bir süre sonra Rabia al-
kolün etkisiyle lavaboya
gideceğini söyledi. Ayağa
kalktı ve cama doğru

koştu ben tuttum. Sonra
o sırada yandaki odada
oturan E. ile Mehmet'e
seslenip 'Bu kız atlaya-
cak' dedim. E. geldi. Kız
kıza konuşalım dedi. İçe-
ride konuşuyorlardı.
Sonra Rabia kalktı cama
koştu ve atladı" dedi.'

Rabia atladı' 
diye bağırdı

Mehmet K.'nin ise ifade-
sinde “Ben ve E. odada
otururken Volkan bu kız
atlayacak diye seslendi.
Biz yanlarına gittik. E. ile
Rabia kız kıza konuşu-
yorlardı. Biraz sonra E.
'Rabia atladı' diye ba-
ğırdı. Ben başka bir şey
görmedim, bilmiyorum"
dedi.  Olayla ilgili gözal-
tındaki 3 şüphelinin iş-
lemleri devam ediyor. 

Sultangazi'de çocuğunun şiddet ve tehdit yoluyla kendisinden alınarak, koruyucu aileye verildiğini iddia eden
Yasemin K., sinir krizi geçirerek komşusuna ait evin penceresine kaldırım taşı atıp, hakaret etti. Kızını yaklaşık
2 yıldır göremediğini söyleyen Yasemin K., "Çocuğumu alana kadar böyle yapmaya devam edeceğim" dedi

Esenyurt'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetiği belirtilen Rabia
Yaman'ın (17) olay sırasında yanında olan 3 arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı

Zehir tacirlerine
darbe

PendiK ve Tuzla'da uyuşturucu satışı yap-
tığı belirlenen 2 şüpheli, ‘Zula Evi’ olarak
kullandıkları adreste polisin operasyonu ile

yakalandı. Operasyonda 5 cep telefonu ile bir miktar
uyuşturucu madde ele geçirildi. Pendik ve Tuzla ilçe-
lerinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptık-
ları yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete
geçerek çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonu-
cunda ekipler, 2 şüphelinin Pendik’te bir adresi ‘zula
evi’ olarak kullandığını tespit etti. 21 Mayıs Cumar-
tesi günü, Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki
adrese operasyon gerçekleştiren ekipler,  O.I. ve A.H.
isimli iki şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 332 gram
bonzai, 2,24 gram eroin, 1,88 gram metamfetamin, 3
adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu
madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet
cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde
edildiği değerlendirilen 760 TL, 16 adet fişek, çok sa-
yıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.  "Uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli
makamlara sevk edilen şüphelilerden A.H., adli kont-
rol şartıyla serbest bırakılırken, O.I. tutuklandı. DHA

KadıKöy'de diş hekimi
kadını muayenehane-
sinde bıçaklayarak öl-

dürdüğü iddia edilen Z.E.
güvenlik kamerasından tespit edi-
lerek yakalandı. Şüpheli asayiş
bürodaki işlemlerin ardından ad-
liyeye sevk edildi. Diş hekimi
Şeyma Biran (64), 3 gün önce
Caferağa Mahallesi General
Asım Gündüz Caddesi'ndeki
muayenehanesinde bıçakla öldü-
rülmüş halde bulunmuştu. Olayın
ardından çalışma başlatan polis,
çevredeki güvenlik kameralarını
tek tek inceledi. İncelenen görün-
tülerde bir kişinin 20 Mayıs günü
saat 16.36'da binadan çıktıktan
sonra koşarak hızla uzaklaştığı
görüldü. Kimliği tespit edilen şüp-
heli  Z.E., Kadıköy'deki evinde
gözaltına alındı. Kadıköy Asayiş
Büro’daki işlemleri tamamlanan
şüpheli Kartal’daki Anadolu Ada-
let Sarayı’na sevk edildi. 

Diş hekimi katili adliyede

Bahçelievler'de, iki şüpheli park halindeki panelvandan 35 bin lira değerinde 
spiral kesici, matkap ve benzeri ekipmanları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Mağdur Caner Demir, "Yakın zamanda mahallemizde komşumuzun
minibüsünden benzer şekilde aynı kişiler mallarını çaldı. Artık bunlar bıktık" dedi
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İ BB Meclisi Mayıs Ayı 3. Otu-
rumu İSKİ Genel Kurul Toplan-
tısı meclis salonunda

gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, son üç yılda
14 adet kongre yapıldığını ancak su
tarifesi sorununun çözülemediğine
dikkat çekti. Gümüşyaka’da yaşanan
deniz kirliliği ve köylüye indirimli su
verilmesi konularına da değinen
Bakan Yılmaz, “Beşiktaş’ta, Moda’da
yüzme havuzunu dolduran suyla,
köylünün ineğini, sebzesini suladığı su
aynı fiyata satılamaz. Bu insani değil,
vicdani değil, ahlaki değil.” dedi.

Katılmaktan yoruldum

Volkan Yılmaz, “İSKİ yapmış olduğu
yatırımlarla İBB’nin markalaşmış ve
gözde bir kurumu. İstanbul Beledi-
yesi, 1984 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi statüsü kazandı ve İstanbul
Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak
hizmet ağı bir hayli genişledi” ifadele-
rini kullanarak, “Ondan sonraki sü-
reçlerde bir dönem İSKİ,
yolsuzluklarla ve bir dönem de rah-
metli Levent Kırca’nın skeçlerinde su
kesintileri ile gündem oldu. Ondan
sonraki dönemlerde İSKİ dev kolek-
törler, dere ıslahları, ileri biyolojik
arıtma tesisleri ile taraflı tarafsız her-
kesin takdirini kazanmış bir kurum.
Üzülerek ifade ediyorum ki 3 yıldır
artık İSKİ’nin olağan ve olağanüstü
toplantılarına katılmaktan ben yorul-
dum ve sıkıldım. 3 yılda 7 olağan, 7’de
olağanüstü kongre yapmışız. İSKİ 3
yıldır zam ve su tarifesi ile anılır oldu.
İSKİ’nin gündemi zam, zam, zam
oldu. İstanbul’daki suyun pahalı mı
ucuz mu olduğuna bir türlü karar ver-
mediler. Seçimlerden önceki vaatle-
rinde; ‘İSKİ suyu çok pahalı
kullanıyor, suyun ucuzlaması lazım,
su indirimi’ dediler. Maliyetler yüksel
değilken, arkasından da yine zamla
geldiler. Güncel enflasyon oranları ile
sürdürülebilirlik açısından tabi ki İS-
Kİ’nin zam yapması olağan. Ben İS-
Kİ’nin faizle borç almasını, kredi
kullanmasını onaylamıyorum. Top-
lantılarda da bunu ifade ettim. İSKİ
kendi öz kaynakları ile gelirleri ile artı
vermeli ya da İBB, İSKİ’ye kaynak ak-
tararak İSKİ’nin borçlanmasının
önüne geçmeli” önerisinde bulundu. 

Gümüşyaka vurgusu

Konuşmasında Gümüşyaka’daki
deniz kirliliğine de değinen Başkan
Yılmaz, “İstanbul’da 44 sahil şeridi
olan Silivri ilçesinde denizden alınan
raporlarda kirli çıkan tek yer Gümüş-
yaka. Gümüşyaka’da denize girilemez
raporları geliyor. Nedeni ise; Gümüş-
yaka’daki yazlık alanlarda kanalizas-
yonların oluk oluk hiçbir arıtmadan
geçirilmeden Marmara Denizine bıra-
kılması. Onun için hızlı bir şekilde

Çanta İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri-
nin ihalesinin yapıldığını biliyorum.
Ama Gümüşyaka’daki yatay delgi
aynı olağanüstü kurullar gibi 2 buçuk
yıldır bitmiyor. Gümüşyaka’daki kana-
lizasyonlar Silivri’den Marmara Deni-
zine dökülmeye devam ediyor” dedi.

İmamoğlu keyfi davrandı

Kırsal mahallelerde su fiyatlarının in-
dirimli kullanılması konusunu bir kez
daha İSKİ Genel Kurulu’na taşıyan
Yılmaz, “İstanbul’un kırsalında halen
köy hayatı yaşayan, eken, biçen, üre-
ten, tarımla, hayvancılıkla uğraşan
kardeşlerimizin su tarifeleri konusunu
tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu konu
son derece önemli. Bizim kırsala, köy-
lere gözlerimizi kapamaya, kulakları-
mızı tıkamaya lüksümüz yok.
TBMM’de yapılan yasal düzenleme
ile 2022 Ocak ayından itibaren geçerli
olmak üzere Kırsal Mahalle olarak
ilan edilen her köyün indirimli sudan
faydalanmasının önü açılmıştı. Biz de
buna sevinmiş ve 2019 Kasım ayı ile
ilgili geriye dönük su paralarının nasıl
tahsil edileceğini düşünürken, 2022
Ocak ayındaki İSKİ Genel Kurulunda
su tarifeleri görüşüldü ve o mecliste su
zammını beğenmeyen İBB Başkanı-
nın indirimi veto edip meclise iade
ederek yürürlüğe sokmaması nede-
niyle ocak, şubat, mart ayında yine
kırsal mahalleler pahalı su kullandı”
dedi. 

Bu vicdani değil

“Ocak, şubat, mart ayında ineğini,
marulunu, havucunu sulayan köylüye
İSKİ olarak yasaya rağmen pahalı su
sattık. Neden?” diye soran Yılmaz,
“İBB Başkanının veto etmesi ve keyfi
nedeniyle. Yüce meclisimize düşen
görev ocak, şubat, mart ayında kırsal
mahallerimize pahalı sattığımız su fa-
turalarını mahsup etmek, çiftçiye, hay-
vancıya iade etmektir. Köylüye ucuz
su vermek neden zorunuza gidiyor?
Silivri’nin, Çatalca’nın, Şile’nin köyle-
rine gittiğiniz zaman ne söyleyeceksi-
niz? Bir karar alalım hep beraber oy
birliği ile geçsin. Köylü de ucuz su-
yunu geri alsın. Beşiktaş’ta, Moda’da
yüzme havuzunu dolduran suyla,
köylünün ineğini, sebzesini suladığı su
aynı fiyata satılamaz. Bu insani değil,
vicdani değil, ahlaki değil. Cumhur İt-
tifakı’nın teklif ettiği her ne varsa ret
mi demek zorundasınız” ifadelerini
kullandı. Yılmaz'a cevap veren CHP
Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise şubat
ayı İSKİ olağanüstü genel kurulunda
birçok önerinin gündeme getirildiğini
belirterek, “Bunlardan bir tanesi yeni
bir tarife belirlenmesi, ikincisi yatırım
programlarının revize edilmesi, ücün-
cüsü ek ödenek verilmesi, dördüncüsü
de kırsal mahallelerde tarife belirlen-
mesi. Fakat Cumhur İttifakı olarak bu
önerilerin hiçbirine destek vermediniz”
açıklamasını yaptı. 
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1 5 Temmuz darbe girişimi saat kaçta
başladı? 
Soru bu…

Saat dokuzda diyenler olacaktır, dokuz
buçuk, hayır-hayır onda başladı diyenler…

Söylenenlerin ve tahminlerin hiçbiri 
doğru değil…

Doğru olan şu ki 15 Temmuz darbe giri-

şimi yıllar önce başladı. 
15 Temmuz gecesi yıllar önce başlayan

darbenin son evresiydi…
15 Temmuz darbe girişimi Ergenekon-

Balyoz davalarında ilk asker sabah erken
saatlerde gözaltına alındığında başladı.
Gerçek olan bu!

14 Temmuz günü örgüt mensubu sözde

askerler bir araya gelip “Yarın bir darbe
yapalım mübarekler” demediler.

60 darbesi için denilir ki “Bu darbe ça-
lışmaları Demokrat Parti iktidara geldiği
günden itibaren başlar ve özelliklede 1955
yılına gelindiğinde darbe çalışmalarına hız

verilmiştir.”
27 Mayıs günü için hazırlık yapılmıştır.

15 Temmuz için ise Ergenekon-Balyoz
sözde davaları o geceye hem bir hazırlık
hem de darbeye bir başlangıçtır.

15 Temmuz gecesiyle ilgili gözardı edi-
len bir gerçek var ki ordu içerisinde darbe-
cilere karşı duran çok sayıda subay,
astsubay ve uzman vardı. 15 Temmuz
darbe girişimi hem gerçek askerlerin karşı
durması, hem de halkın direnmesiyle son
buldu. Buradan hareketle bir düşünülse ya
eğer örgüt Ergenekon-Balyoz davalarıyla

birçok gerçek askeri tasfiye etmeseydi 15
Temmuz gecesi dışarıya çıkabilir miydi,
burnunu kışladan dışarıya uzatabilir
miydi?

Örgüt, o gece burnunu kışladan dışarıya
uzatabildiyse, hainliğini ancak bu kadar
başarabildiyse bunu Ergenekon-Balyoz da-
valarında gerçek askerlerin bir kısmını tas-
fiye etmesine borçludur. 

Şu halde demek ki 15 Temmuz gecesi
üç-dört yıl süren bir süreçtir. 

15 Temmuz; darbe girişiminin son 
günüdür.

15 Temmuz darbe 
girişimi saat kaçta başladı? Hüseyin ADALAN

AZOT ARASI

kronikhabertr@gmail.com

ISKI’NIN TEK ISKI’NIN TEK ISKI’NIN TEK ISKI’NIN TEK ISKI’NIN TEK ISKI’NIN TEK ISKI’NIN TEK ISKI’NIN TEK 
GUNDEMI ZAM!
ISKI’NIN TEK 

Tek bir ücretsiz 
sefer yapılmadı!
CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge giden İETT otobüsleriyle ilgili soru önergesi veren 
AK Partili Meclis Üyesi Halit Cebeci, sefer ücretlerinin nasıl ve kim tarafından karşılandığını
sordu. Cebeci’ye cevap veren CHP’li Mesut Kösedağı, “Tek bir ücretsiz sefer yapmadık” dedi

istanbul Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’nin mayıs ayı son
oturumunda gündem dışı söz

alan Ulaştırma ve Trafik Komisyonu
Üyesi AK Partili Halit Cebeci, İETT’nin
resmi Twitter hesabından, CHP mitingi
için ek seferler düzenleneceğini, mitinge
özel hatlar açılacağını, aslında ifade ede-
mese de mitinge bedava yolcu taşıyaca-
ğını kamuoyuna deklare ettiğini belirtti.
CHP’nin göreve aday olduğunda 16 mil-
yona hizmet edeceğini söyleyip, göreve
geldiğinde ise sadece yandaşlarına pay-
daşlarına hizmet etmek ve İstanbul’un
nimetlerinden partizanca faydalanmaları
için gayret sarf ettiğini iddia eden Cebeci,
verdiği soru önergesinde CHP’nin Mal-
tepe Miting Alanı’nda gerçekleştirdiği
‘Milletin Sesi’ mitingine yolcu taşıyan
İETT araçlarını sordu. 

6 soruya cevap istedi

Halit Cebeci, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğu’nun yanıtlanması talebi Meclis'e
verdiği soru önergesinde, “Sayın Başkan
16 milyon İstanbul'un kullanması gere-
ken İETT'ye ait otobüslerin üyesi oldu-
ğunuz partinin mitingine insan taşıması
talimatını siz mi verdiniz? CHP mitingi
için seferden kaldırılan otobüslerin çalış-
ması gereken hatlarda çalışmaması sebe-
biyle oluşan yoğunluğun sorumlusu
kim? Bunu vatandaşlarımıza nasıl izah
edeceksiniz? Sayın Başkan CHP mitingi
için seferden kaldırılan otobüslerin çalış-
ması gereken hatlarda çalışmaması sebe-
biyle İstanbullu hemşirelerimizin
gidecekleri yere zamanında ulaşamama-
sının sorumlusu kimdir? Bunu İstan-
bullu hemşehrilerimize nasıl izah
edeceksiniz? Bahse konu Cumhuriyet
Halk Partisi mitingine götürülen vatan-
daşlar alana bedava mı taşınmıştır? Eğer
bedava taşınmışsa bunun talimatını kim
vermiştir? Bedava taşınmadı ise bu mi-
ting için kaç yolcu taşınmıştır? Elde edi-
len toplam gelir nedir? Öğrenci akpilinde
yapılan sübvanseyi ‘ek maliyet geliyor’
bahanesiyle öğrenci kardeşlerimize çok
gördüğünüz ve veto ettiğiniz bir ortamda
kamu kaynaklarının bir partinin mitingi
için kullanılmasını nasıl izah edebilirsi-
niz? Bu soruların cevabını yok genç kar-
deşlerimize verebilecek misiniz?
İstanbul'da yapılan bu tür organizasyon-
larda ek sefer ve yeni hat açma işlemi
mevcut ise dünyanın en büyük teknoloji

festivali olan TEKNOFEST'te çok gör-
düğünüz ve yapmadığınız İETT ek 
seferlerini İstanbullu gençlerimize nasıl
açıklayacaksınız?” sorularına cevap
istedi. 

Marmaray da ek sefer koydu

Cebeci’nin ardından söz alan İETT’den
sorumlu CHP’li Meclis Üyesi Mesut
Kösedağı, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları ne-
deniyle istifasının ardından, İBB’nin Ula-
şım ve Trafik Komisyonu Başkanı da
olan Ak Partili Abdullah Özdemir’in be-
lediye başkanı olduğunu hatırlatarak,
“Sanırım komisyon başkanlığını bıraka-
cak ki Halit Bey de ona asılıyor diye dü-
şünüyorum” ifadeleriyle söz başladı.
Geçmiş dönemde AK Parti mitingleriyle
ilgili bu tür konuları defalarca kez gün-
deme getirdiklerini söyleyen Kösedağı,
“İETT araçlarının önüne Ak Parti bay-
rağı da asarak miting alanlarına bedava
insan taşıdığınızı bütün Türkiye biliyor.
Siz kendi yaptığınız sistemi bizim de yap-
tığınızı düşündünüz. İETT resmi hesa-
bından, o günki yoğunluğu kaldırmak
adına bin 200 ücretli ek sefer konulmuş-
tur. Hatta Marmaray da ek sefer koydu.
Marmaray’ı biz yönetmiyoruz. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak da İETT
olarak da Maltepe Miting alanına tek bir
ücretsiz sefer yapılmamıştır” dedi. Ken-
disini Ulaşım ve Trafik Komisyonu Baş-
kanlığı’na oynamakla itham eden
Kösedağı’ya cevap veren Halit Cebeci ise
“Kişi kendinden bilir işi” diyerek, vatan-
daşın kendilerine verdiği muhalefet gör-
evini yerine getirdiklerini belirtti. 
SELVİ SARITAÇ 

Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm
bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile
yaptı. Çocukların Batman’dan Transformers’a kadar hayranı oldukları süper
kahramanların kostümleriyle sıfır atık mesajı verdiği etkinlik çok beğenildi

Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından Tür-
kiye genelinde

başlatılan “Çevre Dostu 1000
Okul Projesi”ne dahil edilen
Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu,
anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.
Okul öğretmenleri ve öğrencileri,
geri dönüşüm ve sıfır atık proje-
leri çerçevesinde örnek bir ça-
lışma yürüttü. Bu amaçla iki
aşamalı gerçekleştirilen uygula-
mada çocuklardan bir kısmı atık
materyallerden oluşan kıyafetler
yaparken diğerleri de yeni ürünler
tasarladı.

Kostümler dikkat çekti

Öğrenci, öğretmen ile velilerin
ortaklaşa yürüttükleri çalışma so-
nucunda önce okul bahçesinde
sıfır atık sergisi kuruldu. Oyun-
caklardan maketlere kadar ilginç

fikirlerle yapılan eserler davetli-
lere beğenisine sunuldu. Daha
sonra ise çevreyi koruma ve geri
dönüşüm bilinci oluşturmak
amacıyla atık materyallerden
oluşan kıyafet defilesi yapıldı.
Minik öğrenciler tek tek pod-
yumda kostümlerini sergiledi. El-
biseye dönüşen eşyalar arasında
plastik bardak, karton, gazete,
çöp poşeti, çuval gibi birçok do-
ğada kaybolması uzun süren atık
malzeme yer aldı. Çocukların
Batman, Transformers, Sindrella
ve Kedi Kadın gibi süper kahra-
manların kostümleri çok dikkat
çekti. Çocuklarını sahnede gören
anneler ve öğretmenler çok heye-
canlandı. Etkinliğe; Bağcılar Be-
lediye Başkan Yardımcısı Av.
Mehmet Şirin, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Yılmaz ve
birim müdürleri de katıldı.
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dönüşüM 
defilesi
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400 kişi daha
istihdam edildi
Esenyurt’ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla 
kurulan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin (ESBİM),
400 vatandaşa daha istihdam sağladığı açıklandı

türKiye’nin kanayan yarası
işsizliğe çözüm bulmak ama-
cıyla iş arayan ve işverenlerle

görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt’ta
faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil fir-
malarından birinin talebi üzerine işe alım
mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Beledi-
yesi Nikâh Sarayı’nda yapılan mülakat-
lara katılan adaylar içerisinden belirlenen
şartları taşıyan 400 kişi işe yerleştirildi.

Her gün 12 mülakat

Günde en az on iki mülakat gerçekleştir-
diklerini ifade eden Yerel Hizmetler Mü-
dürü Orhan Ayyıldız, “Bizler ESBİM
olarak günde en az on iki tane mülakat
gerçekleştiriyoruz. Amacımız, işverenle iş
arayanı buluşturmak. İş arayanları, öncü
firmalarla bir araya getiriyoruz, şartları
kendileri konuşuyor.
Son üç yılda kırk
binin üzerinde bir is-
tihdam sağladık. Ül-
kenin kanayan
yarasına, işsizliğe
çözüm üretmek adına
yerelde, Başkanımızın
da destekleriyle Esen-

yurtlu vatandaşlarımıza iş bulma gayreti
içerisindeyiz. Kırk kişilik bir ekiple, veri
tabanımıza bağlı yaklaşık 2 bin 500 ora-
nında firma var. Bu sayede vatandaşımızı
sanayi ile buluşturuyoruz” dedi.

Aylardır iş arıyorum

Aylardır iş aradığını söyleyen Emrah Bil-
mez, “Aylardır iş arıyorum. Böyle bir
platformun insanlara faydasının olması
çok güzel. Çoğu insan nerede iş bulaca-
ğını bilmediğinden dolayı ESBİM’in ol-
ması iyi oluyor. Bu şartlarda iş bulduğum
için mutluyum” derken, ESBİM ile iş
bulan Müslüm Açıkgöz ise Esenyurt Be-
lediyesi’ne teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Esenyurt Belediyesi’ne, yapmış olduğu
bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum.
İnsanlara iş imkânının verilmesi çok

güzel. Burayı bilme-
yen, bulamayan in-
sanlar var. Onlara da
umut olur. İnternet
aracılığıyla ESBİM’i
buldum. Tavsiye
edenler de oldu. İş
sahibi olduğum için
mutluyum.”

Kartal’da faaliyet
gösteren bir grup sa-
natçının pandemi

döneminde yaptıkları eserlerden
oluşan Karma Sanat Sergisi,
Kartal Belediyesi Hizmet Binası
Fuaye Salonu’nda sanatseverle-
rin beğenisine sunuldu. Sera-
mik, çini, füzyon cam ve yağlı
boya tablolardan oluşan ser-
gide sanatçıların Covid-19 pan-
demisi boyunca yaptığı eserler
sergileniyor. Kuratörlüğünü
Muammer Nas’ın gerçekleştir-
diği sergiye siyaset ve iş dünya-
sından pek çok önemli ismin
yanı sıra sanatseverler katıldı.
Serginin açılışını Kartal Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Adem
Uçar, İyi Parti Kartal İlçe Baş-

kanı Dilruba Oğulcuklu ve Kar-
tal Belediye Meclisi Başkanve-
kili Özlem Bulut yaptı. Sergiye
verilen emeklerden dolayı tüm
katılımcılara teşekkür eden Kar-
tal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Adem Uçar, serginin hem
küratörü hem de katılımcısı
Muammer Nas’a çiçek takdim
etti. Nas ise buketi serginin ho-
caları Selvinaz Işık ile Şerife
Bağcıvan’a takdim ederek Baş-
kan Yardımcısı Adem Uçar’a
seramikten kendi elleriyle yap-
tığı Kartal Belediyesi logosunu
hediye etti. Çiniden, cam eser-
lere, takılardan yağlı boya eser-
leri kadar pek çok farklı eserin
yer aldığı sergi 29 Mayıs tari-
hine kadar açık kalacak.

Karma sergİ

Miniklerden 
dönüşüM 
defilesi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Meclisi Mayıs 
ayı 3. Oturumu İSKİ Genel Kurul görüşmelerinde, Silivri 
köylerinde yaşanan su tarifesiyle ilgili sorunları bir kez daha
gündeme taşıdı. 3 yıldan beri İSKİ’nin olağan ve olağanüstü
toplantılarına katılmaktanyorulduğunu belirten Yılmaz, 
“3 yılda 7 olağan, 7’de olağanüstü kongre yapmışız. 
İSKİ 3 yıldır zam ve su tarifesi ile anılır oldu.
İSKİ’nin gündemi zam, 
zam, zam oldu” 
eleştirisinde bulundu

Silivri Belediye
Başkanı 

Volkan Yılmaz



bağcılar Bele-
diyesi tarafından
“Kitaplar mey-

dana çıkıyor” sloganıyla dü-
zenlenen Bağcılar Kitap
Fuarı’na kitapseverleri ağırlı-
yor. Bağcılar Meydan’da yer
alan fuarda birbirinden de-
ğerli yazar, şair, gazeteci oku-
yucusuyla buluşmaya devam
ediyor. Gün boyu dolu olan
fuar alanına en çok ilgiyi ise
çocuklar gösteriyor. Fuar
alanını gezmeye gelen çocuk-
lar kütüphanelerindeki eksik-
leri tamamlama fırsatı buldu.
Her yaşa uygun kitapların
bulunduğu alanda çocukla-
rın en çok tercih ettiği tür ise
korku oldu.
İkna etmeye çalışıyorlar

Bir yayın evi yetkilisi Maral
Necefli, bu durumu “Özel-
likle 8 – 15 yaş arasında
korku kitaplarına yoğun ilgi
var. O yaş grubundan ge-
lenlerin çoğu korku kitapla-

rını soruyorlar. Biz yine de
onları çocuk klasiklerine
yönlendiriyoruz.  Kitapları
almak için ebeveynlerini
ikna etmeye çalışıyorlar;
ancak hocaları aldırmıyor”
sözleriyle açıkladı. Korku
kitabı okumayı sevdiğini
belirten 13 yaşındaki Beri-
tan Baykuşak, “7. sınıf öğ-
rencisiyim. Korku kitapları
okuyorum. Bana çok komik
geliyor. Şimdi bir kitap
satın aldım. Eve gidip
hemen okumaya başlayaca-
ğım” derken Medine Bal ise
şunları söyledi: “Gerçek ol-
madığını bildiğim için kork-
muyorum. Çok eğlenceli
geliyor.” Bunun yanında kız
çocukların kokulu kitapları
erkek çocukların da kahra-
manlık içerikli kitapları be-
ğendiği belirtildi. 29
Mayıs’a kadar kapıları açık
olan kitap fuarı her gün
saat 10 – 22 arasında 
hizmet veriyor.
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Korku türü tercih ediliyor

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ana-
dolu Yakası İnşaat Müteahhitleri

Derneği (AYİDER) tarafından düzenle-
nen “İnşaat Zirvesi”nin kapanış konuş-
masını yaptı. İBB, Kadıköy Belediyesi,
Kartal Belediyesi ve Ataşehir Beledi-
yesi’nden bürokratların da katkı sun-
duğu zirveye emeği geçen herkese
teşekkürlerini ileten İmamoğlu, inşaat
sektörünün ana aktörlerinden müteah-
hitlik mesleğinin hak ettiği seviyede ol-
madığına vurgu yaptı. 

Cesur adımlar atılamadı

“İBB Başkanı olduğumda, ‘Temel bir
kısım konulara zeminler oluşturalım,
bunları tartışalım, konuşalım’ dedi-
ğimde, ne yazık ki bazı sivil toplum ku-
ruluşları da dahil çok böyle cesur
adımlar atılamadı” diyen İmamoğlu,
“İmarla ilgili olsun, bazı bölgelere
dönük uygulamaları daha hızlandır-
maya yol çizen, pratik yöntemlerin oluş-
turulması sürecinde olsun ne yazık ki
ülkemizin siyasi endişeleri yüzünden bir
araya gelmekte, bir arada olmakta, bir
arada düşünmekte dahi imtina eden bir
kısım sivil toplum kuruluşları ve onların
yöneticileri olmadı değil. Bunun açıkça
altını çizelim. Yani bir araya gelirsek, fo-
toğraf verirsek acaba ne olur? Ekrem
İmamoğlu'yla fotoğraf vermenin bir be-
deli var diye düşünüyorum İstanbul'da
ve Türkiye'de ne yazık ki. Ama halkı ka-
zandıran bir bedeli var. Aslında çok sağ-
lıklı meslek yaşamına bakan müteahhit
dostlarımıza da buradan ifade edeyim:
Aslında onlara da kazandıran bir insan
burada var” ifadelerini kullandı. 

Şehircilik sorunumuz var

İstanbul’un ilçelerinin tamamına yakını-
nın imar planlarını İBB Meclisi’nden
geçirdikleri bilgisini paylaşan İma-
moğlu, “İstanbul’da mimari açıdan so-
runlarımız var. Günün başka konuları
ve sorunları var. Ama bizim ciddi an-

lamda şehircilik sorunumuz var. Bıraka-
lım yeşil binaya gelmeyi, daha oraya ge-
lene kadar ne yazık ki çirkin binalar,
çirkin şehirler ürettik. Bu kadim ülkeye,
bu güzel ülkenin bazen çok güzel coğ-
rafyalarına, tarihine hiç de uygun olma-
yan şehirler ürettik. Bunu itiraf edelim.
Hepimiz bir parçası olduk. Ama siyasi
iradeler, ama teknik insanlar, ama bizler,
sizler gibi üretici kişiler. Bazen müteah-
hitler bu konuda suçlanır ama bana
göre müteahhit son halkası. Oraya ge-
lene kadar, bu halkalar dizilirken çok
büyük hatalar, çok büyük yanlışlar ya-
pıldı” tespitlerinde bulundu. 

Herkes kah kah gülüyor!

Kendi meslek hayatında 1999 depremin
“milat” olduğunun altını çizen İma-
moğlu, “İstanbul, şu anda yaklaşık 19
milyonun üzerinde insana su veriyor.
İçme suyundan yola çıkarak bunu söy-
lüyorum. Çünkü ne yazık ki ülkemizde
sağlıklı, inandırıcı, mülteci sayısını bize
verebilen devlet kurumumuz yok. Kimi
geliyor, ‘550 bin mültecimiz var diyor.
Herkes buna kah kah gülüyor. Söyleye-
nin arkadaşları da inanmıyor. Ben ger-
çekçi sayıyı vereyim size. Bu şehir, 19
milyonun üzerinde insana ev sahipliği
yapıyor. Böylesi bir nüfusu şu anda
iskan edebiliyor bu şehir” dedi. “İstan-
bul çok konut yaparak mutlu olacak bir
şehir değil” diyen İmamoğlu, “İstan-
bul’un kaliteli işler yaparak, kaliteli bi-

nalar yaparak ve de dünyanın şu an ko-
nuştuğu yeşil binalar, çevre dostu bina-
lar yaparak dünyada adını konuşturan
bir kent olma mecburiyeti var” ifadele-
rini kullandı. 

Nereye yapacaksınız?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen
Atatürk Havalimanı’ndaki pist kırma
çalışmalarına değinen İmamoğlu, şu
ifadeleri kullandı: “Günün sonunda
bugün İstanbul, rezerv alanlarıyla ger-
çekten ne yazık ki ve milyonlarca nüfusa
hala ev sahipliği yapacak bir durumda.
Onun için, ‘Kanal yapalım, kanalın çev-
resine 2 milyonluk bir şehir kuralım…’
Saçmalamanın daniskası. Çevre dostu
olmak binadan başlamaz, planlamadan
başlar. Binaları nereye yapacaksınız?
Nasıl bir çevreyle kurgulayacaksınız?
Ne yapacaksınız? Buradan başlar. Yani
Atatürk Havalimanı'nı takır tukur yıka-
rak, ‘Atatürk Havalimanı'na park yapı-
yorum’ diye ortaya çıkarak, yeşil ceket
giymeyle ‘yeşil alancı’ olunmaz.”

ANIL BODUÇ

İstanbul’un en büyük açık hava kitap fuarı olma özelliği taşıyan Bağcılar Kitap Fuarı’nın
müdavimi olan çocukların en çok tercih ettiği kitapların başında korku türü geliyor. Medine
Bal, “Gerçek olmadığını bildiğim için korkmuyorum. Çok eğlenceli geliyor” dedi

İşe yerleştirme 
kurumu değiliz

İstanbul'da
Avcılar'da 2
yıldır hizmet

veren ofise,Türkiye'ye
yasal yollardan gelmiş ve
oturma belgesi olan göç-
menlere başvuru yapabi-
liyor. Daha önce, 38 ile
96 dolar arasında deği-
şen ücretlerle başvuru
kabul eden ofis, yapılan
ödemenin iş garantisi
olarak algılanması nede-
niyle, bu uygulamayı de-
ğiştirdi.
Yoğunluk oluştu

Başvuruların ücretsiz ol-
duğu ilan edilince de çok
sayıda sığınmacı ofiste
izdiham oluşmasına
neden oldu. Erken saat-
lerde başvuru için gelen-
ler, ofis binası içinde ve
önünde kalabalık oluş-
turdu. Ofis yöneticisi
Gamze Nur Turan, işe
yerleştirme kurumu ol-
madıklarını, yalnızca iş
göçmenliği başvurusu al-
dıklarını belirterek "Daha
önce belli bir ücret alıyor-

duk ancak, yanlış anlaşıl-
malar nedeniyle ücretsiz
olarak hizmet veriyoruz.
Başvurucuların özgeçm-
işlerini ilgili yerlere ileti-
yoruz. Gelen olumlu ya
da olumsuz yanıtları, 6
ay içerisinde telefon me-
sajı veya mail yoluyla ile-
tiyoruz. Özellikle
belirttiğimiz konu, Tür-
kiye için iş başvuruları
Göç İdaresi, sığınma
başvuruları ise Anka-
ra'daki resmi kurumlara
yapılmalıdır. Biz sadece
iş göçmenliği için baş-
vuru alıyoruz" dedi. Ya-
şanan izdiham nedeniyle,
başvuruların internet si-
tesi üzerinden yapılması-
nın planlandığını belirten
Turan, "Başvuranların ta-
mamına olumlu yanıt ve-
rilmesi söz konusu değil.
Kuruluşun aldığı başvu-
rular İngiltere'deki mer-
kezde değerlendiriliyor.
Ülkelerin ihtiyaçlarına
uygun başvurulara
olumlu yanıt veriliyor"
dedi. DHA

İstanbul Bü-
yükşehir Bele-
diyesi (İBB)

mayıs ayı meclis toplantı-
larının üçüncüsü bugün
Saraçhane'deki Başkanlık
Binası'nda Meclis 2. Baş-
kanvekili Ömer Faruk Ka-
laycı başkanlığında
yapıldı. Toplantıda, aylık
öğrenci abonman ücreti-
nin İBB tarafından süb-
vanse edilmesi gündeme
geldi. Raporda yer alan
162. maddede Cumhur
İttifakı olarak öğrenci
abonman ücretlerine ya-
pılan yüzde 40'lık zammın
İBB tarafından sübvanse
edilmesinin uygun olacağı
değerlendirildi. Mecliste,
yüzde 40'lık zamla 109 li-
raya yükselen aylık öğ-
renci abonman ücretinin
yeniden 78 lira olmasına
karar verildi. Karar, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun onayıyla birlikte
yürürlüğe girecek. Öğ-
renci aylık abonman ücre-
tinin İBB tarafından
sübvanse edilmesinin
ısrar karar ile kabul edil-
mesinin ardından söz
alan AK Parti Grup Baş-
kanvekili Mehmet Tevfik
Göksu, "Geçtiğimiz ayda
AK Parti ve Milliyetçi Ha-
reket Partisi meclis üyesi
arkadaşlarımızın teklifiyle
UKOME tarafından alı-
nan karar çerçevesinde
toplu taşıma biletlerine
yapılan yüzde 40'lık zam-
mın öğrencilerimizin bi-
letlerinde uygulanmaması
ve buradan ortaya çıka-
cak olan ücretin İBB tara-

fından sübvanse edilme-
siyle ilgili ortak bir teklif
vermiş ve bunu da mecli-
simiz kararlaştırmıştı.
Meclisimizin kararlaştır-
mış olduğu bu karar İBB
Belediye Başkanı tarafın-
dan veto edilmiştir. Biz
AK Parti ve Milliyetçi Ha-
reket Partisi meclis üyeleri
olarak yani Cumhur İtti-
fakı olarak eğer İBB Baş-
kanı bu kararı veto ederse
ısrar karar olarak bu ka-
rarı yeniden geçireceğiz ve
İstanbul'daki öğrencileri-
mizin okullarına giderken
bu biletlerinin yüzde 40
zam uygulanmadan okul-
larına gitmesini, onların
derslerine, başarıya mo-
tive olmasına katkı suna-
cağımızı söylemiştik.
Bugün Cumhur İttifakı
meclis üyeleri olarak öğ-
rencilerimize yapılan
yüzde 40'lık zammın uy-
gulanmaması bunun Bü-
yükşehir Belediyesi
tarafından sübvanse edil-
mesi kararını ısrar kararı
geçirdik, öğrencilerimize
hayırlı olsun" diye ko-
nuştu. CHP Grup Baş-
kanvekili Doğan Subaşı
ise kararın ardından,
"Mazot 6 lirayken 90 li-
raya abonman biletini sa-
tıyordunuz. Bunlar eleştiri
konusuydu. Mazot 22
lira, siz bu teklifle 78 li-
raya satılması kararı almış
oluyorsunuz. Burada
amaç İBB'yi ekonomik
açıdan zor duruma dü-
şürmek. Hizmet üretemez
hale düşürmek. " dedi.
DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AYİDER tarafından 
düzenlenen ‘İnşaat Zirvesi’nin kapanışında konuştu.
Kanal İstanbul eleştirisinde bulunan İmamoğlu, “Onun
için, ‘Kanal yapalım, kanalın çevresine 2 milyonluk bir
şehir kuralım’ saçmalamanın daniskası. Çevre dostu
olmak binadan başlamaz, planlamadan başlar. Ata-
türk Havalimanı'nı takır tukur yıkarak, ‘Atatürk Hava-
limanı'na park yapıyorum’ diye ortaya çıkarak, yeşil
ceket giymeyle ‘yeşil alancı’ olunmaz” dedi
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Atatürk Havalimanı yakınındaki Ayamama Va-
disi'ni 1 milyon metrekarelik yeşil alana dön-
üştürme çalışmalarının sürdüğü bilgisini
paylaşan İmamoğlu, Florya Atatürk Kent Or-
manı’nın kullanılabilir alanını da 200 bin met-
rekareden 640 bin metrekareye çıkardıklarına
vurgu yaptı. Örnek verdiği alanların, millet
bahçesine dönüştürüleceği iddia edilen Ata-
türk Havalimanı’nın iki yanına denk düştü-
ğünü aktaran İmamoğlu, “25 senedir oraya
bakıyordunuz. Bakın ben, teklifte de bulun-
dum. ‘Bize verin’ diye yazı yazdırttım, cevap
bile alamadım. Atatürk Havalimanı'nın hemen
kuzeyinde, şu an beton bloklar vardır orada.
Geçerken görürsünüz. Bir metro inşaatının de-
posu. Orası, tam 650 bin metrekare bir alandır.
Bir milyon metreye de uzayabilir yukarıya
doğru. Ki onun hemen kıyısından Ayamama
Vadisi'nden İkitelli Organize’ye kadar yeşil
alan yapacağız” şeklinde konuştu. 
Şehre ortak akıl masasından bakılması gerek-
tiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Bir kentin ge-
leceğini oradan tasarlarsınız. Ve işte ancak o
zaman bir şehir 250 kilometre hızla duvara
toslamaz. Bir şehri böyle yönetebilirsiniz; gele-
ceği tasarlayarak. Yoksa akşamdan sabaha 2
milyar 300 milyon liraya bir ihale yap. On tane
eskavatörü oraya yolla, kırk tane de kamyonu
yolla, efendime söyleyeyim ‘Yeşil alan yapaca-
ğım!’ Bu şehrin 16 milyon insanı var. Çok üstün
zekalı insanları var. Şehir plancısı, mimarı, mü-
hendisi, çevre mühendisi… Bu insanların
meslek odaları var. Otur vatandaşla tanış,

konuş. Şehrin
göbeğinde 11
milyon metre-
karelik bir
alanı ne yapa-
cağız? Tartış.
Millete kıymet
verseniz, o
zaman doğru
yolu bulursu-
nuz. Ama bu
akıl bize doğru
yolu göster-
mez.”

250 KİLOMETRE HIZLA 
DUVARA TOSLAMAZ!

BİZDEN FENA
HESAP SORARLAR
“Şehirlerimizi çok güzel bir
sürece kavuşturmak zorunda-
yız” diyen İmamoğlu, “Çünkü
çocuklarımız ve torunlarımız
çok zeki; çok fena yaparlar
bizi. Çok fena hesap sorarlar
bizden. Onun için lütfen,
kentlerimize dair her hususta,
her konuda tedbir almayla 
ilgili lütfen başta kendinize
güvenin” diye konuştu.

Türkiye'deki sığınmacılara Avrupa'da
iş imkanı sağlayan AB destekli ofiste,
başvuru yoğunluğu yaşandı. İngiltere
merkezli kuruluşun Avcılar'da bulu-
nan ofisine iş başvuru için gelen çok
sayıda göçmen, kapıda kuyruk oluş-
masına neden oldu. Ofis yetkilisi
Gamze Nur Turan, "İşe yerleştirme
kurumu değiliz, sadece iş göçmenliği
için başvuru alıyoruz" dedi

Israr karar
kabul edildi
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Yeni nesil logo merkeze doğru yönelip,
farklı krom unsurlarla vurgulanan ızgara
tasarımı ve deseni ile yeni 308’in eşsiz ta-

sarımıyla da çok iyi uyum sağlıyor. Izgara ve logo
kombinasyonu, 308’in karakterini güçlendirirken,
markanın sınıf atlama stratejisini destekleyerek yeni
marka yüzünü tanımlıyor. Plakalık ızgara tasarımı-
nın tüm görkemiyle göze çarpması için ön tampo-
nun alt bölgesine taşınırken, sürüş destek
sistemlerine ait radar, ızgaranın estetiğini bozma-
mak için logonun arkasında gizlendi.

Yeni 308’in logo tasarımı

Yeni PEUGEOT logosu yeni 308’de; biri Active ver-
siyonu, diğeri ise yenilikçi sürüş destek radarıyla do-
natılan Allure ve GT versiyonlarında olmak üzere
görünüm olarak aynı ancak teknik olarak farklı iki
versiyon halinde sunuluyor. Sürüş destek sistemleri-
nin kusursuz çalışması için radarın yaydığı dalgala-
rın bozulmaması gerekiyor. Bu nedenle radarın
önündeki logonun tasarımı iki kriter göz önünde bu-
lundurularak PEUGEOT mühendisleri tarafından
yeniden tasarlandı. Sürüş destek sistemlerine bilgi
akışı sunan radarın kusursuz çalışabilmesi için PEU-
GEOT mühendisleri yeni logonun yüzey kalınlığını
sabit tutarken, logoyu oluşturan bileşenlerin her-
hangi bir metal parçacığı içermemesine dikkat ettiler.

DoğanHolding çatısı altında faaliyet
gösteren Doğan Trend  Otomotiv’in  Tür-
kiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz

kökenli 4otomobil markası MG, Türkiye’deki ilk yılını
tamamladı. Tüm markalarının başarılı grafiğini de-
ğerlendiren ve bunun içerisinde MG’nin rolünün öne-
mini vurgulayan Doğan Trend Otomotiv CEO’su
Kağan Dağtekin, “Elektrikli araçların henüz ülkemiz-
deki payının düşük olmasına ve ticaretindeki zorluk-
lara rağmen 2021’de ülkemizde satışına yeni
başladığımız MG markasının ülke lansmanını %100
elektrikli modeliyle yaptık. Ulaşılabilir Premium ol-
mayı hedefledik ve bu hedef doğrultusunda amacımız
ZS EV modelimizi sadece tanıtmak değil elektrikli
dünyaya adım atmak isteyen sahipleri ile buluşturmak
oldu. Ülkemizde geçtiğimiz Haziran ayında yollara
çıkan bu modelimiz aynı ay içerisinde en çok satılan
elektrikli otomobili oldu. Amacımız 2022 yılında da
tüm markalarımızda ve işlerimizde kararlılıkla büyü-
meye devam etmek” şeklinde değerlendirmede bu-
lundu. Yeni MG ZS EV ise yenilenen tasarımı ile yılın
son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.

Peugeot
bir başka

Son çeyrekte
Türkiye’de

Yeni PEUGEOT 308, geçtiğimiz yıl
lanse edilen yeni aslan başlı logoyu
kullanan PEUGEOT ürün gamındaki
ilk araç görücüye çıktı

Ç ip, hammadde, tedarik, kontey-
ner gibi farklı alanlardaki prob-
lemlere çözüm arayan otomotiv

sektörü şimdilerde ise Şangay’da yaşa-
nan gelişmelerle meşgul. Şangay’da ya-
şananların sıfır araç üretimine etkileri
tartışılırken, gözler bu kez de otomotiv
satış sonrası pazarına çevrildi. Konu ile
ilgili önemli açıklamalarda bulunan
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hiz-
metleri Derneği’nin (OSS) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ziya Özalp, “Ne yazık ki
otomobil üreticileri; banttan araç indir-
meleri için gerekli olan parçalar nokta-
sında sıkıntı yaşıyor. Türkiye’de
otomotiv yedek parça konusunda ise
bulunabilirlik ve çeşitlilik her geçen gün
artıyor. Stok seviyelerimiz geçen yıla
göre oldukça yüksek. Sektördeki firma-
lar hem ihracat için hem yurt içi pazar
için tam kapasite çalışıyorlar. Özellikle
ihracatta büyük bir talep söz konusu”
dedi. Şirketlerin maliyetlerinde yaşanan
artışa da dikkat çeken Özalp, “Bunun
çözümü de satış sonrası pazarı ve OSS
Derneği. Oluşturduğumuz alternatif
markalarla bu enflasyonist artış karşı-
sında tüketicilerin lehine çalışmalar ya-
pıyoruz. Ancak şirketlerin
maliyetlerindeki ciddi yükseliş nedeniyle
ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları
artabilir. Henüz fiyat artışlarının yaşan-
madığı bir dönemdeyken herkesin araç
bakımlarını yaptırmaları gerekiyor” diye
konuştu. Şangay’da yaşanan gelişmele-
rin otomotiv sektörüne yönelik etkileri
her geçen gün artarken, bu kez de gözler
otomotiv satış sonrası pazarındaki fır-
satlara çevrildi. Pandemi kapsamında
Çin’in aldığı karantina önlemleri nede-
niyle Şangay’da otomotiv sektörüne te-
darik parçaları üreten fabrikalar üretim
yapamazken, ticari gemilerin de liman
açıklarında beklemesi sorunun boyu-
tunu ortaya koydu. Tüm yaşananların
sıfır araç üretimine yönelik etkileri tartı-
şılırken, otomotiv satış sonrası paza-
rında güncel durum da merak edilen

konular arasında yer aldı.

Geçen yıla göre daha iyiyiz

Türkiye’de otomotiv satış sonrası paza-
rının çatı kuruluşu Otomotiv Satış Son-
rası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin
(OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya
Özalp de konu ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Türkiye’de otomotiv satış
sonrası pazarında tedarik konusunda
yaşanan sıkıntıların gün geçtikçe azaldı-
ğını anlatan Özalp, “Hatta ilk defa
yedek parça stoklarının en yüksek ol-

duğu dönemdeyiz. Sektörde parça te-
dariki konusunda spesifik ürünler dı-
şında büyük bir sorun yaşanmıyor.
Bulunabilirlik konusunda 2021’e göre
daha iyi durumdayız. Çünkü otomotiv
sektöründe yerli üreticimizin ciddi bir
gücü var.  Bunu unutmamalıyız. Sektör-
deki dağıtıcılar alternatif ürünleri tüketi-
cilere sunabiliyor. Yine firmalarımız
geçen yıla göre depolarını yüzde 60’a
yakın büyüttü. Bazı şirketlerde bu oran
yüzde 100’ü buldu. Alternatif parça-
larda bulunurluk da geçen yıla oranla

yüzde 25’e yakın arttı. Ancak halen
yüzde 100 bulunabilirlik yok” dedi.
“Şangay’daki gelişmeler nedeniyle oto-
mobil üreticileri; banttan araç indirme-
leri için gerekli olan parçalar
noktasında sıkıntı yaşıyor” ifadelerini
kullanan Özalp, “Türkiye’de otomotiv
yedek parça konusunda ise bulunabilir-
lik ve çeşitlilik her geçen gün artıyor.
Stok seviyelerimiz geçen yıla göre ol-
dukça yüksek” diye konuştu.

İhracat yükselişte!

İhracat çalışmaları hakkında bilgiler
veren Ziya Özalp, “Sektördeki firmalar
hem ihracat için hem yurt içi pazar için
ful kapasite çalışıyorlar. İhracat nokta-
sında birçok Avrupa ülkesinden, Kuzey
Afrika ülkesinden ciddi bir talep söz ko-
nusu. Rusya da ihracat pazarlarımız
arasında yer alıyor. Ama öncelikli hedef
iç pazar” dedi.

Yüzde 300'e varan artış

Otomotiv satış sonrası pazarında faali-
yet gösteren şirketlerin maliyetlerinde
yaşanan artışa da değinen Başkan
Özalp, “Bunun çözümü de satış sonrası
pazarı ve OSS Derneği… Yarattığımız
alternatif markalarla bu enflasyonist
artış karşısında tüketicilerin lehine çalış-
malar yapıyoruz. Akaryakıt ücretlerinde
büyük bir artış var. Elektrik ve doğalgaz
fiyatlarındaki artış malum. Tüm bu ne-
denlerden dolayı sektörümüzdeki şirket-
lerin giderlerinde geçen yıla oranla
yüzde 300’e yakın artış meydana geldi.
Bu durum hem karlılığımızı etkiliyor
hem de yatırım konusunda bizi zorlu-
yor. Maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle
ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları
da artabilir. Bu sadece yedek parça ma-
liyetleri olarak düşünülmemeli. Şirketle-
rin giderlerindeki artış çok daha yüksek. 
Henüz fiyat artışlarının yaşanmadığı bir
dönemdeyken herkesin araç bakımlarını
geciktirmeden yaptırmaları gerekiyor”
açıklamasını yaptı.
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Araç üretimdeki küresel kriz ile birlikte gözler sektör yedek parça sektörüne çevrildi. OSS Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Türkiye’de otomotiv yedek parça konusunda bulunabilirlik
ve çeşitlilik her geçen gün artıyor. Stok seviyelerimiz de geçen yıla göre oldukça yüksek” dedi

Geri sayım
başladı
“Otomotiv endüstrisi,
önümüzdeki günlerde bu
sene 12’ncisi gerçekleşti-
rilecek olan Aftermarket
Konferansı’nda buluşa-
cak. Haziran ayında da
Türkiye’nin lider uluslar-
arası otomotiv endüstri
fuarı Automechanika İs-
tanbul düzenlenecek”
ifadelerini kullanan
Özalp, “Her iki etkinlikte
de sektörle ilgili gelişme-
ler mercek altına alına-
cak. Bu etkinliklerde;
sektörde yaşanan maliyet
artışlarına karşın hem çe-
şitliliğe hem de alternatif
parçalara ulaşabilmenin
avantajları anlatılacak.
Son kullanıcılara da bu
avantajlardan haberdar
olmak ve daha fazla bi-
linçlenmek adına Auto-
mechanika İstanbul’u
ziyaret etmelerini tavsiye
ediyorum” dedi.

Eğİtİmİn dİjİtal yüzü

Üç yıl aradan sonra
eğitim dünyasının ilk
ve en büyük yüz yüze

buluşması olacak fuara, arala-
rında sektörünün yurt içi ve yurt
dışından lider markalarının da
olduğu 100’ün üzerinde firma ile
dünyanın dört bir tarafından
binlerce satın almacı katılacak.
Tarsus Turkey tarafından düzen-
lenen GESS Türkiye 2022, eği-
tim dünyasına ilham verecek
sunumlara da ev sahipliği yapa-
cak. 11 ülkeden 100’e yakın ko-
nuşmacı, fuarla eş zamanlı
düzenlenen GESS Global Kon-
feranslarında “eğitimin gelece-
ğini” anlatacak. Küresel ölçekte
yaşanan gelişmeler sonucu hızlı
bir dijital dönüşüm geçiren eği-
tim sektörünü İstanbul’da bir
araya getirecek olan GESS Tür-
kiye 2022’de, başta uzaktan eği-
tim teknolojileri olmak üzere,
EdTech - AI, AR, Kodlama, VR,
E-Öğrenme ve Yazılım, Oyun-
laştırma, Donanım, 3D Yazıcılar,
AV, Multimedya Teknolojisi,
STEAM gibi dijital yenilikler bir
arada sergilenecek. Eğitim dün-
yasında son iki yıldır pandemi
nedeniyle ötelenen yeni yatırım
ve satın alma planlarının, mil-
yonlarca dolarlık ticarete dönü-
şeceği GESS Türkiye Fuarı, 26
Mayıs Perşembe günü Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sarayı’nda

başlayacak.

Önemli sunumlar yapılacak

Tarsus Turkey Genel Müdürü
Zekeriya Aytemur, 26-28 Mayıs
tarihlerinde gerçekleştirecekleri
GESS Türkiye Fuarı ile ilgili
açıklamasında; “Üç gün sürecek
organizasyonda yurt içi ve yurt
dışından profesyonel alıcılar,
devlet ve özel okul yöneticileri,
müdürleri, sahipleri, yatırımcıları
ve satın alma kararı veren yöne-
ticileriyle tedarikçiler,  doğrudan
bir araya gelecek. Fuar alanın-
daki standlarda eğitime dair tüm
yenilikler bir arada sergilenirken,
eş zamanlı düzenlenen GESS
Global Konferans ve Workshop-
larında ise Türkiye ile birlikte 11
ülkeden 100’e yakın konuşmacı,
eğitim dünyasına ilham verecek
sunumlar gerçekleştirecek” dedi.

Okul yöneticilerinden tedarik müdürlerine, bölüm baş-
kanlarından dekanlara, profesörlerden öğretmenlere
kadar tüm seviyedeki eğitimciler için organize edilmiş bir
etkinlik olan GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözüm-
leri Fuarı, 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde, İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek

Türk otobüsü Norveç’te
Karsan, Avrupa pazarlarında büyümesini
sürdürüyor. Karsan’ın teknoloji partneri
ADASTEC ile birlikte geliştirdiği Seviye 4
otonom elektrikli otobüs “Karsan Otonom
e-ATAK”, Norveç’in Stavanger şehrinde
toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.
Böylece Avrupa’da şehir içinde yolcu taşı-
yacak ilk otonom teknolojili otobüs oldu.
Stavanger kentinde gerçekleştirilen proje

lansmanında Nedre Strandgate 89'daki
otobüs durağında Karsan Otonom e-
ATAK’ın toplu taşıma hizmetine
başladığına dair resmi açılış tö-
reni düzenlendi. Norveç Ulaş-
tırma Bakanı Jon-Ivar Nygård,
Karsan CEO’su Okan Baş,
ADASTEC CEO’su Ali Ufuk
Peker, Norveçli politikacılar ve

projenin hayata geçirilmesini sağlayan
Karsan, ADASTEC, VY Buss, Kolumbus

ve Applied Autonomy firmaları-
nın üst düzey yöneticilerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen törende
Karsan Otonom e-ATAK ilk
yolcularını Nedre Strandgate
89'daki otobüs durağından
Concert Hall’e taşıdı.

KRIZ AZALIYOR AMA
MALIYETLER ARTTI



C umhuriyet Halk Partisi Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin
grup toplantısında açıklamalarda

bulundu. "Bir ülke bilgiyle yönetilir. Geldi-
ğimiz noktada Türkiye'nin iyi yönetilmedi-
ğini görüyoruz” diyen Kılıçdaroğlu,
“Bütün vatandaşlarıma çalıştığı alan ne
olursa olsun seslenmek isterim, siz de gö-
rüyorsunuz ben de görüyorum. Türkiye iyi
yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı var ki,
gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki
eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın di-
yorlar. Biz sizin gözünüze, boyunuza, en-
damınıza, diplomanıza da baktık; Siz bu
ülkeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ilk kez
bir ekonomik krizle karşılaşmıyor ama bu
krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı” ifa-
delerini kullandı. 

İlk kez tanık oluyorum

2018'den bu yana var olan krizin ekonomik
buhrana dönüştüğünü belirten Kılıçda-
roğlu, “Bir sosyal buhranla karşı karşıya-
yız. Bunun saray ne kadar farkında emin
olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, der-
dini dinlemeyen, sormayan bir yönetim
Türkiye'de var olan sorunları çözemez, çö-
zemiyor da zaten. Çürüme görüyoruz dev-
lette. Kim ne yaptığı, hangi kararı aldığı
belli değil. Ben ilk kez Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde dar gelirli gruplardan kaynak alıp
bir avuç üst gelir grubuna kaynak aktaran
ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyo-
rum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor.

Aşağıda insanlar perişan. Pazara çıkamı-
yor, alışveriş yapamıyorlar. Bu tablo Cum-
huriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor” dedi. 

Kim alacak bu parayı?

İktidar eleştirisini sürdüren Kılıçdaroğlu,
“Hani Türk Lirası var ya, değeri kalmayan
Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar
mı taşıyor Türk Lirası mı? Ben merak edi-
yorum. Türk Lirası erirken, üstünde de
'Türk' yazarken paranın bu kadar itibarsız-
landığı bir dönemde Bahçeli kalkıp Türk
Lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek ve-
riyorsa orada bir sorunumuz var demektir.
Ciddi paraları faiz olarak ödüyorlar bir

avuç kişiye. Şimdi bir dördüncüsü çıktı. 2
milyon liralık bir daire alacaksınız diyelim.
10 yıl süreyle ayda 27 bin 200 lira faiz öde-
yeceksiniz. Bunun yıllık faizi yüzde 11.2
milyonluk krediyi kim alır? Ayda 27 bin li-
rayı kim öder? Kim alacak bu parayı? Bir
villası olup ikinci villasını alacak. Vatandaş-
tan alıyorsun, bir avuç kişiye aktarıyorsun.
Anapara faizi geçti. Yıllardır ifade ediyo-
rum. Bunun adı tefeciliktir diye” açıklama-
sını yaptı. 

Hiç endişe etmeyin!

“Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra
ne olacak?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Bun-
dan sonra zamlar devam edecek. EPDK,
elektrik üreticilerinde bir taban fiyat koy-
muştu. Bu tabanı yükselttiler. Tabanın yük-
selmesi demek zam gelecek demek.
Temmuz ya da Ağustos ayında elektriğe
zam gelecek. Bütün vatandaşlarım hazır-
lıklı olsunlar elektriğe zam gelecek” dedi.
CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği miting

hakkında da açıklama yapan Kılıçdaroğlu,
“Milletin Sesi mitingimizi yaptık. Mitingin
olaysız sonuçlanması dolayısıyla bütün
güvenlik güçlerine yürekten teşekkür bor-
cumuz var. Çok büyük bir kalabalık vardı.
Yüzbinler oradaydı. Onlara söz verdim.
Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bu top-
lumun kucaklaşmaya, huzura ihtiyacı var.
Açlığa mahkum edilen çocuklara değil.
Yine söz verdim. Hiç endişe etmeyin az
kaldı, hakkı, hukuku, adaleti bu ülkeye
mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bize gü-
venin. Bizim arkamızda kara bir leke yok.
Biz birilerinin önünde boyun eğmeyiz” ifa-
delerini kullandı. 

Papazı teslim ettiler

İktidarın dış politikasını da eleştiren Kılıç-
daroğlu, “Birileri telefon etti diye papazı
teslim ettiler. Bizim dönemimizde asla
böyle bir ayıbı Türkiye yaşamayacaktır. İşi-
mizin kolay olmadığını biliyorum. Siyasal-
laşmış yargıyla, mafyayla, mafyayla
fotoğraf çektirenlerle, uyuşturucu baronla-
rıyla, bütün paramiliter yapılarla, beşli çe-
telerle, trollerle, yandaş medya ve onların
beslemeleriyle ancak ve ancak biz kavga
edebiliriz. İş, aş sözü verdim. Asla unutma-
yacağım. İşi de aşı da bu ülkeye getirece-
ğim. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç
girmeyecek. Bütün vatandaşlarım not al-
sınlar. Bizim iktidarımızda hiçbir fakir, fu-
karanın elektriği kesilmeyecek.
Adalet mi istiyorsunuz bize katılacaksınız.
Barış Akademisyenleri görevlerine dönsün,
Harp Okulu öğrencileri hapisten çıksın di-
yorsanız bize geleceksiniz bize katılacaksı-
nız. Çevreyi, doğayı koruyalım diyorsanız
bize katılacaksınız. Çocuklarınızı bu güzel
ülkede tutmak istiyorsanız bize katılacaksı-
nız. 128 milyarlık soygunu öğrenmek isti-
yorsanız bize katılacaksınız” dedi. 
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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra ne olacak?”

diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Bundan sonra zamlar devam edecek.
EPDK, elektrik üreticilerinde bir taban fiyat koymuştu. Bu tabanı

yükselttiler. Tabanın yükselmesi demek zam gelecek demek.
Temmuz ya da Ağustos ayında elektriğe zam gelecek” dedi 

ElEKTRiĞE 
ZAM GELECEK

KonuşMasının sonunda bürpkrat-
lara çağrıda bulunan Kemal Kılıçda-
roğlu, “Suça bulaşmış bürokrat beni
iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendi-
lerini kurtarma planlarının içine hiç
dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı
yürürlükte. Bu işlenen planlardan
sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde
halinin nice olduğunu hiç umursamu-
yorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlan-
dırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği

paralel yapılarla yurt dışına devasa
paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapı-
nın başlarında da Erdoğan'ın aile bi-
reyleri geliyor. O yabancı ülkede
oturma ve çalışma izni çıkartma isti-
yorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç
yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşin-
deler. O birkaç yüz kişilik kurtarma
operasyonunda sen yoksun. O uçağın
kapısı sana hiç açılmayacak” iddia-
sında bulundu. 

BÜROKRATLARA ÇAĞRI YAPTI

ABDülHAMiD’i
casuslar sevmez
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sultan 2’inci 
Abdülhamid Han’la ilgili tartışmaların yeniden alevlendiğini anımsatan Bahçeli, “Abdülhamid Han’ın seveni kadar
sevmeyeni de vardır. Bu sevmeyenler  bizim de sevmediklerimizdir. Abdülhamid'i Ermeni çetecileri sevmez, Siyonizmin
müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, TBMM’de partisinin grup
toplantısında konuştu. Bahçeli,

Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin, istikrarı-
nın ve geleceğinin yaylım ateşine tutuldu-
ğunu söyleyerek, buna rağmen ekonomideki
konjoktürel sarsıntıların atlatılması, döviz fi-
yatındaki suni yükselişin frenlenmesi, enflas-
yondaki tırmanışın engellenmesi amacıyla
hükumetin tedbir üstüne tedbir aldığını kay-
detti. Bahçeli, konunun ekonomik beka ko-
nusu olduğunu bildirerek "Milliyetçi Hareket
Partisi, devletimizin ve hükumetimizin ala-
cağı her kararın yanındadır, destekçisidir.
Çünkü Türkiye hepimizindir. Özellikle kur ve
enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen
artışların bir süre sonra normalleşeceğine,
hazmedilebilir ve makul seviyelerde istikrar
kazanacağına inanıyoruz. Ancak vatandaşla-
rımızın kesesine dokunan, mutfağına adeta
dinamit koyan, geçim şartlarını ağırlaştıran
ve şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan
fiyat artışlarının önünü arkasını dikkatle ince-
lemek durumundayız" dedi.

Tarihimize laf ettirmeyiz

Bahçeli, son günlerde Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun 34’üncü padişahı olan Sultan 2’inci
Abdülhamid Han’la ilgili tartışmaların yeni-
den alevlendiğini anımsatarak, “33 yıllık hü-
kümdarlık döneminde yedi düvelle mücadele
eden; aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla,
sezgisiyle, siyasi maharetiyle imparatorluğu-
muzu ayakta tutan hünkarımızı istibdatla bir
ananlar tarih cahili olmaları bir yana, milli
tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefil-
lerdir. Abdülhamid’i kimler sevmiyorsa, te-

davi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çe-
kiyorsa, onlara dikkat edeceğiz. Çünkü onlar
Batı’nın içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır,
üstelik 1900’lü yılların başında sahnelenen
kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleri-
dir. Abdülhamid Han’ın seveni kadar sevme-
yeni de vardır ve doğaldır. Bu sevmeyenler
güruhu bizim de sevmediklerimizdir, bizim
de sırtımızı döndüğümüz sömürge bakiyele-
ridir. Abdülhamid'i Ermeni çetecileri sevmez,
Siyonizmin müellifleri sevmez, sömürgeciler
sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düş-
manları hiç sevmez. Hamd olsun onu seven-
ler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her
daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve
rahmetle hatırlayacaktır. Eğer Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, bugünün Abdülha-
mid’i olarak görülüyorsa, bizce
bunun hiçbir mahsuru yoktur, bila-
kis bir övgünün tezahürü ve tezek-
kürüdür. Biz ecdadımıza dil
uzattırmayız, tarihimize laf ettirme-
yiz, zillete düşenlere geçmişimizi yar-
gılatmayız, devşirmelere akıllarını
başlarına devşirmelerini de hassaten
tavsiye ve tebliğ ederiz. Hele hele, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan 2’inci
Abdülhamid’i cepheleştiren, sudan se-
beplerle karşı karşıya getiren kanı bozukları
asla affetmeyiz. Osmanlı İmparatorluğu
bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizim-
dir, Atatürk bizimdir, Abdülhamid
Han da bizimdir” diye konuştu. 

Provokatif bir hamle

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun, İstanbul Maltepe’de

yaptığı miting esnasında ‘her yer Kandil, her
yer direniş’ sloganına tepki vermediğini söy-
leyerek şöyle dedi: "ABD Büyükelçiliğinin
mezkur miting öncesi kendi vatandaşlarını
muhtemel olay çıkabileceği yönünde uyar-
ması ise işin özünde CHP’yle paslaşmak,
danışıklı dövüş bir kurgu, provokatif bir
hamledir. Bunu görüyoruz, emel ve hedef
birlikteliği içinde olanların farkındayız. Sayın
Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta hani Kandil’i yerle
yeksan edeceğini söylüyordun? Boş beleş ko-
nuşuyordun. Boşa sallayıp dolu tutmanın
arayışındaydın. Ne oldu? ‘Milletin Sesi’ is-
miyle düzenlediğiniz mitinge Kandil’i taşı-
mak isteyen vatan hainlerine niye bir şey

demedin, diyemedin? 'Ne ge-
ziyorsunuz, ne yapıyorsu-

nuz, ne Kandil’i, PKK
terör örgütüdür, siz de

teröristsiniz' çıkışını
neden yapamadın?
Kılıçdaroğlu’nun
Maltepe mitingi,

HDP’nin, PKK’nın,
FETÖ’nün, Pontus öz-

lemi çeken çürümüşle-
rin mitingidir.”

MHP Genel 
Başkanı 

Devlet Bahçeli 

Şartları eleştirdi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 
NATO'daki genişleme görüşmelerine işaret 
ederek bütün dünyanın silahlanma yarışında
olduğunu; İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya
üyeliği konusunda Ankara'nın şartlarının 
“Kürt sorununa çıktığını” savundu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,
teröre destek verdiği gerekçesiyle İsveç
ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine

karşı çıkan iktidarı eleştirdi. NATO'nun genişleme-
deki ısrarı ve silahlanma yarışındaki kararlılığını
eleştiren Sancar, “Biz Ukrayna'da yaşananaların
insanlık trajedisi olduğunu, savaş politikalarının
kabul edilemez olduğunu hep söyledik. Bu bağ-
lamda İsveç ve Finlandiya halklarının kaygılarını
da anlıyoruz, kararlarına da saygı duyuyoruz ama
HDP olarak biliyoruz ki askeri rekabet ve silah-
lanma yarışının, genişlemeci politikaların dünya
halkları için büyük tehditler doğuracağı ortada. Bu
tehditler iki alanda ciddi tahribatlar yaratacaktır”
dedi. 

Türkiye dayatıyor

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda
Türkiye tarafından öne sürülen şartları değerlendi-
ren Sancar, “Buradaki otoriter anlayışı, antidemo-
kratik politikaları başka ülkelere ve mümkünse
dünyaya dayatma anlayışını da görebiliyorsunuz.
Dünyayı da Avrupa'yı da Türkiye'ye benzetme po-
litikaları izleniyor. Kürt sorununda çözümsüzlük
noktasına geliyor bu.  Pazarlık masasına sürdük-
leri kozlar ve şartlar; Kürt sorununa çıkıyor, de-
mokrasi sorunu ile bağlantılı. İsveç'e bütün hukuk
mekanizmalarını ve demokratik kuralları askıya
alın, sizi NATO'ya alma konusunda VETO etme-
yelim diyorlar” yorumunu yaptı.

CHP Genel 
Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu
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Kars’ta bIrIncI
partI olacağIz
CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, Kars'ın mevcut durumu ve şehrin siyasetine ilişkin Damga'ya konuştu. CHP'nin
gelecek seçimde Kars'ta önemli bir başarı yakalayacağını iddia eden Toraman, “AKP'yi sandığa gömüp birinci parti
olacağız. Kars'ta elde edeceğimiz bu başarının bir benzerinin Türkiye'de de olacağı inancındayım” dedi

C umhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl
Başkanı Taner Toraman, Kars'a ve Kars
siyasetine dair Damga'ya önemli açıkla-

malar yaptı. Kars'ın günümüzde Türkiye'nin ta-
mamında olduğu gibi ekonomik krizden ciddi
anlamda etkilenen bir kent olduğunu anlatan
Toraman, bu durumun Kars halkının da canını
yaktığını söyledi. Toraman, “Türkiye nasılsa biz-
ler de öyleyiz. Kars; İstanbul, İzmir veya Malat-
ya'dan farklı değil. Türkiye'deki ekonomik kriz
Kars'ta da derinleşiyor. Kriz İstanbullu olana ne
kadar zarar veriyorsa bize daha çok zarar veri-
yor. Çünkü Kars'ta sanayi yok. Esas geçim kay-
nağı tarım ve hayvancılığa ait. Geçen yıl kuraklık
yaşandı, pandemi süreci yaşandı. Bu süreçte ku-
raklıktan kaynaklı, pandemiden kaynaklı ciddi
sıkıntılar oluştu. Vatandaş 800 bin civarı hayva-
nının 400 binini kesmek zorunda kaldı. Ürünler
yarıya düştü. Hem köylü mağdur oldu hem üre-
tim açısından mandıracılar zarar gördü hem de
vatandaş ciddi ücret farklılıklarından etkilendi.
Dolayısıyla toplum ciddi sıkıntı yaşadı” dedi.

Tarım bitme noktasına geldi

Kars'ın geçim kaynağının tarım ve hayvancılık
olduğunu söyleyen Toraman, “Fakat artık tarım
bitme noktasına geldi. Tarımdaki sıkıntı hem
Türkiye'nin hem de şehrimizin sorunu. Fakat bu
gıda ile ilgili bir sorun olduğu için metropelleri
de ilgilendiriyor. Dolayısıyla biz covid sürecinde
esnafımızın zorda olduğunu biliyoruz. Özellikle
geçen yıl kuraklık sebebiyle oluşan katma değeri
vatandaşımızın, üreticimizin elde edemeyişi üre-
ticinin daha fazla fakirleşmesine neden oldu.
Gelen zamlarla birlikte de alım gücü azaldı. Do-
layısıyla Kars'ın bu süreçten ciddi bir şekilde et-
kilendiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kars' yatırım yapılmıyor

Kars'ı son bir buçuk yıldır kayyumun yönettiğini
fakat buna rağmen şehre hiçbir yatırım yapılma-
dığını da anlatan İl Başkanı Toraman, bu an-
lamda hükümetin ciddi eksiklikleri olduğunu
söyledi. Toraman, “Hükümetten istediğimiz hiz-
meti, yatırımı alamıyoruz. İktidar şunları, bun-
ları yapıyoruz demiş olsa da sağlıkta
problemlerimiz var. Henüz iki tane hastanemiz
var. 30-40 branşta doktorlarımız yok. Geçmiş-
ten beri  Erzurum'a giderdi vatandaşlarımız bu
hala devam ediyor. Son dönemlerde şehir has-
taneleri vardı bizim şehrimimizde de 500 yataklı
bir hastane yapılacaktı ama maalesef parlamen-
toda bu iptal edilmiş. Milletvekillerimizden de
böyle bir duyum aldık. Dolayısıyla yatırım prog-
ramlarında Kars nasibini almıyor. 1 buçuk yıldır
Kars'ı kayyum yönetiyor. Bu kabul edilebilir bir
şey değil. Kayyum yönetiminde merkez hükü-
metin yatırım programlarını örgütlemesi gere-
kirken bunların hiçbirini göremiyoruz. Şehrin
güzelleşmesinde, çevre bilinci noktasında ciddi
eksikliklerimiz var” diye konuştu.

Şehrin kıymeti bilinmeli

Kars'ın birçok açıdan ciddi zenginlikleri oldu-
ğunu vurgulayan Toraman özellikle Doğu Eks-
presi'nin şehrin turizmine katkı sunduğunu fakat
bununda yetersiz olduğunu beilrtti. Toraman, “
Son birkaç yıldır Devlet Demir  Yolları ile Doğu
Ekspres ile Kars önemli bir ölçüde turizm hare-
ketliliği yakaladı. Orayı da covid süreci vurdu.
Şimdi 4-5 aydır o demiryolu ağı devam ediyor
ama o da yeterli değil. Vatandaş da oraya ge-
lince sosyal hayat bulamıyor, kültür sanat etkin-
liği yok eğlence yeri yok. Yani gelen pişman olup
dönüyor. Fakat Kars insanının sevgisi belki olup
bitenleri tolere ediyor. Kars Kafkasya'ya baş-
kentlik yapmış bir kent. Yedi bin yıllık tarihi var.
Urartular'dan günümüze kadar çok sayıda me-
deniyete ev sahipliği yapmış. Ani Antik Kenti
var. Önemli bir turizm merkezi. Sarıkamış
Kayak Tesisleri çok önemli bir tesis. Alp Dağla-
rı'ndaki kristal kardan sonra en önemli kar Sarı-
kamış'ta. Tabii bu da önemli bir zenginlik. Çıldır
Gölü'müz var. Kışın donduğunda atlı kızakların
yapıldığı, yarışların yapıldığı bir yer. Balığı da
lezzetli. Arıcılık da çok önemli. Balımızın kalitesi
açısından iklimsel yapı açısından 260 çeşit çi-
çekten yapılan bir balımız var. Bu çok değerlidir.
Bu da vatandaşımızı ekonomik yönden destekli-
yor. Son 5 yılda kazcılığımız da arttı. Kazcılık
son yıllarda arttı. Vatandaş eskiden kendi ihti-
yacı için kaz beslerdi şimdi bu değişti. Fakat son
yıllarda maliyetlerin artışı birçok şeyin destek-
lenmesinin önünü kesti. E şimdi maliyet çok ol-
duğu için vatandaş 100 değil 50 kaz beslemeye
başladı. Gravyer kaşarı Türkiye'de yalnızca
bizde var. 1 yıl içerisinde olgunlaşan bir peynir
çeşidi. Ama işte tüm bu zenginliklerin farkına
varıp geliştirmek gerekiyor. Maalesef AKP ikti-
darında bu mümkün olmuyor” diye konuştu.

CHP Kars'ta hep güçlüdür

CHP'in Kars'taki bugünkü durumuna dair de
değerlendirmelerde bulunan Toraman, CHP'nin
Kars'ta her zaman güçlü bir parti olduğunu söy-
ledi. Toraman, “Eskiden Kars'ta hemen hemen

Kars'ta yaşadığını
söyleyen CHP İl
Başkanı Taner To-
raman, “Kars'ta
yaşamaktan mut-
luyum. Bölgemi
de çok seviyo-
rum. İstanbul,
İzmir, Ankara gibi
büyükşehirlere
görev icabı geli-
yoruz. Düğünler
katılmak için
Allah kimseye
vermesin cenaze-
lere katılmak için
ya da toplantılar
için gelip gidiyo-
ruz. Fakat genel
itibariyle Kars'ta
olmak bana mut-
luluk veriyor.
Şehrimiz için ça-
lışmak bana
gurur veriyor”
diye konuştu.

her evde bir CHP'li vardı. Tabii geçmişteki ekonomik şart-
lar, dünyadaki siyasi gelişmeler daha başkaydı. Yanıbaşı-
mızdaki Sovyetler Birliği'nin varlığı ve onların
dağılmasından sonra oluşan yapı ülkemizi olduğu gibi
Kars'ı da etkiledi. 1993 yılı itibariyle; o zamanlar Doğru
Yol Hükümeti'nin tercihiyle 1 şehir üçe bölündü. Tabii
CHP'nin Kars siyasetindeki ağırlığını düşürdü. Bizim
güçlü olduğumuz yer kuzey bölgeydi. Çıldır, Göle, Arda-
han gibi. Dolayısıyla Iğdır ve Kağızman hattında da mer-
kez sağa destek veren bir seçmen vardı. Böyle bir
bölünme olunca 2002'de 1 milletvekilimiz vardı. Onu özel
sebeplerden dolayı koruyamadık. Bizim kendi eksiklikleri-
miz ve yanlışlarımızdan kaynaklanan sebeplerle hatalar
oldu. Vatandaşın bizi tercih etmesinde sıkıntı yoktu ama
yanlış planlama nedeniyle kaybettiğimiz seçimler oldu.
Mesela 2018 seçimlerinde AKP'nin ikinci sıra adayı 170
oyla seçildi. Yani kılpayı kaybettik. Bu ne demek CHP her
zaman orada milletvekili çıkarabilir demek” dedi.

Örgütümüzün emrindeyiz

Her zaman CHP İl Örgütü için çalıştıklarını da belirten
Toraman, “Biz örgütümüzün ve genel başkanımızın em-
rindeyiz. Siyaset bizim yaşam biçimimiz. Toplumun gele-
ceğine dokunma, aydınlık yarınlar sunmak gibi bir
özlemimiz var. Dolayısıyla hepimizin önünde birlikte üre-
tebilme, yönetebilme, bölgede daralan değil zenginleşen
bir ülke hayalimiz var. Dolayısıyla bu uğurda koltuklar
çok önemli değil. Biz seçim sürecinde örgütümüzün de
önümüze koyduğu takvim ve tercihle siyaset yapıyoruz.
Şu an örgtümüz için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kars'ın güçlü bir iradesi var

Kars'ı her zaman Karslıların yönetmesi gerektiğinin de al-
tını çizen Toraman, Kars'ın güçlü bir iradesi olduğunu
belirtti. Toraman, “Biz ayazı bilen hisseden insanlarla be-
raber olmak zorundayız. Sokağa çıktığında vatandaşın
hatrını soracak bir iradeye ihtiyaç var. Bu işi yapabilecek
onlarca gencimiz var siyasetçimiz var. Bizim ithal insan-
lara ihtiyacımız var. Karslıların Türkiye'yi yöneten bir ira-
desi var. Ciddi kadrolarımız ve gücümüz var. Dolayısıyla
Kars Türkiye'nin önemli bir kentidir. Kafkaf halklarına
başkentlik yapmış bir kenttir. Dolayısıyla oradan gelen bir
kültür birikimi var. Birlikte yaşama kültürüne sahip, Tür-
kiye kimliği konusunda hiçbir çelişkesi olmayan aydın bir
kenttir. Dolayısıyla Kars'ın her insanı Kars'ın temsili için
çalışabilir” dedi.

Tencere boş olunca insan mutsuz oluyor

Gelecek seçimler için iddialı açıklamalarını sürdüren To-
raman, CHP'nin hem Kars'ta hem de Türkiye'de birinci
parti olacağını söyledi. Toraman, “Biz önümüzdeki sü-
reçte devam eden 6'lı masanın Türkiye'nin geleceğine
katkı vereceğine inanıyoruz. Bu inançla da yolumuza
devam ediyoruz. Ben bir olumsuzluğun olacağını düşün-
müyorum. Önümüzdeki seçimlerde Kars'ta AKP'yi san-
dığa gömüp birinci parti olacağız. Türkiye'de de durum
farklı olmayacak.  Tencere boş olunca, insanlar aç ka-
lınca, herkesin kalbinde bir sızı oluyor, insanlar mutsuz
oluyor. Bu mutsuzluk bütün Türkiye'yi sarmış durumda.
Ama hem ülkemizde hem Kars'ta bu mutsuzluğa son
vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KARS'TA 
YAŞAMAK
MUTLULUK 
VERİYOR

Kars'ta CHP'nin gelecek genel se-
çimde 2 milletvekili çıkaracağını da
iddia eden Toraman, “Son günlerde
yaşanan sürece bakarsak insanlar
nasıl zorda ise Kars'taki yurttaşı-
mızda zorda. Yaratılan zamlar hü-
kümetin politikaları Kars'ı da
etkiliyor. Biz de bu süreçte şehrimi-
zin sorunlarının çözümü için ola-
ğanüstü bir gayret gösteriyoruz.
Örgütlü çalışıyoruz. Sayın Genel
Başkanımızın da çok ciddi bir çalış-
ması var, parlamenter sisteme
dönüş için üretimci politikalarla,
adaletli, yargı bağımsızlığının ol-
duğu bir Türkiye özlemi var. Tabii
bu ortam bizi de etkiliyor ve daha
çok çalışıyoruz. AKP'nin yöneteme-
mesinden kaynaklı sorunlar ve
bizim çalışmalarımız gösteriyor ki
biz Kars'ta birinci parti durumunda-

yız. Millet İttifakı'nın katkılarıyla
Kars'ta 2 milletvekili çıkaracağız.
Cumhurbaşkanlığı konusunda da
tavrımız çok net. Türkiye'nin de-
mokrasisine katkı sunacak o 6'lı
masa ve bu ittifakın cumhuriyetin
temel değerlerine olan inancı, de-

mokratik duruşu, parlamenter sis-
teme dönüş noktasında koyulacak
mücadelede bizim güçlü bir seçim
politikamız var. Genel başkanımızın
emrindeyiz. İnanıyoruz ki seçimleri
kazanıp bu cumhurbaşkanlığı siste-
mini kaldırırız” ifadelerini kullandı.

2 milletvekili çıkaracağız

Güneydoğu Ümraniye'de
Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla 23 ve 29 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri İstanbul Ümraniye Santral
Meydanı'nda devam ediyor. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor

ÜMraniye'de dün baş-
langıcı verilen Doğu ve
Güneydoğu Anadolu

Günleri'nin ilk gününde etkinliğe,
Ümraniye Kaymakamı Cengiz
Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı
İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul
Milletvekili Osman Boyraz, ve der-
nek yöneticileri katıldı. Mehter
marşı gösterisi ve yöresel sanatçıla-
rın da katıldığı etkinlikte Doğu'nun
eşsiz lezzetleri, cağ kebabı, pek-
mezler, baş, ekmek, peynir çeşitle-
rine vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi.
Ümraniye Santral Meydan'ında
gerçekleşen yöresel ürünler festiva-
line vatandaşlar ilk gününde yoğun
ilgi gösterdi. Birbirinden farklı yö-
resel ürünlerin tadına bakan vatan-
daşlar yörelerinden gelmiş ürünleri
satın alma fırsatı yakaladı.

Bu etkinlikler çok yükselişte

Festivalin ilk gününde açılışı yapan
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, “Bu vilayet günleri, yani il
bazında yapılan Kayseri günleri,

Rize günleri, Diyarbakır günleri
gibi hiç bitmiyor bu günler. Bu et-
kinlikler gerçekten çok yükselişte.
İlçelerde de bu etkinlikleri teker
teker verirseniz 81 ile yer vermeniz
gerekli. Aslında 7 bölgemiz var, bu
7 bölgedeki vilayetleri bir araya ge-
tirerek oradaki kurulmuş dernekle-
rimizi Ümraniye'mizde bir araya
getirerek belgesel yapalım dedik.
Böyle iyi olduğunun kanaatine var-
dık. İlkini de Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesindeki yaklaşık 8-
10 vilayetin ne kadar yöresel ürün-
leri varsa hem tanıtım hem
vatandaşın ayağına getirerek
satma imkanı sağladık.” dedi.

Mükemmel bir ortam var

Gümüşhane'den gelen lokum üre-
ticisi Recep Çapa, “Biz Gümüşha-
ne'den geliyoruz daha öncede
yapılmıştı bu tarz etkinlik o zaman
da gelmiştim. Burası mükemmel
bir yer. Çok güzel, çok mükemmel
bir insan topluluğu var burada. Er-
zurum'un, Gümüşhane'nin birçok
ilin ürünleri var” şeklinde konuştu.

Esenler'in keyfi yerinde
esenler Belediyesi, 15
Temmuz Millet Bahçesi
içerisinde yer alan

Ödünç Evi’nde bir dizi etkinlik ger-
çekleştirerek miniklerin yüzünü
güldürdü. Çim adam atölyesi ve
bitki yetiştiriciliği atölyelerine katı-
lan minikler, hafta sonu tatilini
kendileri için düzenlenen etkinlik-
lerle katılarak değerlendirdi. Müzik

dinletileri eşliğinde palyaçolar, mi-
niklere keyifli anlar yaşattı. Etkin-
liğe katılan 6 yaşındaki Sarenur,
“Artık havalar ısınmaya başladı.
Yaz geldi. Çok mutluyum. Böyle
etkinliklere katılmayı çok seviyo-
rum. Arkadaşlarımla güzel vakit
geçirdim. Çim adamımı evime gö-
türeceğim” diye konuştu. 8 yaşın-
daki Yiğit Efe ise şu ifadeleri

kullandı:
“Bugün çok eğ-
lendik. Etkinliği
düzenleyen her-
kese teşekkür
ederim. Saksıya
ektiğim bitkiyi
anneme hediye
edeceğim. 
Arkadaşlarımla
buraya daha 
sık gelmeyi 
düşünüyoruz.”

Maltepe sivrisinekle
mücadeleye başladı
Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek larva üreme
odak tespit ve ilaçlama çalışmalarına hız verildi. 
15 Mart- 24 Mayıs tarihlerinde bin 791 adet
sivrisinek larva üreme odağı tespit edilerek, larva
tespit edilen odaklarda ilaçlama çalışmaları yapıldı

Maltepe Belediyesi
Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’nden yapılan

açıklamada, sivrisineklerle mü-
cadelenin yıl boyu devam ettiği
vurgulanarak, “Kış aylarında
tüm cadde ve sokaklarda bulu-
nan rögarlarda, yağmur kanalı
mazgallarında sivrisinek ergin-
lerine karşı kanal ilaçlama çalış-
maları yerine getirildi. İlçemiz
genelinde Kasım-Mart süre-
cinde toplamda 21.444 adet
kanal ilaçlaması yerine getirildi.
Havaların ısınması ile birlikte
yapmış olduğumuz kanal ilaç-
lama çalışmaları sonlandırılmış
ve sivrisinek larva üreme odağı
tespit ve ilaçlama çalışmaları-
mız hız kazanmıştır” denildi. 

Su birikintilerine 
dikkat edin

Sivrisineklerin su birikintilerin-
den kaynaklandığına dikkat
çeken veterinerlik yetkilileri
“Lastikler, boş saksılar, atılmış
boş boya kutuları, çiçek sulama
kapları, şişeler, el arabaları ve
bahçe aletleri, çatı olukları ve
giderleri, varil ve bidonlar, süs
ve plastik havuzlar, mazgal,
rögar, üstü açık su tankları, su

birikintileri birer sivrisinek larva
üreme kaynağıdır” dedi.  Yetki-
liler, su birikmelerinin önlenme-
sinin, depolanan suların
ağzının sıkıca kapatılmasının,
bina bodrumlarında biriken su-
ların tahliye edilmesinin, bina
mazgalları ve su tahliye kanal-
larının açık tutulmasının, araba
lastiklerinin açıkta bırakılma-
masının sivrisineklerle yapılan
mücadelenin daha etkili olma-
sını sağlayacağına dikkat çekti.

Hatice Cengiz AYM’ye başvurdu
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi da-
vasının durmasına ve Suudi Arabistan'a
devredilmesine ilişkin itirazlarının reddedil-

mesinin ardından Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz,
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruda, "Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yöneti-
mine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme, kaçırılma
tehlikelerinden korunmak için güvende olacağını düşü-

nerek Türkiye'ye geldiğini ancak evlilik belgesi almak
üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul 
Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğünü, başlatı-
lan dava süreci sonucunda dosyanın Suudi Arabistan'a
devredilmesi yönünde karar verildiğini, bu karara itiraz
ettiklerini itirazlarının ise kesin olarak reddedildiğini
başkaca başvurulacak hukuki yol kalmadığından
AYM'ye başvurulduğu" belirtildi.



O lay, Esenyurt Vali Recep Ya-
zıcıoğlu Caddesi'nde dün
sabah 11.00 sıralarında mey-

dana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs
şoförü Tarık Akçam, yolda ilerlerken
motosiklet sürücüsü ile yol verme tar-
tışmasına girdi. İkili arasındaki sözlü
tartışmada motosiklet sürücüsü Ak-
çam'a bıçak çekti. Otobüs şoförü
Akçam ise kendini korumak isterken
elinden yaralandı. Otobüs şoförü kan-
lar içinde kalırken, motosiklet sürü-
cüsü hızla olay yerinden kaçtı.
Çevredekiler bir yandan Akçam'a yar-
dım ederken diğer yandan da durumu
polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ak-
çam'a ilk müdahaleyi yaparak hasta-
neye kaldırdı. Polis ekipleri de
çevredeki vatandaşlardan olay hak-
kında bilgi aldı. Polis kaçan motosiklet
sürücüsünü yakalamak için çalışma
başlattı.

Bana bıçak salladı

Avcılar'da 2 ay önce de otobüsüne

taşlı ve sopalı saldırı yapılan Tarık
Akçam, "Bugün saat 11.00 civarla-
rında mazot aldım Boğazköy peronla-
rına girmek üzere sola sinyal verdim.
Bu sırada sola yaklaşırken motosikletli
bir çocuk geldi. Ben çocuğun geçme-
sini bekledim ama geçmedi, yanıma
geldi. Dedi ki, 'Beni sıkıştırıyorsun'.
Ben de, kardeşim ben seni sıkıştırmı-
yorum senin geçmeni bekliyorum
dedim. Bu arada bir küfür falan etti
bana sonra camdan vurmaya çalıştı.
Hem cama vurunca hem de ağır küfür
edince ben de o öfkeyle aşağı indim
birbirimize saldırdık. Daha sonra mil-
let bizi ayırdı. O motoruna koştu bir
bıçak kaptı geldi. Bir kaç kere bıçağı
salladı bana. Bende üçüncüde bıçağı
tuttum. Ben tutunca elimdeki sinirleri
koparttı. Sonra millet bizi yine ayırdı.
O gitti motoruna bindi devam etti.
Ben de o sırada fotoğrafını çekeyim
dedim, otobüse gittim telefonumu al-
maya. Orada ki birisi plakasını aldığını
söyledi. Hastanede polise şikayetçi
oldum" diye konuştu.

Arkamızda kimse yok

Konuşmasına devam eden Akçam,
"Biz bütün şoförler sabah 04.00'te evi-
mizden çıkarız, gece saatlerine kadar
insanlara hizmet ederiz. Bakın şu ha-
lime, ben şoför müyüm neyim. Ben
şoförüm, insanlara hizmet ediyorum.
2 ay önce benim aracım taşlı sopalı

saldırıya uğradı. Onun görüntüleri
vardı, bu olayın yok. Saldırıya uğradı-
ğımda gece serbest bıraktılar onları.
Darp edildik, 7 kilometre takip edildik.
Bu sefer 2 ay sonra da bizi kestiler.
Bizim arkamızda kimse yok, İETT
yok, belediye yok. Hiçbir kurum arka-
mızda değil. Bizi kollayacak hiçbir
yasa kanun yok. Ne aldığımız ücret
belli ne arkamızda duran var. Ne bizi
arayan soran var. Önceden taşlı sopalı
saldırıya uğradım, 2 ay sonra bıçaklı
saldırıya uğradım. Herhalde 2 ay
sonra da öldürüleceğim. İlla ki ölümle
mi sonuçlansın birilerinin canı mı yan-
sın" dedi. DHA
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Ç ok zamandır yazmayı düşünüp ertelediğim bu 
konuyu artık yazma zamanı geldi diye 
düşünüyorum.

AK Parti'nin Adana’da düzenlediği Gençlik 
Festivali dönüşünde kaza yapan Konya otobüsünde 
gencecik üç insanın yaşamını yitirdiğini duyunca 
kararımı verdim.

Özellikle de taşıma insanlarla düzenlenen bu miting
türü toplantıların kitleleri etkilemede ne denli etkili 
olduğu ya da yaşadığımız teknoloji çağında geçerli olup
olmadığının bir kez daha geniş kesimler tarafından tar-
tışılmasında yarar var.

Eskiden olsa bir siyasi parti ya da kuruluşun 
gücünü alanlara indirdiği insan sayısıyla 
değerlendirebilirdiniz.

Ama günümüzde gerek ana akım medya gerekse
sosyal medya üzerinden kitlelere ulaşmanın bu kadar
kolay hale geldiği günümüzde hala ilkel miting anlayı-
şında ısrar etmeyi anlamış değilim doğrusu.

Öte yandan maddi olarak da düzenleyenlere çok
önemli bir yük getirdiği gibi katılımcılar açısından da
neredeyse bir işkenceye dönüşüyor.

Düşünün; CHP'nin Maltepe mitingine katılmak için
Muğla’dan giden bir kişi yaklaşık gidiş dönüş 20 saate
yakın bir otobüs yolculuğu yapacak, en az 5-6 saat gibi
miting alanında ayakta kalacak, belki yiyecek bulama-
yacak, belki içecek su bulmakta zorlanacak.

Aynı durum Trabzon’dan Adana’ya AK Parti mitin-
gine gelenler için de geçerli.

Kuşkusuz hiç kimse silah zoruyla götürülmüyor, bir-
çok insan da o heyecanı yaşamak ya da rutin yaşamına
bir renk katmak için kendi isteğiyle gidiyor.

“Gitmesem ayıp olur” diye düşünenler olduğu gibi
gelecekte olası bir yere adaylığı düşünüyorsa kendini
mecbur hissederek gidenler de var kuşkusuz.

Bu mitinglerde yapılan konuşmaları ve görüntüleri
yerinde izleyenlerin sayıları on binler ya da yüzbinler
olabilir. Oysa medya aracığıyla bu mesajlar milyonlara
ulaşıyor.

Burada amaç eğer gövde gösterisi ise bence çok
ilkel bir yaklaşım.

Yok eğer kendi kitlesini konsolide etmek, kararsız
kesimleri etkilemek ve bu meydanlarda bir yerlere
güçlü bir mesaj vermek ise bence bu iş için çok daha 
etkili ve yaratıcı yöntemler aramak gerekiyor.

Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sadat
önünde yaptığı basın açıklaması ya da Canan Kaftancı-
oğlu’nun cezası kesinleştiğinde İstanbul İl Başkanlığı
önündeki buluşma çok daha anlamlı ve etkiliydi.

Sakın ola yanlış anlaşılmasın, halkın sokağa çıkarak
haklı davaları için mücadele etmelerine elbette karşı
değilim.

Çok zor koşullarda katıldığımız 1 Mayıslar, DGM
mitingleri, faşizme karşı yapılan eylemler hayatım bu-
yunca onurla taşıdığım ve gururla çocuklarıma, şimdi
de torunlarıma anlatacağım çok özel anlardır.

Ancak bu eylemler bir siyasi beklentiyle, taraftar 
kazanmak ya da oy devşirmeye yönelik sıradan 
eylemler değildi.

Aynı keza Kahramanmaraş kitle kıyımına karşı öğ-
retmenlerin meslekten atılmayı göze alarak yaptıkları
boykot ve yürüyüşleri, Ceyhan’da pamuk, Karadeniz’de
fındık ve çay üreticilerinin yaptıkları eylemler doğrudan
hak aramaya yönelikti.

Kılıçdaroğlu’nun “Hak-hukuk-adalet” yürüyüşünü
de bu tartışmaların dışında tutmak gerekiyor.

Siyasi partilerin artık daha yaratıcı ve etkileyici
eylem biçimlerine yönelmesi gerekiyor.

Adalet ve demokrasi için yapılacak her mücadele
önemli ve anlamlıdır.

Ama zorlama ve taşıma mitinglerle kitlelerin çok
fazla etkilendiğini düşünmüyorum.

Muhalefetin işsizin, yoksulun, mağdurun, gençlerin,
emeklilerin, köylülerin yanında yer almasından daha
doğal bir şey olamaz.

Ben hala bu kalabalık kitlenin bir gezi duruşmasında
yer almasının çok daha etkili ve gerekli olduğuna
inanıyorum.

Yine iddia ediyorum o gün adliye önünde böyle bir
kitleyi toplayabilseydik geniş kitleleri olduğu kadar
belki mahkeme heyetini de daha farklı bir karar alma
konusunda etkileyebilirdik.

En azından toplumun her kesiminden insan yalnız
olmadığını, bir haksızlığa uğradığında demokrasi savu-
nucularının yanlarında oldukları anlayıp, daha bir 
dirençle mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Bir sonuç çıkarmaktan öte bu konuyu yeniden 
tartışmaya açmak istedim.

Ülkemizde yaşanan yolsuzluklara, hukuksuzluklara,
zulme karşı yapılan her eylem, verilen her 
mücadele benim için değerlidir.

Ancak bizim gibi insanların enerjisi, zamanı, 
direnci ve kararlılığı da çok önemli ve değerlidir.

Enerjimizi, gücümüzü daha yararlı, çok daha etkili
alanlarda kullanmamızda yarar var diye 
düşünüyorum.

Bir kez daha barış, demokrasi ve özgürlük uğruna
yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, cezaevlerinde rehin
tutulan tutsakları coşkuyla selamlıyorum.

Barış içinde, yaşanası bir dünya özlemi, eşit yurttaş-
lık temelinde özgürce bir arada olacağımız, demokratik
bir Türkiye umuduyla.

Kitleleri etkilemede 
mitinglerin rolü

TALIHSIZ
SOFOR!

Avcılar'da 2 ay önce
kullandığı otobüsü taşlı
saldırıya uğrayan İETT
şoförü Tarık Akçam, bu

kez de Esenyurt'ta 
motosiklet sürücüsünün

bıçaklı saldırısına
uğradı. Saldırıyı

gerçekleştiren şüpheli
olay yerinden kaçarken,

kolundan yaralanan
Tarık Akçam art arda

yaşadığı bu saldırılara
tepki gösterdi

Fatih’te tepki 

ceken olay
Fatih'te bulunan Şeyh Hüsameddin Camii'nin çevresine
asılan Hadis-i Şerif yazılı plakalardan bazıları parçalandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı tepki çekti

FaTih Seyyid Ömer Mahalle-
si'nde bulunan Şeyh Hüsamed-
din Camii imamı, geçtiğimiz

Ramazan ayı için hazırlattığı Hadis-i Şe-
rif'lerin yazılı olduğu 17 pleksi plakaları ca-
minin çevresine astı. 21 Mayıs'ta saat 23.40
sıralarında, cami önüne gelen bir kişi, 17
plakadan 7'sini parçalayarak uzaklaştı. Ca-
minin imamı, Şehremini Polis Merkezi'ne
giderek suç duyurusunda bulundu. Saldır-
ganı yakalama çalışması başlatılırken cami
cemaati duruma tepki gösterdi. Muharrem
Sarıkaya, "Bu yapılan çirkin bir şey. İnşallah
pişman olmuştur" dedi. Fazlı Öğüş ise "Pey-

gamber Efendimizin, Hadis-i Şerif'lerinden
bahsediyordu. İslamiyet'in temizliği ve gü-
zelliği anlatıyordu. Buradan geçenler fotoğ-
raflarını çekiyordu. Ne amaçla, hangi
amaçla yırtıldı bilmiyoruz. Kim parçala-
dıysa o geri taksın bunları" diye konuştu.
Ramazan Şaylan da "Bunlar buraya asılmış
Hadis-i Şerif'ler. Bunlar halkı bilgilendirmek
açısından asıldı, yanlış olduğunu düşün-
müyoruz. Birileri gelmiş, yırtmış, madde
bağımlısı olabilir. Yırtıldı diye üzüldük.
Kötü bir söz yazmıyor, siyasi anlamda ası-
lan bir afiş de değil, amacı milleti bilgilen-
dirmek" dedi.  DHA

Gerçeklik 
deneyimi 

Beylikdüzü’nde “Müzeler Haftası” kapsamında sanal gerçeklik teknolojisine
farklı bakış açısı kazandıracak bir etkinlik düzenlendi. Rıfat Ilgaz Eğitim 
Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, dünya çapında
bilinirliği olan eserleri VR gözlüklerle gezme imkanı buldu

BeylikdüzüBelediyesi
Kültür İşleri Müdürlüğü,
sanal gerçeklik teknolojisine

farklı bakış açısı kazandıracak bir et-
kinlik düzenledi. 18-24 Mayıs Müzeler
Haftası kapsamında Rıfat Ilgaz Eği-
tim Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen
etkinlikte vatandaşlar, “İstanbul”,
“Michelangelo'nun Rüyası”, “Colora-
do'da Tesla'nın Laboratuvarında Rüz-
gârlı Bir Gece”, “VR Painting” gibi
dünya çapında bilinirliği olan eserleri
VR gözlükle gezme imkanı buldu.
Muse VR kurucu ortağı ve yaratıcı yö-
netmeni Talat Alkan, etkinlik kapsa-
mında interaktif sanal gerçeklik sanat

deneyimlerini paylaştı.
Etkinlikte konuşan Talat Alkan, “Yeni
bir görme biçimi olarak düşündüğü-
müz sanal gerçekliğin imkânlarını
gösterebilmek, genç insanlarla bu tek-
nolojiyi tanıştırmak için buradayız.
Gözlük bize görsel ve işitsel ve vücut
hareketlerini içine alan bir simülasyon
ortamını sunuyor. Bütün vücut hare-
ketlerimizi kullanarak başka bir me-
kanı ve zamanı deneyimleyebiliyoruz.
Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nde
gençlerle birlikte olmaktan mutluyuz.
Umarım yeni çalışmalara ve buradan
yetişecek gençlerle birlikte olmaya
devam ederiz” ifadelerini kullandı. İşaret diliyle şiir okudular

İşitme engellilerine farkındalığı artırmak amacıyla Bağcılar
Yıldıztepe İlkokulu anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmen ve
öğrencilerin işaret diliyle sergilediği şiir dinletisi herkesi büyüledi

Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu,
Engelliler Haftası etkinlikleri
kapsamında çok özel ve anlamlı

bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu amaçla Bağ-
cılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kül-
tür Sanat Merkezi’nde düzenlenen geceye
öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Renkli görüntülere sahne olan programa
özel eğitim öğretmeni Fatma Şener’in ha-
zırladığı şiir dinletisi damga vurdu. Hatice
Deniz ve Mustafa Alagöz’ün müzikleri eş-
liğinde ilkokul öğretmenleri ve ikinci sınıf

öğrencileri şiir okuyup işaret diline çevire-
rek güzel bir farkındalık projesi sundular.
Davetliler, performanslarını çok beğendiği
öğrenci ve öğretmenler uzun süre ayakta
alkışladı. Gecede yaptığı konuşmasında
sergilenen programdan memnun oldu-
ğunu dile getiren okul müdürü Hacı Bekir
Akın, “Engelli kardeşlerimize engel olma-
yalım, onların yanlarında olalım. Onlar
bizi duymuyorsa biz onlara ses olmalıyız.
Her zaman böyle projeleri destekleyece-
ğiz” dedi.

Bahar şenliği 3 gün sürdü
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın gençler için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı dolayısıyla başlattığı Bahar Şenliği üç günün ardından sona erdi.

TuzlaBelediyesi Şelale Eği-
tim Parkı içerisinde başlayan
ve 3 gün süren Bahar Festi-

vali’nin ikinci gününde Tuzla Belediyesi
Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden
ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen minik-
ler ve aileleri ev sahipliği yaptı. Minikler
ve aileleri festivalde kurulan etkinlik
alanlarında oyunlar oynadılar. Tuzla
Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübüne
giderek hayatlarını değiştiren kadınlarda
kendi ürünleri sergilediler. Tuzla Beledi-
yesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin
8 şubesindeki minikler, amfi tiyatroda
festivale katılan Tuzlalı vatandaşlar için
özel gösteriler yaptı. Türkiye’nin 7 böl-

gesinden yöresel oyunların sergilendiği
gösterilerde Türk bayraklı şovlar ve geri
dönüşüm malzemelerinden üretilen el-
biselerin sergilendiği gösteri büyük alkış
aldı. Gösterilerin ardından Anne Çocuk
Eğitim Merkezlerinden mezun olan
anne ve çocuklarına sertifikaları verildi.

Bilgi evleri rüzgârı

Festivalin üçüncü gününe, Tuzla’da
yaşları 8 ile 14 arasında değişen çocuk-
ların, sokağın olumsuz ortamından
uzaklaştırarak, onların güvenli ve kont-
rollü bir ortamda ders çalışmalarını,
kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını,
boş vakitlerini yararlı bir şekilde değer-
lendirmelerini, sosyal alanda yetenekle-
rini geliştirebilmelerini sağlamak
amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı tarafından kurulan Bilgi Ev-
leri ev sahipliği yaptı. 
Hafta sonu olması nedeniyle yoğun bir
katılım ile gerçekleşen festivalin son gü-
nünde atölye çalışmaları, şişme oyun
alanları, yarışmalar, sahne gösterileri, ti-
yatrolar ve konserler ile katılımcılar
güzel bir gün yaşadı. DHA



K adıköy Belediyesi, Sinematek/Si-
nema Evi’nde hız kesmeden
devam eden Pasolini Toplu Gös-

terimi’ne, Pasolini’yi konu alan fotoğraf
sergisini ekledi. Pasolini filmleri 3 Tem-
muz’a kadar izleyicilerle buluşurken, “Pa-
solini’nin Kapadokya’sı: Bir yönetmenin
vizyonu ve yansımaları” sergisi açıldı.
Sergide, 1969 yılında çekilen Medea fil-
minin Kapadokya setinde Mario Tursi
tarafından çekilen fotoğraflar sergileni-
yor. “Pasolini’nin Kapadokya’sı: Bir yö-
netmenin vizyonu ve yansımaları” sergisi
12 Ağustos’a kadar pazartesi hariç hafta
içi her gün 10.00 – 20.00 saatlerinde ve
hafta sonu 12.00–18.30 saatlerinde Sine-
matek/Sinema Evi‘nde ziyaretçilerini
bekliyor. Enrico Appetito Arşivi'ne ait set
fotoğraflarından oluşan serginin açılışına
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi
Giorgio Marrapodi, İtalyan Kültür Mer-
kezi Müdürü Salvatore Schirmo ile Kadı-
köy Belediyesi Kültür Sosyal İşler
Müdürü Alişan Çapan da katıldı. 

Mutluluk duyarız

Serginin açılışında konuşan Kadıköy Be-
lediye Başkanı Odabaşı, “1965’te Onat
Kutlar ve dostları tarafından kurulup 12
Eylül darbesi ile kapatılan Türk Sinema-
tek Derneği’nin tarihi misyonunu devra-
lan Sinematek/Sinema Evi, sinemanın
seçkin örneklerine yer verdiği programla-

rıyla sinemaseverlerin kalbini şimdiden
fethetti. Sanat sinemasının eski-yeni,
yerli-yabancı örneklerinden oluşan
özenle hazırlanmış programlar sunmak-
tan, bu programları destekleyen sergi,
panel gibi etkinlikler ile sinema deneyi-
mini zenginleştirmekten büyük bir mutlu-
luk duyuyoruz” dedi.

İtalyanlar teşekkür etti

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio

Marrapodi ise “Kadıköy Belediyesi ve Si-
nematek/Sinema Evi ile yaptığımız iş bir-
liğinden de çok mutluluk duyuyoruz. Bu
fırsatı bize sundukları için Kadıköy Bele-
diyesi Belediye Başkanı Sayın Şerdil
Dara Odabaşı’na ve emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyoruz. Bu davetler içimizi
ısıtıyor ” ifadelerini kullandı.

Türkiye için anlamı var

Sinematek/Sinema Evi’nin Sanat Yönet-

meni Emin Alper, “İtalyan usta Pasoli-
ni’yi yıllar sonra yeniden beyaz perdede
seyirci ile buluşturabilmek Sinematek
ekibi için büyük bir mutluluk ve gurur.
Programın açılışını Medea filmiyle yapı-
yoruz. Medea, Kapadokya’da çekilmiş
bir film. Bu bağlamda Türkiye için ayrıca
özel bir anlamı var.  Bu  filmin set fotoğ-
raflarından oluşan sergi de 12 Ağustos’a
kadar sinemaseverler  için ziyarete açık
olacak” diye konuştu.
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Sinema tarihinin cesur ve yaratıcı ustası Pier Paolo Pasolini, doğumunun 100’üncü
yıldönümünde Kadıköy’de. Sinematek/Sinema Evi, toplu film gösterim ile andığı usta
yönetmenin “Pasolini’nin Kapadokya'sı” isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturuyor

Pasolini KadıKöy’de

1969 yılında ünlü yönetmen Pier Paolo Pasolini, İtalya, Fransa ve Batı Almanya yapımı “Medea” filminin önemli
bir kısmını Kapadokya’da çekti. Mario Tursi, dünyaca ünlü yönetmenle birlikte çalışmış, elli yıllık bir kari-
yere sahip, sinema dünyasının en tanınmış İtalyan set fotoğrafçılarından biridir. Küratörlü-
ğünü Tiziana Appetito, Flaminia Agnusdei Pensi ve Rosa Valentina
Raffaele’nin yaptığı sergide Mario Tursi imzalı bir dizi fotoğraf
aracılığıyla, Pasolini’nin sanatsal bakış açısı ile Ka-
padokya’nın kayalık manzaraları ara-
sındaki ilişki irdeleniyor. 

KAPADOKYA’DA ÇEKİLDİ

Belediye başkanı
sahaya indi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, saha
çalışmalarını sürdürüyor. Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki
yol çalışmalarını ve Naip ile Yağcı kırsal mahallelerinde
çalışmaları denetleyen Yüksel, yapımı son aşamaya gelen
Alkaya-Değirmenaltı Sahili ve Altınova Mahallesi’ne
kazandırılan sahilde vatandaşlarla bir araya geldi

Ramazan Bayramı’nın
ardından saha çalış-
malarına hız kazandı-

ran Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin yıl-
lardan beri süregelen ve kanayan
yarası haline gelen, yatırımcıları
çaresiz bırakan Dumansız Sanayi
Bölgesi’ndeki bozuk yol sorununu
ortadan kaldırmak için kolları sı-
vadı. Yüksel, Dumansız Sanayi
Bölgesi’nde hızla sona yaklaşılan
yol yenileme çalışmalarını ince-
ledi. Baştan aşağı yenilenen gü-
zergâhlarda devam eden
çalışmaları yerinde denetleyen
Yüksel, çalışmalar hakkında bilgi
aldığı ekiplere işlerinde 
kolaylıklar diledi.

Festivale yetişecek

Naip Mahallesi’nde süren meydan
düzenleme çalışmalarını yerinde
takip eden Başkan Yüksel, Kiraz
Festivali’nin geleneksel olarak
açılışının yapıldığı mahallede sür-
dürülen yol, yaya kaldırımı, mey-
dan ve çevre düzenlemesi
çalışmalarını koordine etti. Ma-
halle sakinleri ile fikir alışveri-
şinde bulunan Yüksel, 9
Haziran’da Naip’te başlayacak
olan 56. Uluslararası Tekirdağ
Kiraz Festivali öncesinde tüm ça-
lışmaların tamamlanacağını be-
lirtti. Naip’in ardından hummalı
bir çalışmanın sürdürüldüğü Yağcı
Mahallesi’nde de çalışmalara ka-
tılan Yüksel, mahallede inşa edi-
len düğün salonu ve futbol sahası
projesini yerinde değerlendirdi.
Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet
Katırcı ile birlikte çalışmaları de-
netleyen Belediye Başkanı Yüksel,
projenin detayları hakkında Katır-

cı’ya bilgi vererek tesislerin kısa
süre içinde mahalleye kazandırı-
lacağını ifade etti.

Sahil büyük ilgi görüyor

Kırsal mahallelerdeki çalışmaların
yanı sıra merkezde hayata geçiri-
len yatırımları da yakından takip
eden Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel, yapı-
mında büyük ölçüde sona gelinen
ve yaklaşan yaz mevsimi için son
hazırlıkları devam eden Alkaya-
Değirmenaltı Sahil Şeridi proje-
sindeki çalışmaları kontrol etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Gök-
han Saygı ile birlikte sahil turu
yapan Yüksel, sahili şimdiden be-
nimseyerek kullanmaya başlayan
Süleymanpaşalılarla fikir alışveri-
şinde bulundu. 1,7 kilometrelik
uzunluğu ile Cumhuriyet ve Değir-
menaltı Mahallelerini yürüyüş ve
bisiklet yolları ile birbirine bağla-
yan ve şehrin kullanımdaki sahil
şeridi uzunluğunu yaklaşık 5 kilo-
metreye çıkaran Alkaya Sahil Pro-
jesi, barındırdığı çay bahçeleri,
çocuk parkları ve dinlenme alan-
ları ile göz dolduran bir proje ola-
rak öne çıkıyor.

Vatandaşlarla çay içti

Başkan Yüksel, saha çalışmala-
rına Altınova Mahallesi’nde geçti-
ğimiz yıl tamamen yenilenerek
hizmete sunulan Bülent Ecevit
Parkı ve Altınova Sahilinde akşam
çayını içerek mahalle sakinleriyle
sohbet etti. Yüksel, Altınova Ma-
hallesi’nde yaz sezonunda yapıla-
cak yol çalışmaları ve diğer
yatırımlarla ilgili bilgilendirmede
bulunduğu vatandaşlara keyifli za-
manlar diledi. İRFAN DEMİR

ESENYURTZafer Mahallesi'nde bulu-
nan Yıldız Camii'nin bodrum katı Kay-
makamlık ve belediyeyi karşı karşıya
getirmiş, Kaymakamlık oluru ile Esen-
yurt Müftülüğü tarafından bir markete
kiraya verilen alan belediye ekiplerince
tahliye edilmek istenmişti. Konu hak-
kında katıldığı canlı yayında açıklama-
larda bulunan Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, ilgili yerin belediyenin
uhdesinde olduğunu savundu. Yıldız
Camii’nin alt bölümünün, ihtiyaç sahibi
vatandaşlar için aşevi yapılmasının plan-
landığını, fakat kaymakamlığın bahsi
geçen yeri bir vakfa tahsis ederek hukuk-
suzluk yaptığını belirten Bozkurt, “Biz
ibadethanelerin ticarethaneye çevrilme-
sine asla seyirci kalmayacağız. Buranın,
vatandaşın kendini huzurlu ve mutlu
hissettiği alan olarak kalması için hangi
yatırımlar yapılması gerekiyorsa onları
yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Müsaade etmeyeceğiz

Süreç hakkında bilgi veren Bozkurt,
Esenyurtluların haklarına sahip çıkmak
için görevde olduklarını belirterek, “Ben
olayların tamamını hayretle izliyorum,
çünkü yapılması gereken işler bu kadar
bariz ve net belliyken polisin neden mü-
dahale ettiğini, neden oraya toma gön-
derildiğini, neden çevik kuvvet
gönderildiğini anlamak mümkün değil.
Bizim burada geri adım atmamız müm-
kün değil, çünkü ben seçilirken Esen-
yurtluların malına sahip çıkmak için de
seçildim. Esenyurt Belediyesi’nin uhde-
sinde olan taşınmaz ve taşınır mallara

sahip çıkmak benim görevim. Bütün bu
yaşanan olaylardan sonra biz orayı mü-
hürledik. Oranın hukuksuz bir şekilde
kullanımına kesinlikle müsaade etmeye-
ceğiz. Bunu yaparken bir öğretmen ço-
cuğu olarak benim devletime olan
saygım ve inancım sonsuz. Polisle zabı-
tayı karşı karşıya getirip kavga ettirme-
den, sabırla, ahlâklı bir şekilde, bize
yakışan bir şekilde bu süreci yöneti-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Orayı tasfiye etmişlerdi

Önceki dönemde bahsi geçen yerin
2014 yılında ihale edildiğini ve 2017
yılında bitmesi planlanan binanın
bitmediğinin altını çizen Bozkurt,
“2019’da, seçimden hemen önce,
ihale bedelinin işin yapımını karşılaya-
mayacağını anladıkları için orayı
tasfiye etmişler. Bu şekilde bir-
çok inşaat vardı, biz önce-
likle sıralaması yaptık, bu
öncelikler sıralamasında
da burası vardı. Daha ön-
ceden altını otopark ola-
rak planlamışlar ama
biz oranın ihtiyacının
otopark olmadığını
düşündük, çünkü
Esenyurt’ta çokça ge-
liri düşük vatandaşı-
mız var. İnsanların
en azından nefes

alabileceği işler yapalım diye buranın al-
tına aşevi yapmak istedik. Biz camiyi, in-
sanların gelip teslim olduğu, kendilerini
huzurlu hissettiği, muhtaç olduğunda
ulaşabilecekleri bir yere dönüştürmeye
çalışıyoruz. Fakir ve umutsuz insanların

tutunacağı bir dal ol-
ması lazım. Dola-

yısıyla orada bir
fayda sağlaya-
cak ya da
sorun çözecek
bir alan olsun
diye planlama
yaptık. Camile-

rin çoğunun altı
ticarethaneye

dönüştürül-
müş.

Marketlere kiraya verilmiş, eczaneye ki-
raya verilmiş” şeklinde konuştu.

Onlara yer tahsis ediyoruz

Yüzde 45'i tamamlanmış olan bir yerin
şantiyesine izinsiz girilmesinin suç oldu-
ğunu söyleyen Bozkurt, camilerin altın-
daki yerlerin nereye ait olduğu hakkında
açıklama yapan Bozkurt, “Camilerin ku-
rulduğu arsanın kime bağlı olduğu
başka bir şey, caminin yönetilmesi başka
bir şey. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’nden bahsediliyor, o kararnamede,
“Camilerin altındaki müştemilatlar cami
yönetimindeki sorumlu kişiler tarafından
yönetilir” diyor ama burası müştemilat
değil. Kaldı ki burası bitmiş değil, orası
henüz şantiye. Şantiyenin içine izinsiz
girmek dahi suçtur, ayrıca büyük bir risk-
tir. Bu kabul edilemez. Kanun gereği
Türkiye’deki camilerin yönetimi Diya-

net tarafından yapılır. Devletin dev-
rettiği şey ibadet. Esenyurt’taki
bütün camilerin bakımını ve ona-
rımını, ne ihtiyaçları varsa biz ya-
pıyoruz. Müftü Bey’in kullandığı
bina Esenyurt Belediyesi’nin.
Bütün ihtiyaçları bizim tarafı-
mızdan karşılanıyor. Kayma-
kam Bey’in bulunduğu bina
bizim binamız, daha devretme-
mişiz. Bizim burada kamu hiz-
metini aksatmak gibi bir
derdimiz yok, tam tersi devlete
olan borcumuzu faiziyle öder-
ken, devletin kurumlarının işleri
aksamasın diye onlara yer tah-
sis ediyoruz” dedi.

Ciddi garabetler var

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural
Karagül’ün açıklamasının ardından çe-
şitli örnekler verdi. Bahsi geçen yerin
Esenyurt Belediyesi’nin mülkü olduğunu
söyleyen Bozkurt, “Cami inşaatı bitmiş
olsa dahi, bittikten sonra da bizim Diya-
net’e bunu devretmemiz lazım. Bırakın
devretmeyi, daha bitmemiş bir yer. Dev-
retmeyebiliriz, böyle bir zorunluluğumuz
yok ama biz burayı ibadet yapılması için
devrediyoruz. Hukuken devredilmeden,
orada kimsenin hak iddia etmesi müm-
kün değil. Burada çok ciddi garabetler
var” ifadelerini kullandı. Zincir bir mar-
ketin deposu olarak kullanılmaya başla-
nan yer hakkında bildirilen resmî bir
bilginin ve ruhsatın olmadığını söyleyen
Bozkurt, yapılanların devletin gücünü
kötüye kullanmak olduğunu vurguladı.
Bahsi geçen yeri kiralayan kişinin açıkla-
malarından yola çıkarak olayı çözmeye
çalıştıklarının bilgisini veren Bozkurt,
“Bunlardan çıkardığımız sonuç şu: Kay-
makam Bey’in oluruyla vakfa tahsis edi-
liyor, vakıf burayı bir şirkete tahsis ediyor,
o şirket de bir markete kiraya veriyor.
Olayın aslında ne kadar sorumsuzca ya-
pıldığının bir göstergesi. Orada aşevi ya-
pılması üzerine arkadaşlar bir çalışma
yapıyordu. O çalışmaları yaparken
zaman zaman şantiye alanlarını kontrol
ediyoruz. O esnada görüyorlar ki bir va-
tandaş gelmiş işlem yapıyor ve bize sor-
madan hafriyat alıyor. Bu gücü nereden
alıyor, nasıl yapıyor bilemiyorum. Bura-
nın market olarak işletilmesi fiziki olarak
mümkün değil. Diyelim ki yapımı bitti ve
verdik, ruhsatı olmadan nasıl işleteceksi-
niz? Kanunlar ruhsat alma yetkimizi eli-
mizden mi aldı? Bu tamamen devletin
elindeki gücü kötü amaçla kullanmak.
Bu kanunlarla değil, talimatlarla yürü-
yen bir iş. Neresinden bakarsanız yanlış.
Biz burayı bittikten sonra hayır işi için
kullanmayı taahhüt ediyoruz ama baş-
kaları ticaret alanına çevirmeye çalışıyor”
diye konuştu.

Mevcut durumla ilgili olarak
yaşananlardan dolayı bahsi
geçen yeri kanunlar kapsa-
mında mühürlediklerini ve ilgili
makamlara yazılı bir şekilde
bildirdiklerini belirten Kemal
Deniz Bozkurt, “Belediyenin
mülkiyetindeki bir yere sahip
çıkmak zabıtanın görevidir”
dedi. Polis ile zabıtayı karşı
karşıya getirmenin çok vahim
bir durum olduğunu sözlerine
ekleyen Bozkurt, “İnsanın ak-
lına her şey geliyor. Bu kadar
çevik kuvvet, toma acaba halk
oraya gelir de biz oraya müda-
hale ederiz diye mi düşünüldü,
nedir anlayamadım. Zabıta
kamu görevlisidir. Polisle yet-
kileri belki farklıdır ama hukuki
olarak aynı statüdedir. Bu bir
işgaldir ve ben orayı mühürle-
mezsem işgali onaylamış olu-
rum” şeklinde konuştu. Süreci
yakından takip ettiklerini bildi-
ren Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “Bana
verilen yetkilerle sonuna kadar
takip edeceğiz. Biz asla ve
asla camilerin ve ibadethane-
lerin ticarethaneye çevrilme-
sine seyirci kalmayacağız.
Buranın, vatandaşın kendini
huzurlu ve mutlu hissettiği
alan olarak kalması için hangi
yatırımlar yapılması gereki-
yorsa onları yapmaya devam
edeceğiz” diyerek vatandaşla-
rın haklarını savunacaklarının
vurgusunu yaptı.

BU BiR 
iŞGALDiR!

GERi ADIM ATMACAĞIZ!
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, katıldığı bir canlı yayında belediyeyi Kaymakamlık ile karşı karşıya getiren Yıldız 

Camii müştemilatı hakkında konuştu. “Orasının hukuksuz bir şekilde kullanımına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” diyen Bozkurt, “Bizim 
burada geri adım atmamız mümkün değil, çünkü ben seçilirken Esenyurtluların malına sahip çıkmak için de seçildim” ifadelerini kullandı

Esenyurt Belediye 
Başkanı 

Kemal Deniz Bozkurt
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İsrAİl Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyare-
tinin "iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması açı-

sından çok önemli olduğunu" söyledi. Haitat,
Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e ger-

çekleştireceği ziyareti değerlendirdi. İsrailli Sözcü, "Ça-
vuşoğlu'nun ziyareti iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması
sürecinin bir parçası olarak gerçekten çok önemli." ifade-
lerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi
ziyaret kapsamında bugün Filistin'in Ramallah kentine

geldi ve Filistinli Mevkidaşı Riyad el-Maliki tarafından
karşılandı. Çavuşoğlu yarın da İsrailli mevkidaşı Yair
Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüş-
mede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konu-
larda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Çavuşoğlu’nun ziyareti önemli
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, "Çavuşoğlu'nun ziyareti iki ülke ilişkilerinin
yeniden ısınması sürecinin bir parçası olarak gerçekten çok önemli." diye konuştu.

RuslaR sıkısıp kaldı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,
“Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari
sınırlarına ulaşmayı planlamasına rağmen
bunu yapamadı. Ruslar, sıkışıp kaldı. Bu, orada
zafer elde ettiğimiz anlamına geliyor” dedi

Türkiye hassasiyeti şart
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin, terör saldırılarından en çok zarar gören NATO
üyesi olduğunu, bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg, İsviçre'nin Davos kasaba-
sında düzenlenen "Davos Zirvesi"

olarak da bilinen Dünya Ekonomik Foru-
mu'nda (WEF) konuştu. İsveç ve Finlandi-
ya'nın NATO'ya katılımlarının kolektif
güvenliği artıracağını belirten Stoltenberg,
Avrupa Birliği-NATO bağını da kuvvetlendi-
receğini söyledi. Stoltenberg, Rusya'nın sı-
nırlarında daha fazla NATO üyesi
istemediği gerekçesiyle NATO'ya ültimatom
göndererek bağlayıcı bir anlaşma talep etti-
ğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: "Sı-
nırlarında daha az NATO görmek istedi ve
savaş başlattı. Şimdi sınırlarında daha fazla
NATO görüyor. İsveç ve Finlandiya'nın
NATO üyeliğine başvuruları tarihi önemde.
Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele
almanın öneminin de farkındayım. Unutma-
malıyız ki; hiçbir NATO müttefiki, terör sal-
dırılarından Türkiye'den daha fazla zarar
görmemiştir ve başka hiçbir müttefik, Türki-
ye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yap-
mamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir
yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan emi-
nim." Stoltenberg, Türkiye'nin ABD, Ka-
nada ve İngiltere ile uzun yıllardır
Ukrayna'yı desteklediğini de dile getirdi.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinde NATO'nun
buna hazır olduğunu vurgulayan Stolten-
berg, doğu kanadındaki mevcudiyete de-
ğindi. Stoltenberg, gelecek ay Madrid'de
düzenlenecek NATO zirvesinde, müttefikleri
daha tehlikeli ve rekabetçi dünyaya adapte
etmek için cesur kararlar alınacağını aktardı.

Rusya'ya ekonomik bağımlılık

5G ağlarında Çin teknolojisinin kullanılması

ve Kuzey Akım 2 projesine de değinen Stol-
tenberg, Ukrayna savaşının otoriter rejimlere
olan ekonomik bağımlılığın enerji krizi şek-
linde görülen büyük kırılganlıklara yol aça-
cağını öğrettiğini belirtti. Stoltenberg, "Batı
ülkeleri güvenliklerini, ekonomik karlara de-
ğişmemeli. Ekonomik seçimlerimizin güven-
liğimiz için sonuçları olduğunu kabul
etmeliyiz. Özgürlük, serbest ticaretten daha
önemlidir." diye konuştu.

U krayna Dışişleri Bakanı Dmitro
Kuleba, Rusya ve Ukrayna ara-
sında 24 Şubat'ta başlayan sa-

vaşın 3. ayında sorularını yanıtladı. Bir
devletin başka bir devleti yenebileceğini
belirten Kuleba, "Bir devlet, büyük olsa
bile herhangi bir terör grubunu yenebilir
ancak bir devlet, halkı yenemez. Rusya,
Ukrayna halkını asla yenemeyecek.
Bunun bizim için kesinlikle bir halk savaşı
olması, zaferimiz ve topraklarımızın kur-
tuluşu anlamına geliyor." ifadesini kul-
landı. "Donbas'ta korkunç bir savaş
yaşanıyor" diyen Kuleba, "Burada her şey
savaş filmlerinde olduğu gibi; ataklar,
tanklar, ağır silahlar, uçaklar, yakın dövüş,
siperler... Rusya, Donetsk ve Luhansk
bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmayı
planlamasına rağmen bunu yapamadı.
Ruslar, sıkışıp kaldı. Bu, orada 'zafer elde
ettiğimiz' anlamına geliyor. Rusların sal-
dırıları önemli ölçüde yavaşladı." değer-
lendirmesinde bulundu. Rusya’nın
Ukrayna’da yeni bölgeleri geçici olarak
ele geçirdiği, bunların arasında Herson,
Zaporijya, Mariupol dahil Donetsk böl-
gelerinin bulunduğu bilgisini paylaşan
Kuleba, şöyle devam etti: "Rusya, bu böl-
gelerde köklerini salmaya, egemenliğini
sağlamaya çalışıyor. Ancak 2014'ten farklı
olarak Rusya'nın çok büyük bir sorunu
var; Rusya’nın burada iş birlikçi bulması
zor. Ruslarla iş birliği yapmayı kabul
edenlerin yeterli sayıda olmaması da halk
savaşının bir başka kanıtıdır. "Kuleba,
Ukrayna topraklarının Rus füzeleriyle
acımasız şekilde vurulduğuna işaret ede-
rek, "Cephe hattından 1000 kilometre
uzakta bir evdeyseniz, gece bir füzenin
gelip gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Ki-
ev’de bu gece birkaç kez hava saldırısı
uyarısı yapıldı." dedi.

Silah desteği yapılıyor

Ukrayna’ya yapılan askeri desteğe dikkati
çeken Kuleba, Rusya’nın saldırmasıyla
yıllardır Ukrayna’ya silah vermekten vaz-
geçen ülkelerin pozisyonlarını değiştirdi-
ğini ve silah desteği yaptığını dile getirdi.
Kuleba, Ukrayna halkının iyi savaşçı ol-
duğuna dikkati çekerek, "Zaferin tarifinin,
Ukrayna halkının karakteri ve dostlarımı-
zın silahlarıdır. Biz savaşmayı, toprakları-
mızı ve evlerimizi korumayı iyi biliyoruz
ancak boş ellerle tank ve uçaklarla sava-
şırsak, zafer elde edemeyiz. Dünyanın her
yerinden dostlarımızın yardımı çok
önemli. Bu silahlar, sahada başarı elde et-
memize yardımcı oldu ancak başarıları-
mızın kilit faktörü, karakterimiz ve
irademizdir." diye konuştu. Türkiye'nin
savaş döneminde İstanbul Boğazı’nı
savaş gemilerine kapatmasının önemli ol-
duğunu vurgulayan Kuleba, "Türkiye ve
Ukrayna, güvene dayalı ilişkiye sahiptir.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelens-
kiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, yaptıkları işlerle güvenilir
olduklarını birbirine kanıtlamış iki baş-
kandır. İki lider arasındaki ilişkiler, ikili
ilişkilerimizin temelidir." ifadesini kul-
landı. Türkiye ile geçmişten gelen iş bir-
liklerinin olduğuna dikkati çeken Kuleba,
Türkiye’nin savaş döneminde yürüttüğü
Rusya ve Ukrayna arasındaki ara bulucu-
luk rolünü çok önemsediklerini kaydetti.
Kuleba, Türkiye ile Ukrayna ilişkisinde
diplomatik kanallar üzerinden rahatça ve
güven içinde konuşabildiklerini ve çö-
zümler bulabildiklerini aktardı. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın tutarlı kararlar
aldığını dile getiren Kuleba, bu kararların
Karadeniz'in güvenliği için önemli oldu-
ğunu söyledi.

Ukrayna müzakereye hazır

Kuleba, Türkiye'nin girişimleriyle martta
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile
Antalya’da görüştüğünü, Rusya ve Uk-
rayna heyetlerinin de İstanbul’da toplantı
yaptığını hatırlattı. Ukrayna'nın müzake-

releri durduran taraf olmadığın savunan
Kuleba, şöyle devam etti: "Rusya ile mü-
zakereleri sürdürmeyi hiçbir zaman red-
detmedik ancak diyaloğun Rus
ültimatomları biçiminde olması konu-
sunda da anlaşmadık. Ruslar, müzakere-
lerde gelip evrak veriyor ve 'uygulayın'
diyor. Bunu hiçbir zaman kabul etmedik
ve kabul etmeyeceğiz. İstanbul’daki top-
lantıdan sonra Rusya’nın ültimatom di-
lini kullanmaya devam ettiğini ve çözüm
arayışına hazır olmadığını gördük. Don-
bas'ta geniş çaplı operasyon başladı-
ğında, Rusların barışı değil savaşı
seçtiğini gördük. Ruslar, 2. Dünya Sava-
şı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük sa-
vaşının yaşandığı Donbas bölgesinde
geniş çaplı bir saldırı operasyonu düzen-
lerken, müzakerelerden nasıl konuşabilir-
ler." Rusya ile müzakerelere hazır
olduklarını dile getiren Kuleba, ancak
"Rusya’nın ültimatomlar yerine karşılıklı
saygıya dayalı çözümler arayışında ol-
ması, savaşın yerine diplomasiyi seçtiğini
göstermesi ve saldırılardan vazgeçmesi
gerektiğini" vurguladı. Kuleba, "Rusya, sis
perdesi taktiğini uyguluyor. Rus temsilci-
leri, yapıcı müzakerelerden yana oldu-
ğunu açıklıyor ama aslında Ruslar,
Ukraynalıları öldürmek ve yeni topraklar
ele geçirmek için yüzlerce tank, uçak ve
binlerce asker gönderiyor. Bu şekilde işler
yürümez." ifadelerini kullandı. Başka bir
ülkenin egemen topraklarına saldıran ve
egemen bir devlete ültimatom koyan taraf
olmadıklarını belirten Kuleba, müzakere
şansını her zaman kullanmaya hazır ol-
duklarını dile getirdi.

Ruslar tamamen çekilmeli

Kuleba, hedeflerinin "savaşı bir an önce
Ukrayna’nın zaferiyle sona erdirmek" ol-
duğunu belirterek, tıkanan müzakerelere
dikkati çekti. "Müzakereler, diplomaside
her zaman karşılıklı taviz demektir." diyen
Kuleba, şunları kaydetti: "Asla taviz ver-
meyeceğiz unsurlar var. Üzerimize dün-
yanın yarısı gelse bile ve bizi taviz
vermeye zorlasa da bunu yapmayız. Bun-
lardan biri Ukrayna’nın toprak bütünlü-
ğüdür. Topraklarımızın herhangi
parçasının alınmasını asla kabul etmeye-
ceğiz. Rus ordusunun, Ukrayna’nın top-
raklarında kalmasını asla kabul
etmeyeceğiz. Rus askerlerin tamamıyla
topraklarımızdan çıkması gerekiyor. Ay-
rıca çatışma hatlarını birbirinden ayıracak
ve durumu donduracak yeni temas hatla-
rına ihtiyacımız yok. 8 yıl bunu yaşadık.
Temas hattının olması yönündeki yaklaşı-
mın yeni bir savaşa yol açacağını gör-
dük." Kuleba, Ukrayna’nın dış siyasetini
Rusya'nın değil Ukrayna halkının belirle-
yeceğini söyledi.

Yaptırımlar yeterli değil

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik savaş ne-
deniyle çok sayıda yaptırım uyguladığına
işaret eden Kuleba, bu yaptırımların ye-
terli olmadığını, kendilerinde "karışık" his-
ler oluşturduğunu belirtti.Kuleba, şu
ifadeleri kullandı: "Bir yandan bu yaptı-
rımlar çok güçlü ve çalışıyor. Rusya’nın
yeni silahlar üretemeyerek Ukrayna’ya
karşı kullanamadığını görüyoruz. Çünkü
Ruslar, yaptırımlar nedeniyle silahlar için
gerekli parçaları elde edemiyor. Ancak Av-
rupa Birliği (AB) ülkeleri, Rus gazı ve pet-
rolünü reddetmediğinde yaptırımlar çok
etkili olamaz. AB, bir yandan Ukrayna’yı
güçlü bir şekilde destekliyor diğer yandan
Rus petrolü ile gazın tedariki için on mil-
yonlarca avro veriyor. Yani iki kez ödeme
yapılıyor. Önce bu para, Ukrayna'yı yok
etmekle uğraşan Rusya’ya gönderiliyor.
Bununla birlikte AB, Ukrayna’ya maddi
destek veriyor. Bu saçma, rasyonel ve den-
geli bir karar değil." Kuleba, Rusya ile tica-
ret yapılmasının "doğru olmadığını"
yabancı şirketlerin Rus piyasasından 
çıkması gerektiğini savundu.

Sorun çözmek için uğraşıyoruz

Ukrayna'nın limanlarının Rusya tarafından
bloke edildiğini belirten Kuleba, Rusya'nın,
Ukrayna limanlardaki tahılı çalarak, başka
ülkelere satmak için gönderdiğini ve bunun
tüm ülkelerce engellenmesi gerektiğini söy-
ledi. Gıda sorununun tek sorumlusunun
Rusya olduğunu ileri süren Kuleba, bu soru-
nun Ukrayna limanlarındaki blokajın kaldırıl-
masıyla çözüleceğini ifade etti.Ukrayna’nın
dünyadaki gıda güvenliğinin garantör rolünü
yerine getirmesinin Rusya tarafından engel-
lendiğini vurgulayan Kuleba, "BM ve AB ile
iki senaryo üzerinde çalışıyoruz. İlk önce, 

Odesa’daki limanın açılması söz konusudur.
Bu askeri açıdan çok karmaşık bir konu. Asıl
mesele, tahıl taşıyan ticari gemilerin batma-
malarını sağlamaktır." diye konuştu. Kuleba,
Romanya, Polonya ve Baltık ülkelerindeki li-
manlar ile demir ve kara yolu bağlantısını
kurduklarını aktardı.

Askerleri takas etmeye hazırız

Ukraynalı askerlerin ve sivillerin Mariupol
kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan
geçen hafta çıktığını hatırlatan Kuleba, bu
konuda Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslar-
arası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür

etti. Kuleba, Azovtal fabrikasından çıkan as-
kerlerin geçici olarak kontrol altında olan Uk-
rayna'nın topraklarında bulunduğunu,
askerlerin hayatının her şeyden önemli oldu-
ğunu ve bu askerleri takas etmek istediklerini
söyledi. Kuleba "Elbette hedefimiz, onları
Ukrayna’nın kontrolündeki topraklara getir-
mek. Amacımız onları takas etmek ama bu o
kadar hassas bir konu ki biz sadece her şeyin
yolunda gitmesi ve eve dönmeleri için dua
edebiliriz. Takas, askerlerimizi eve getirmenin
temel senaryosudur. Bu konuda herhangi bir
yorumda bulunmam, askerlerimizin hayatını
riske atmak demektir." diye konuştu.

Rusya küresel
çapta izole edildi

Savaşın uluslararası ilişkiler açısından bazı değişiklik-
lere yol açtığını belirten Kuleba, Rusya’nın dünyadaki
pozisyonlarının “radikal” şekilde değiştiğine dikkati
çekti. Kuleba, Rusya’nın petrol ve gaz ticareti dışında
küresel çapta izole edildiğini ve dünya ekonomisinden
kopmuş durumda olduğunu ifade ederek, "Rus ekono-
misinin düşüşünün hızlandırılması önemli. Bu, zor bir
süreç. Bu süreç, kanlı ve yorucu olacak ancak bu süreç
artık durdurulamaz. İlginç tarafı, Rusya’ya bu yolu
kimse dayatmadı. Rusya, bu yolu kendisi seçti." dedi.
Kuleba, savaştan sonra ABD ile Çin’in güçleneceği ön-
görüsünde bulunarak, "uluslararası kuruluşların
Rusya’nın statüsünün zayıflamasıyla bu iki ülkeye baş-
vuracağını ve onlarla sorunlarını çözeceğini" kaydetti.

İsveç ve Finlandi-
ya'nın NATO'ya katı-
lımlarının kolektif
güvenliği artıracağını
belirten Stoltenberg,
Avrupa Birliği-NATO
bağını da kuvvetlen-
direceğini söyledi.
Stoltenberg, Rus-
ya'nın sınırlarında
daha fazla NATO
üyesi istemediği ge-
rekçesiyle NATO'ya
ültimatom göndere-
rek bağlayıcı bir 
anlaşma talep 
ettiğini anımsattı.
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Sosyal medya fenomeni,
şarkıcı Ece Ronay, 
Mehmet Ali Erbil ile olan
davası süresinde kendisi
hakkında yapılan
‘hakaret’ içeren 
videoların kaldırılması 
için verdiği hukuk 
mücadelesini kazandı
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SelÇuklu kongre Merkezi Açık Hava
Sahnesi'nde gerçekleşen ilk müzik festivali
olma özelliği taşıyan Babil Fest, Türkiye'nin
en başarılı ve son dönemin en popüler
isimlerini festival katılımcıları ile buluştu.
etkileyici atmosferi ile unutulmaz anlar ya-
şatan Babil Fest’in ilk günü emir Can İğrek,
Moğollar, İkilem, Gülçin ergül, Mary Jane
ve Touche sahne aldı. Festivalin ikinci günü
ise Feridun Düzağaç, Norm ender, Tuğkan,
Dedublüman, Ceren Gündoğdu ve The
Away Days performansları ile yoğun kala-
balığa muhteşem bir akşam yaşattı. Festi-
valin son gününde; Adamlar, Sena Şener,
Manuş Baba, kendimden Hallice, Maran
Marangöz ve Bedelsiz ile kapanış yapıla-
rak, katılımcılara hafızalara kazınan anlar
bırakıldı. Babil Sanat organizasyonuyla bu
sene ilki gerçekleşen Babil Fest, bir sonraki
yıl yapılacak olan festivalin ikincisi için
şimdiden çalışmalara başladı.  DHA

BABİL
FEST’E 
30 BİN KİŞİ
KATILDI!

KAZANAN 
ECE OLDU

T iktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine
attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve
"hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Bu süreçte

Ronay’a birçok kişi destek olmuş, bazı televizyon kanallarında
ise genç fenomen hakkında ‘hakaret’ içeren açıklamalar yapıl-
mıştı. O programların Youtube platformunda paylaşılması
üzerine Ece Ronay, ‘hakaret’ içeren videoları kaldırmak için
harekete geçti.  onay, Adana’da avukat Oğuzhan Yeni'nin
aracılığıyla mart ayında dava açtı. Gaziantep 4. Sulh
Ceza Hakimliği’nce görülen davada 13 Mayıs tarihinde
karar çıktı ve mahkeme ‘hakaret’ içeren videoların kaldı-
rılmasına karar verdi.

Süreç devam edecek

Avukat Oğuzhan Yeni, “Ece Hanım'ın Mehmet Ali
Erbil ile olan taciz iddiası dosyasında ‘hakaret’
içeren söylemlerin olduğu televizyon kanallarına
görüntülerin kaldırılması için ulaştık. Ancak o
kanallar görüntüyü kaldırmadı. Biz de Gazian-
tep 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engeli
getirmesi için dava açtık. Mahkeme de kararı
verdi, o 7-8 videoya erişim engeli getirdi.
Kararı şimdi kendilerine gönderdik. En
kısa sürede videoların kaldırılmasını bekli-
yoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki
sürecimiz devam edecek” diye konuştu.

Şiddet sadece fiziksel olmuyor

Yeni, “Kadına şiddet sadece fiziksel
olmuyor. Kadına şiddet böyle
televizyon üzerinden de olabiliyor.
Herkes böyle olaylarda mahkemeye
başvurup hakkını aramalı. 
Mahkeme çok güzel bir karar
verdi” ifadelerini kullandı. 
Ronay, taciz iddialarının ardın-
dan nişanlısı Mehmet Bilir'in,
Erbil ile buluşmasının ardından
nişanlısından ayrıldı-
ğını duyurmuş
ancak daha
sonra Bilir'i af-
fetmişti.

AYNUR CİHAN

Popun kraliçesi
Madonna'nın 
Instagram'da 

canlı yayın
yapması, 

müstehcen 
görüntüler
yayınladığı
gerekçesiyle 
sosyal medya 

platformu
tarafından
yasaklandı.

Konuya ilişkin
açıklamada 

bulunan ünlü
şarkıcı "Çok

garipler. Yasağı
devreye 

koyarken neden

bana bir gerekçe
sunmuyorlar?" 

diyerek sitem etti

Sosyal medya hesabını aktif
kullanan ve 18 milyon takipçisi
bulunan Amerikalı pop yıldızı

Madonna'nın canlı yayın yapmasına, Ins-
tagram'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçe-
siyle yasak getirildi.63 yaşındaki şarkıcı,
yasağın ardından konuya ilişkin açıkla-
mada bulundu. Madonna, "Çok garipler.
Yasağı devreye koyarken neden bana bir
gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu
kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgi-
sayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansür-
cülere biat ediyorum." ifadelerini

kullanarak, kuruma sitemde bulundu. Geç-
tiğimiz yıl da Instagram tarafından şarkıcı-
nın çıplak fotoğrafları, sosyal medya
hesabından silinmişti. Ünlü popçu, Instag-
ram hesabında 'topluluk kurallarını ihlal et-
tiği gerekçesiyle' kaldırılan karelerini
düzenledikten sonra yeniden yüklemiş, Ins-
tagram'ı cinsiyetçi politikalara sahip ol-
makla suçlamıştı. Madonna, "Sanki bir
kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek
tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen
göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik
olarak deneyimlenemez mi?" demişti.

Madonna’ya
YASAK

Müzede sanat var

Milli Eğitim Bakanlığı, Rahmi M. Koç Müzesi ve
Tüpraş; çevrim içi program ile çocukları geçmiş-
ten günümüze tüm dönemlere ait bilim, sanayi,

ulaşım ve iletişim tarihiyle tanıştırdı.  Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın desteğiyle EBA ders ortamında gerçekle-

şen programa yoğun ilgi gösterildi.
Öğretmenleriyle birlikte ders saatinde detaylı

müze çekimini izleyen öğrenciler sanayi tari-
hinde yolculuğa çıktı.Sanayi, iletişim ve

ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan
Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi

olan Rahmi M. Koç Müzesi, farklı
dönemlerden 14 binin üzerinde

objeyle ziyaretçilerine her gelişle-
rinde yeni keşifler yapma fırsatı

sunuyor. Rahmi M. Koç Mü-
zesi’nde devam eden

“Dünya Bebekleri Ser-
gisi”ni ve müzeyi, müze

eğitmeni eşliğinde
sanal ortamda öğren-

cilere tanıtan Tüp-
raş, aynı zamanda

sanayi, lenger-
hane, girişimcilik

gibi kavramlar
hakkında öğre-

tici bilgileri de
paylaştı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Tüpraş ve Rahmi M. Koç Müzesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ilköğretim
öğrencileri EBA Platformu üzerinden, Türkiye'nin sanayi, ulaşım ve iletişim tarihine adanmış ilk müzesi olma
özelliğini taşıyan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergiyi ve müzeyi detaylı anlatan çekimi izledi

Burçin evlilik yolunda
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni sevgilisi Umut
Duygu ile Demet Evgar'ın düğününe katıdı. Terzioğlu'nun,
parmağındaki tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın habe-
rine göre; Geçtiğimiz ay evlenen Demet
Evgar ve Levent Babataş çifti, Emir-

gan'daki evlerinde kutlama gerçekleştirdi. Düğüne
katılan ünlü isimler arasında oyuncu Burçin Ter-
zioğlu ve sevgili Umut Duygu da yer aldı. 
Çıkışta gazetecilerin objektiflerine yansıyan
Terzioğlu, "Demet mutlu olduğu için ben çok
mutluyum. Yeğenim Mavi, yakın zamanda
bizimle olacak bunun için de çok heyecanlı-
yım." dedi. 42 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz
hafta doğum yapan arkadaşı Sinem
Kobal ile ilgili de konuştu. 
Kobal ile görüştüğünü ifade eden Bur-
çin Terzioğlu, "Allah nazarlardan koru-
sun çok tatlılar." diyerek, yakın

zamanda yer ala-
cağı projelerin de
netleşeceğini belirtti.
Ayrıca parmağındaki
tektaş yüzüğü ile dikkat
çeken Terzioğlu, muhabirle-
rin "Burçin Hanım tektaşınız
göz kamaştırıyor. Umut Bey'in
hediyesi mi?" sorusuna gülerek,
"Teşekkürler." demekle yetindi.  
Geçtiğimiz aylarda Umut Duygu ile
birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken ob-
jektiflere yansıyan Burçin Terzioğlu, yo-
lunda giden özel hayatıyla alakalı sorulara,
"İlişkimizi konuşmuyoruz." yanıtını vermişti.
Çift yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyor.

Başarılı organizasyonlara imza 
atan Babil Sanat, 20-21-22 Mayıs 
tarihlerinde, bu sene ilki düzenlenen
Konya'nın en büyük müzik festivali Babil
Fest ile 30 bin kişiyi ağırladı
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Bir dönem Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu'nda

görev alan işadamı Maruf Güneş ve teknik direktör Levent

Şahin açıklamalarda bulundu. İngiltere'den bir kulüp satın

almak isteyen Güneş, tecrübeli teknik adam Levent Şahin

ile birlikte kulüp yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor 

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Conegliano'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan ve bu sezon
mücadele ettiği 5 kupada da şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Voleybol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi
SULTANLAR Ligi, Kupa Voley,
Süper Kupa, Dünya Kulüpler Şam-
piyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde
şampiyon olarak 5'te 5 yapan Vakıf-
Bank'ın, VakıfBank Spor Sarayı'nda
düzenlenen basın toplantısına Va-
kıfBank Genel Müdürü ve Vakıf-
Bank Spor Kulübü Başkanı Abdi
Serdar Üstünsalih Basın toplantısı-
nın açılış konuşmasını yapan Vakıf-

Bank Genel Müdürü ve VakıfBank
Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar
Üstünsalih, şöyle konuştu: “8 ay
önce burada, kendi evimizde,
35'inci sezonumuzu açmıştık. 5
kupa hedefiyle yola çıktığımızı ilan
etmiştik. Ne mutlu ki bugün Türki-
ye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın
şampiyonu olarak karşınızdayım.
Takımımızla gurur duyuyorum, her

bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu
sezon Türkiye ve Avrupa'da en çok
maça çıkan takım olduğumuzu gö-
rüyoruz. Tüm turnuvalarda her
tura çıkan tek takımız. Bu durum
bile tek başına takdiri hak ediyor.
Sezonu Spor Toto Şampiyonlar
Kupası şampiyonluğuyla açtık.
Sonrasında Ankara'da, 4'üncü kez
dünya şampiyonu olduk. Kupa

Voley ve Sultanlar Ligi'nden de aynı
zaferlerle ayrıldık. Dün de Avrupa
şampiyonluğumuzu aldık. Bir vo-
leybol takımının alabileceği tüm ku-
paları, fedakarlıkla, emekle topladık.
'Keşke şurada başarılı olsaydık' di-
yebileceğimiz bir şey kalmadı. Bu
yola, takımın her bir ferdine güvenle
çıktık, takımımız da bu güveni boşa
çıkarmadı.”

VakıfBank kadar gururlusu yok

AdA’dA kuLup 
SATIN ALACAKLAR

İngiltere'de çok fazla yatırımcıların olduğunu
ve Türk yatırımcıların da burada yer almaya
başladığını belirten Güneş, ''Bütün dünya
burada. Özellikle Uzak Doğu'da olsun, Arap
ülkelerinde olsun, Rus yatırımcılar olsun
tüm dünya buradaysa Türkler neden burada
değil? Türklerin de mutlaka burada olması
lazım. Buradaki sportif yapıyı, sportif organi-
zasyonu mutlaka kendi ülkemize de entegre
etmek zorundayız. Zaten buralara yatırımlar
değil, biz kendi ülkemize de yatırımlarımızı
yapmamız gerekiyor fakat buralardan da bir
şeyleri kendi ülkemize entegre etmemiz ge-

rekiyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok genç
bir nüfusa sahibiz. Bu gençlerimizi özellikle
spora yöneltmeliyiz. Sadece futbol açısın-
dan değil bunun basketbolu, voleybolu, yüz-
mesi, briçi, satrancı...Her şeyi ile biz
ülkemizi kalkındırmak için çalışmamız gere-
kiyor. Buradan hareket ederek, Londra ile
Türkiye'nin bağlantılarını kurarken tüm yatı-
rımcıların, bu işe kafa yoracak insanların
burada bulunmasını tavsiye ediyorum. Ben
de ekibim ile birlikte çalışmalarımızı sürdü-
rüyorum. Umarım kısa bir süre içerisinde
sonuçlandırırız" dedi.

Türkler burada olmalı

Ş ahin, İngiltere'den bir futbol kulübü satın almak
isteyen işadamı Maruf Güneş ile Londra'da ya-
pılan görüşmeler için, ''Galatasaray Spor Kulü-

bü'nde birlikte çalıştığımız Sportif A.Ş.'de yöneticimiz
Maruf Güneş ile birlikte Londra'da bazı takımlarla gö-
rüşmeler yaptık. Bu arada çok kaliteli maçlar seyrettik.
Premier Lig takımlarından Newcastle United-Arsenal
ve Southampton-Liverpool karşılaşmalarını hem takip
ettik, hem de kulüp yetkilileriyle görüşmeler yaptık.
Burada asıl amaç yöneticimiz olan Maruf Güneş ile
birlikte iki takım hakkında son gelişmeleri takip edip,
onlarla ilgili net bilgileri almaktı'' ifadelerini kullandı. 

2 takım ile görüşmeler sürüyor

İngiltere'de bir kulüp satın almak için görüşmelerin ya-
pıldığı söyleyen Şahin, ''Son zamanlarda İngiltere'ye
yatırım bir hayli ilgi çekiyor. Doğru yatırımlar yapılıyor.
Türkiye'den çok farklı gözüküyor. Ulaşılamayacak gibi
görünüyor ama buraya gelip gördüm ki, doğru plan-
lama, doğru insanlar, doğru mantıkla yapıldığı zaman
çok güzel bir sonuç elde edilebilir. Buradan alınacak
bir model de Türkiye'de uygulanabilir. Çünkü iki ku-
lübü dolaştıktan sonra enteresan fikirler oluşmaya
başladı. Değişik açılardan bakmaya başladık. Farklı
bakış açısı oluşturdu. Bunları kendi ülkemizde de uy-
gulayabilirsen çok güzel olur. Burada iki kulübün satın
alınmasından bahsediyoruz. İki kulüple görüşmeler
yapılıyor. İnşallah neticelendirilir. Türk sporseverlerin,
Türk yatırımcılarının ve futbola gönül vermiş yönetici-
lerin de bu alanda olmasını çok istiyorum. Sonuçta bu
Türkiye'ye temsil etmektir" diye konuştu. 

Gelecek sezon için görüşme var

Gelecek sezon için bazı takımlarla görüştüğünü söyle-
yen Şahin, "Geçen sene ayrıldığımda da 3-4 takımdan
teklif almıştım. Ama benim için önemli olan doğru za-
manda, doğru yerde, doğru insanlarla birlikte olmak.
Bu gerçekleşmedi. Ben hala aynı düşünce içerisinde-
yim. Zaten devre arasından itibaren o süreçte herhangi
bir takımın içerisinde yer almak istemedim. Sezon ba-
şını bekliyorum. Şu an görüştüğümüz takımlar var.
Benim hem futbol anlayışıma, hem karşı tarafın bana
yaklaşımıyla ilgili teklifleri değerlendiriyoruz. Umarım
en hayırlısı olur. Bu teklifleri değerlendirip sezona
doğru yerde doğru şekilde başlarız" diye konuştu. 

Önemli görüşmeler yapıyoruz

İngiltere'de bir takıma yatırım planı olan Maruf
Güneş, "Uzun zamandır burada farklı şehirlere gidip
geliyoruz. Şahsi, bireysel işlerimiz de oluyor. Futbolun
beşiği tabi ki İngiltere. Burada çok ciddi yabancı yatı-
rımcılar var ve çok büyük bir futbol endüstrisi var. Şu
anda Türkiye'den yatırımcılarımız buradalar. Yatırı-
mını bırakıp giden arkadaşlar da var. Biz burada gö-
rüşmelerimizi yapıyoruz. Teknik açıdan Levent Şahin
arkadaşımız da bize destek veriyor. Bir idari bir de tek-
nik kısmı bir de yönetimsel endüstriyel kısmı var. Bu-
rası ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Maçları
izliyoruz. Hafta boyunca çok ciddi maçlar izledik.
Milli futbolcumuz Çağlar'ı da Chelsea-Leicester ma-
çında yerinde izledik. Burası tabii ki çok farklı bir at-
mosfer" şeklinde konuştu. DHA

Hatay yerli bir hoca alacak
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı
Lütfü Savaş, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın takımından
ayrılmasından sonra, teknik ekip arayışına girdiklerini söyledi
SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık
Sezonu'nun son haftasında oynanan
GZT Giresunspor karşılaşmasının ar-
dından, yaptığı açıklamada görevi bı-
raktığını açıklayan Atakaş Hatayspor
Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın is-
tifası kabul edildi. Ömer Erdoğan'ın
ardından boş kalan teknik direktörlük
koltuğu için yeni bir arayışa giren Ata-
kaş Hatayspor,  görüşmelerini sürdü-
rüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan
Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı
Lütfü Savaş, "Atakaş Hatayspor'un
geleceği adına teknik arayış içine gir-
dik. Bir tane herkesin tanıyabileceği bir
arkadaşımızla görüşmemiz olacak.
Bizim felsefemizde yerli ve milli felse-
fesi vardır, Türk bir arkadaşımız gö-
rüşme halindeyiz. Çok böyle ismini
duyamayabilirsiniz ama herkesin tanı-
dığı tecrübeli bir arkadaşımızla ilk gö-
rüşmeyi yaptık. Yönetim kurulundaki
arkadaşlarla birlikte karar verebilecek-
sek bu arkadaş adına vereceğiz vere-
miyorsak başka arayışa
gireceğiz. Ama bizim fel-
sefemizde biriyle
yol yürürken di-
ğerini de elde
tutmayız. Biz
Ömer hocayla
bu konu netleş-
tikten sonra
arayışa girdik
onu söyleye-
yim. Yani
bizim böyle
bir arayışımız
yoktu Ömer
hoca da bana

konuştuğunda ben hiç kimseyle gele-
cek adına konuşmadım paylaşmadım"
dedi.

Ömer hocaya kapımız hep açık

Ömer Erdoğan ve teknik ekibinin gidi-
şinden dolayı üzgün olduklarını söyle-
yen Savaş, "Üzüntülüyüz, burada
pırlanta gibi bir teknik ekibi kaybettik.
Ömer hoca benden izin istedi o izinin
karşılığında ikimizin konuşmaları so-
nunda bundan sonra en azından kısa
dönem için faydasının az olacağını

hissetmiş ki bizden izin
istedi. Biz de bu

izin istemesinin
karşılığında
hem onların
kendi istik-
bali için hem
huzuru için
hem bundan
sonraki dene-

yimle-

rinde rahat hareket edebilmeleri için
Atakaş Hatayspor'un da bundan son-
raki güzergahında kendi yolunu farklı
bir arkadaşımızla çizmesi için Ömer
hoca ile anlaşarak ayrıldık. 2 yıllık bu
süre içerisinde bizim abi kardeş gibi
bir diyaloğumuz vardı tüm yönetimle
benimle ve genelinde de 2 yılın so-
nunda başarılı bir performans sergile-
diler. Biz Ömer hoca ve ekibine
teşekkür ediyoruz ama hiç kimse hiç-
bir yerde baki değildir kalıcı değildir.
Hem Ömer hocanın hem de teknik
ekibin bütün arkadaşların aldıkları bu
kararda hepsine hayırlı olsun diyorum
bundan sonraki hayatlarında başarılar
diliyorum. Atakaş Hatayspor'un kapısı
ben olduğum sürece hem Ömer ho-
caya hem diğer arkadaşlarımıza kar-
deşlerimize de açıktır” dedi.

Mütevazi bir kadro kuracağız

Sözleşmesi biten futbolcular ile de
sezon öncesi bir görüşme yapacakla-
rını söyleyen Savaş, Adama Traore ve
takım kaptanı Mame Diouf'un takım-
dan ayrılma ihtimalinin olduğunu be-

lirterek "Çünkü biliyorsunuz şu
anda yayın sözleşmesi bile yapıl-
madı ve gelirler çok düşüyor.
Böyle 1 milyon dolarlık, 1 milyon
avroluk futbolcuların artık o

Anadolu takımlarında oyna-
ması gerçekten lüks. Bu ne-

denle çok daha mütevazi
bir kadro kurmak zorun-
dayız ama mütevazi
kadro kurup da Atakaş
Hatayspor yarışmacı ol-

malıdır” diye konuştu.

Madalyaya
kapıdan bakıyor
Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci kez
dünya şampiyonu olan Busenaz
Sürmeneli, memleketi Trabzon'da
mehteran ekibiyle karşılandı. Yaşadığı
mutluluğu anlatan Busenaz Sürmeneli,
"2024 yılının olimpiyat altın madalyasına
kapıdan bakıyor gibi hissediyorum" dedi
ULUSLARARASI Boks Birliği (IBA) tarafın-
dan İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar
Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda ringe çıkan
milli boksör Busenaz Sürmeneli, rakiplerini
yenerek dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde
2’nci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan
olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, memleketi
Trabzon’da coş-
kuyla karşılandı.
Saat 15.45’te ha-
vayoluyla kente
gelen şampiyon
sporcuyu, hava-
limanı çıkışında
Trabzon Gençlik
ve Spor Müdürü
Ozan Çetiner ile
Sürmeneli’nin
ailesi ve sporcu
arkadaşları meh-
teran ekibinin gösterisi eşliğinde karşıladı. 8
aydır şampiyonaya hazırlandığını dile getiren
Sürmeneli, "Güzel maçlar yaptık ve güzel
sonuç elde ettik. Şampiyonanın ülkemize ya-
pılması ayrı bir gurur. Seyircinin desteğini
üzerimde hissettim. Turnuvada 500 boksör
arasında en iyisini seçildim. Bunun da farklı
bir gururu var üzerimde. Şampiyon bir ku-
lübe şampiyon bir sporcu yakışırdı" dedi.Yeni
bir Busenaz izleteceğim"Ringe şampiyon gibi
çıktık, şampiyon gibi de inmemiz lazımdı"
diyen Busenaz Sürmeneli, “Dünya şampiyo-
nası finaline gelen sporcu tabii ki kötü sporcu
değildir ama bizden klasman olarak daha
aşağıda seviyede bir sporcuydu. Elimden ge-
leni yaptım, yüzde yüz bile oynamadım.
Cahit hocaya baktım, bana ‘yüklen’ dedi. 

Kupayı çok

İstİyoruz
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna
Gözbaşı, “Kayseri ve Sivas şehrinin dostça
bir mücadelesine tanıklık edeceğiz. Kupayı
kazanmayı çok istiyoruz” dedi

YUKATEL Kayserispor Başkanı Berna Göz-
başı, üniversite öğrencileriyle düzenlenen
söyleşide bir araya geldi. Türkiye Kupası
yarı finalinde karşılaştıkları Trabzonspor
galibiyetine değinen Başkan Gözbaşı, “Fut-
bol sahada oynanıyor. Yarı finalin ilk ma-
çında 1-0 yenildiğimiz Trabzonspor'dan
ikinci maçta da 30’uncu saniyede 1 gol
daha yiyerek 2-0 geriye düştük. Ümitlerin
tükenmemesi lazım ama biz kenetlenmiştik.
Teknik ekibimiz ve oyuncularımız 2-0 ge-
riye düşmemize rağmen umutlarını kaybet-
medi. Tüm Türkiye'nin keyifle izlediği bir
maçın sonunda da finale yükseldik. 14 yıl
sonra Türkiye Kupası’nda finale kaldık.
Perşembe günü oynanacak final maçına da
yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak
inanmış durumdayız. Kupanın bizim olma-
sını çok istiyoruz. Şehrin buna ihtiyacı var.
İnsanlar kutlama yapmayı sevinç yaşamayı
çok özledi. Şehrimize bu heyecanı yaşattı-
ğımız için çok mutluyuz. Önemli olan fi-
nale kadar gelebilmekti. 'Beşiktaş'ı yendik,
Fenerbahçe'yi yendik, şampiyon olan Trab-
zonspor'u da yendik. Verin bizi kupamızı'
demek istedim ama finaldeki rakibimiz Si-
vasspor'a ayıp olurdu” diye konuştu. 
DHA

Lütfü
Savaş
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S üper Lig’in bitimine 3 hafta kala
şampiyonluğu ilan eden Trabzons-
por’un Yeşil Burun Adalı golcü

oyuncusu Jorge Djaniny Tavares Semedo,
Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Bordo mavili ta-
kıma 2020 yılında katılan ve sezon başında
ayrılığın eşiğinden dönen 31 yaşındaki
santrfor, ayrılığa giden yolda yaşadıklarını,
takımla birlikte kalma sürecini ve hakkında
çıkan transfer iddialarını yanıtladı. Trab-
zonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,
geçtiğimiz hafta savunma oyuncusu Vitor
Hugo ile santrfor Djaniny Semedo’nun
sezon başında takımdan ayrılmayı düşün-
düğünü açıklamıştı. Teknik direktör Av-
cı’nın açıklamalarını doğrulayan Djaniny
yaşanan süreci, “Hepimiz açısından zor bir
durumdu. Ne benim ne de kulüp açısından
kolay durumlar değil. Özellikle ben kendi
açımdan baktığım zaman bir aile babası-
yım ve ailemin her zaman yanımda olma-
sını istiyorum. Çünkü ailenizle birlikte
olduğunuzda her şey daha kolay geliyor.
Hayatınız daha rahat. Ailenizi, çocukları-
nızı yanınızda gördüğünüzde hayatın daha
kolay olduğunu görebiliyorsunuz zaten.
Duyduğunuz şeyler doğru. Sezon başında
hocamızla yaptığımız konuşmada bu du-

rumdan, sadece ailemin yanında olmak is-
tediğimden dolayı ayrılma düşüncemin ol-
duğunu hocamıza iletmiştim. Hep beraber
oturup konuştuğumuzda burada kalma ka-
rarı aldım” diye konuştu. 

Burada kalmak doğru karardı

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı
konuşma sonrasında Hugo ile birlikte ta-
kımda kalarak doğru bir karar verdiklerini
şampiyonlukla birlikte gördüğünü söyleyen
Djaniny, “Kalma kararımın aslında şu an
ne kadar iyi bir karar olduğunu görüyoruz.
Tanrı’ya şükürler olsun biz sezon başında
koyduğumuz o hedefi gerçekleştirebildik.
Eğer o hedefi gerçekleştiremeseydik, Vitor
ya da ben burada, takımla beraber olma-
saydık, bu mutluluğu yaşayamasaydık ina-
nın evimizde çok üzgün bir şekilde bunları
izliyor olabilirdik. Futbol böyle bir şey as-
lında. Futbol risklerin oyunu ve futbolda
bazı kararlar, riskler almanız gerekir. Ben de
inandığım, güvendiğim için böyle bir karar
aldım ve aldığım karardan dolayı mutlu-
yum. Zaten herkesin ne kadar mutlu oldu-
ğunu da görüyoruz” dedi.

Gitmem gerekirse...

Hakkında çıkan transfer iddialarına yöne-

lik konuşan Djaniny, “Aslında bu soruya
kesin yanıt verebilmem için biraz erken.
Trabzonspor’da 1 yıl daha kontratım var.
Gelecek teklifler tabii ki olabilir. Bunlar de-
ğerlendirilip oturulup konuşulabilecek şey-
ler. Ben burada kalırsam da tabi ki
oynamaya devam edeceğim. Gitmem ge-

rekirse de tabi ki bu teklifler değerlendirile-
bilir ama öncelik şu an uzun ve yorucu bir
sezonun ardından ailemizle birlikte biraz
zaman geçirmek, onlarla tatile gitmek.
Sonrasında da gelecek tekliflere ve konu-
şulacak durumlara göre karar vermek”
diye konuştu. DHA

Kim kardeşim 
bu Tiago Çukur?

burak@gazetedamga.com.tr

gazetedamga@gmail.com

Burak ZİHNİ

T am adı Tiago Süer Barbaros Çukur. İlk
başta bakılınca çok karizmatik bir kim-
lik ismi. Bugün futbol yerine başka bir

meslekte olsa yine bu adla kesinlikle dikkat çe-
kerdi. Sivaslı ve inşaat işleri ile uğraşan bir
baba ile yarı Hollandalı ve Curaçaolu annenin
evliliğinden dünyaya geliyor Tiago. Tarih yap-
rakları Kasım 2002'yi gösteriyor. Yer Amster-
dam. Burada ufak yaştan itibaren futbolla
ilgilenmeye başlıyor. Babası da futbolu çok sevi-
yor. Hal böyle olunca futbolculuk kaçınılmaz
hale gelebiliyor. Ayrıca ailede Levent Çukur ve
Ali Çukur’un boksta önemli başarıları var.
Küçük yaşta ayağına aldığı topla birlikte Ams-
terdam'da birçok futbolcuyu yetiştiren ve önemli
alt yapılardan biri olan AVV Zeeburgia'nın yo-
lunu tutuyor. Burada gösterdiği yetenekleriyle
bir sonraki durağı kısa süre sonra Orkun Kök-
çü'nün UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde
Roma ile karşılaşacak Feyenoord oluyor. Rotter-
dam'da futbol hayatını sürdüren Tiago ülkenin
en önemli alt yapılarından birine daha geçiş ya-
pıyor ve Alkmaar'da gidiyor. Burada milli takı-
mımızın gelecekte çok da umutlu olduğu Yusuf
Barası forma giyiyor. Emir Biberoğlu da bir
başka Türk oyuncu. Alkmaar ekibinin hocaları
Tiago'ya çok güvendiklerini söyler ancak öncelik
takımın kıdemli alt yapı oyuncularından Yu-
suf'undur. Hatta Yusuf teknik heyetin raporu
doğrultusunda sezon ortasından bu yana girdiği
a takım kadrosunda kalıcı hale gelebilmesi için
özel programla hazırlanıyor. Takım 20 Hazi-
ran'da top başı yaparken o 13 Haziran'da an-
trenmanlara başlayacak. Ufak parantez
arasından sonra yazıya devam edelim. Kulü-
büyle kontratı sona eren Tiago'nun bir sonraki
adresi Watford olur. Kendisi bu arada Roma ile
denemeye çıkar, Benfica'dan davet alır. Ancak
tercihi İngiliz kulübüdür. Buraya aracı olan isim
ise İlhan Karabay'dır. Kendisi oyuncu gözlemci-
liği yapmaktadır ve daha önce Türkiye'de de
forma giyen Omer Riza'ya "Çok güvendiğim bir
oyuncu var. İzlemenizi öneririm" der. Tiago 
yapılan değerlendirmeler sonrasında takıma 
kazandırılır.

Watford fazla maaş teklif etmemekle bir-
likte ona futbol eğitimini en üst seviyede akta-
racağına söz verir. Tiago için en önemli durum
budur. Futbolunu geliştirmek adına her şeyden
feragat etmeye kararlıdır. Takım Premier
Lig'de mücadele ettiği ve küme düşme hattında
bulunduğu için Doncaster'e kiralık gider. Tür-
kiye başta olmak üzere birçok takımın teklifi
reddedilir. Günümüze geldiğimizde de durumda
değişkenlik söz konusu değil. Watford astrono-
mik bir öneri olmadıkça satılmasına sıcak bak-
mıyor. Olabilirse belki kiralık gidebilir.
Doncaster çok ideal bir ortam sunmaz Tiago'ya.
O da kulübüne geri döner. Alt yaş kategorisinde
oynar ancak kendisini memnun edecek durum
A takımda oynamaktır. Hocaları Tiago'dan
memnundur. Takımın durumuna göre de ilk ter-
cihlerden biri olabilir.

Milli takım konusunda Tiago'nun gözü pek-
tir. Birçok gurbetçide göremeyebilirsiniz bu du-
rumu ancak Tiago'nun kararı bellidir. Kendisi
çağırılmasına rağmen gitmez. Türkiye'den
gelen davet sonrasında ise havalara uçar. Tam
bir delikanlı, tam bir çılgındır. Babası "Hollan-
da'da doğdu, buranın kültürünü de aldı ama
aynı bizler gibi. Tam bir Türk kanı taşıyor"
diyor. Sosyal medyada da sadece Türkiye for-
malı fotoğrafları var.

Tolunay Kafkas döneminde milli takımla ta-
nıştı Tiago Çukur. Zaman zaman forma giydi
ve dün de A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oy-
nayacağı maçların kadrosuna. Tolunay Hoca
kendisine çok güvendiği için referans olmuş.
Umarım başarılı bir kariyere sahip olur ileride.

Dün sosyal medyada çok sayıda yorum oku-
dum. En ilginç olanı ise Erol Erdal Alkan ko-
nusu. Çocuğun menajerler aracılığı ve lobi ile
davet edildiği yazıyor. Bugün bakıldığında Don-
caster konusunda verdiği kariyer dışında ol-
dukça ideal bir kariyeri var. Milli takıma
seçilmesi için yeterli mi? diye serzenişte bulu-
nanları az çok anlayabilirim. Eleştiri her
zaman haktır ve olmalıdır ancak Stefan Kuntz
ile başlayan bir süreç var. Bu noktada destek
olabildiğimiz kadar olmamız gerekiyor. Ki Tia-
go'nun söz konusu maçlarda ne kadar süre ala-
cağı veya alabileceği de şu an kestirilebilecek
durumda değil. Kadroda Enes, Halil, Serdar ve
gol kralı Umut da varken sıranın ona gelebil-
mesi için oldukça büyük yapımlı bir senaryo
gerçekleşmesi gerekiyor. Tahminim buranın ha-
vasını soluması, kendisinin atrenman perfor-
manslarını görmek ve ilerleyen süreçte nasıl
faydalanabilmesi hususunda karar vermek.

Peki Tiago nasıl bir oyuncu?

Öncelikle uzun boyuna rağmen hızlı. Fuleli bir
yapısı var. Gol kadar asisti de düşünebilen, hava
toplarında oldukça etkili bir isim. Bu konuda
Burak Yılmaz sonrasındaki boşluğu aslında dol-
durabilir ancak ne kadar süreceğini tahmin
etmek zor. Eksi yönlerinden biri birçok forvet
oyuncusu gibi defansif hamleleri ve psikolojik
eşiğinin zayıf olması. Özellikle mental anlamda
iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Karşılaşma-
larda zmaan zaman zaman kopukluk yaşayabili-
yor. Bunu minimuma indirmesi yararına olur.

***
Hollanda'da oynayan Türklerin ufak yaşlar-

dan itibaren gelişimlerine tanıklık ettiğim için
seviniyorum. Mümkün oldukça da maçları iz-
liyorum. Milli takıma seçilmeleri büyük haz
benim adıma. Tiago sonrası Yusuf, Elayis ve
Naci'yi de bekliyorum.

En ofansif takım
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ortaya çıkan istatistiklere
bakıldığında defansif ve ofansif anlamda birçok parametrede zirvede yer alıyor
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 73
puanla 2'nci sırada tamamlayarak
önümüzdeki sezon Şampiyonlar
Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu'ndan
giriş yapan Fenerbahçe, ligde
sezon sonunda oluşan verilere
bakıldığında birçok alanda ilk sı-
rada yer almayı başardı. İsmail
Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte
ciddi bir çıkış yakalayan ve özel-
likle ofansif anlamda daha golcü
bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli
ekip, hücum parametrelerinde ya-
kaladığı ortalamalar ile lige ista-
tistiksel anlamda damga vurdu.
271 farklı ligi kapsayan, 100'den
fazla parametrede futbol veri kar-
şılaştırma platformu Compariso-
nator'un verilerine göre
Fenerbahçe, ligin ofansif anlamda
en iyi takımı: Sezon boyunca
2638.3 ortalama Ofansif Index
puanı olan sarı-lacivertli ekip, bu
alanda 2601.12 puan ortalaması
olan Trabzonspor ile 2508.1 orta-
lama puan yakalayan Beşiktaş'ın
önünde yer aldı. Sarı-lacivertli
ekip, attığı 73 gol ile ligi en çok
gol atan takım olarak kapatmayı
da başardı. Attığı 73 golü 53 asist
üzerinden bulan sarı-lacivertliler,
bu alanda da 50 asist yapan Ayte-
miz Alanyaspor'u geride bıraktı. 

Zirveyi bırakmadı

Fenerbahçe, ayrıca 38 maçta çek-
tiği 221 isabetli şut ile bu alanda

zirveyi kimseyi bırakmadı. Bu pa-
rametrede sarı-lacivertli ekibi,
210 isabetli şut ile Trabzonspor
ve 209 isabetli şut ile Beşiktaş
takip etti. Sarı-lacivertli ekip,
maç başına gerçekleştirdiği 55.5
atak aksiyonu ile ligin ilk sıra-
sında yer aldı. Bu alanda ise sarı-
lacivertli ekibi, 55.2 ile Beşiktaş,
55.1 ile GZT Giresunspor izledi.
Sarı-lacivertli ekip, gol beklentisi
parametresinde de sezonu ilk sı-
rada kapatmayı başardı. Sezon
boyunca maç başına ortalama
1.9 gol beklentisi üreten sarı-laci-
vertli ekibi, bu alanda 1.83 ile
Kasımpaşa ve 1.75 ile Trabzons-
por izledi. Öte yandan Fener-
bahçe, başarılı atak
organizasyonu parametresinde
sezonu 2'nci; başarılı dribbling
alanında ise 3'üncü sırada ta-
mamladı. Comparisonator'un
verilerine göre İsmail Kartal'ın

gelişiyle birlikte maç başına 0.72
gol yiyen sarı-lacivertli ekip, sa-
vunma anlamında da çok daha
iyi bir görüntü çizmeyi başardı.
4'lü savunma sistemine geçme-
siyle birlikte daha akıcı ve göze
hoş gelen bir oyun oynayan Fe-
nerbahçe, kendi sahasında yap-
tığı top kaybı parametresinde
ortalama 11.68 ile ilk sırada yer
aldı. Bu alanda sarı-lacivertlileri,
12.16 ile Adana Demirspor ve
12.21 ile Trabzonspor izledi. Fe-
nerbahçe, Süper Lig'de 2021-
2022 sezonunu rakip yarı sahada
en fazla top kazanan takım ola-
rak da kapatmayı başardı. Rakip
yarı sahada 453 top kazanan
sarı-lacivertliler, yakaladığı 11.92
ortalama ile bu alanda da zirveyi
kimseye bırakmadı. Bu alanda
ise 2'nci sırada 11.42 ile Beşiktaş,
3'üncü sırada ise 11.05 ile Altay
yer aldı. DHA

A Milli Takım'ın UEFA Ulus-
lar C Ligi 1. Grup'ta haziran
ayında oynayacağı karşılaş-
maların aday kadrosuna yer
alan Fraport TAV Antalyas-
por'un yıldız futbolcusu Do-
ğukan Sinik, bu sezon ligde
32 maçta forma giyip, 3 gol
ve 7 asistle takımının başarı-
sında önemli rol üstlendi.
Fraport TAV Antalyaspor'un
genç yıldızı Doğukan Sinik,
A Milli Takım'ın UEFA Ulus-
lar C Ligi 1. Grup'ta haziran
ayında Faroe Adaları, Lit-
vanya ve Lüksemburg ile oy-
nayacağı karşılaşmaların
aday kadrosunda yer aldı. A
Milli Takım Teknik Direktörü
Stefan Kuntz tarafından be-
lirlenen kadroda, kırmızı be-
yazlı takımdan aday kadroda

yer alan tek futbolcu olan
Doğukan Sinik, taraftarı gu-
rurlandırdı. Nuri Şahin yö-
netimindeki Fraport TAV
Antalyaspor'da performan-
sıyla adından söz ettiren Do-
ğukan Sinik, bu sezon ligde
32, Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nda da 3 maçta forma
giydi. Lig maçlarında 2 bin
307 dakika sahada kalan
genç futbolcu 3 gol attı, 7
asist yaptı. Ligin son haftala-
rındaki performansıyla taraf-
tarın gönlünü kazanan
Doğukan Sinik, milli takımla
İtalya ile oynanan hazırlık
maçında kadroda yer aldı.
Doğukan Sinik, milli formayı
giydiği ilk maçta sonradan
oyuna girip, 12 dakika sa-
hada görev yaptı.

Kimse yedek kulübesini istemez
Trabzonspor’da bu sezon, bir önceki
sezona göre daha az süre forma
giyen golcü oyuncu Djaniny, gelecek
sezonda takımda olması halinde
daha fazla forma giymeyi beklediğini
belirterek, "Tabi ki bütün futbolcular
oynamak isterler. Kimse yedek kulü-
besinde beklemek istemez. Herkes
bütün maçların tamamında sahada
olmak ister. Kime sorarsanız sorun
aynı cevabı verecektir. Ben de bu tarz
bir oyuncuyum. Beni tanıyan insanlar,
yakınlarım, ailem, bütün arkadaşla-
rım benim nasıl biri olduğumu, bütün
maçlarda oynamak istediğimi biliyor.

Fakat sizin yerinize oynayan arkada-
şınız ya da sizi oynatıp oynatmama
kararı alan hocaya her zaman saygı
duymanız gerekiyor. Futbol böyle bir
oyun. Sahaya girdiğinizde de eliniz-
den geleni yapmanız gerekiyor. Ben
de bunu yapmaya çalışıyorum. Oy-
nadığım zamanlarda elimden geleni
yapmaya, kulübede olsam da oyna-
masam da her zaman destek ver-
meye çalışıyorum. Kime sorarsanız
sorun herkes oynamak istediğini söy-
leyecektir. Ben de sahada olduğum
sürece her zaman takıma yardımcı
olmaya çalışıyorum” dedi.

Doğukan göz
dolduruyor!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve hak-
kında transfer iddiaları gündeme gelen Djaniny Semedo, “Gelecek teklifler
tabi ki olabilir. Bunlar değerlendirilip oturulup konuşulabilecek şeyler” dedi

Teklifler
degerlendirilebilir
Teklifler
degerlendirilebilir
Teklifler
degerlendirilebilir
Teklifler
degerlendirilebilir
Teklifler
degerlendirilebilir
Teklifler
degerlendirilebilir
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14 ülkeden 67 kulüp ve
650 sporcunun yarıştığı
2. Uluslararası Perfor-

mans Ritmik Cimnastik Turnuvası
"Bosphorus Cup 2022", 20, 21 ve 22
Mayıs tarihlerinde Büyükçekmece
Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda ya-
pıldı. Turnuvaya Dünya Cimnastik
Federasyonu partneri Giuseppe Pas-
torelli, İstanbul Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürü Göksun Öz,
Türkiye Cimnastik Federasyonu Rit-
mik Cimnastik As Başkanı Derviş
Çatalbaş, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt ve birim mü-
dürleri, Beylikdüzü Belediye Başkan
Yardımcısı Meltem Başa ve birim
müdürleri, Büyükçekmece Gençlik
ve Spor İlçe Müdürü Ali Muzaffer
Demir, spor kulübü başkanları, böl-

genin iş insanları, siyasi parti ilçe
başkanları, Esenyurt Kent Konseyi
yöneticileri, mahalle muhtarları ve
çok sayıda davetli katıldı. 

Delegasyona teşekkür

Açılış konuşmasını turnuvaya ev sa-
hipliği yapan İstanbul kulüplerinden,
Performans Ritmik Cimnastik Spor
Kulübü Başkanı Mehmet Hanifi
Kaya yaptı. Ritmik cimnastik sporu-
nun önemine vurgu yapan Kaya,
“Ülkemizde ritmik cimnastik branşı-
nın gelişiminde kulüp olarak üzeri-
mize düşen sorumluluğu üstlenmek
istiyoruz” dedi. Kaya, delegasyona
ve katılımcılara teşekkür ederek yarı-
şacak sporculara başarı dileklerinde
bulundu. 

Bizim için çok değerli

Akabinde kürsüye davet edilen 

Esenyurt Belediye başkanı Kemal
Deniz Bozkurt yaptığı konuşmada,
turnuvanın ülke adına olan önemine
vurgu yaparak, "Barışı ve kardeşliği
oluşturacak tohumları birlikte ataca-
ğız" ifadelerini kullandı. Bozkurt,
“Ayrıca dünyanın birçok değişik böl-
gesinden 650 sporcunun burada bu-
luşması, bizim için çok değerlidir.
Medeniyetlere beşiklik etmiş bir ülke-
nin evladı olarak bu ülkede onları
ağırlamak da bizim için çok değerli-
dir” açıklamasında bulundu. 

2. Uluslararası Performans Ritmik Cimnastik Turnuvası "Bosphorus Cup 2022", 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde 
Büyükçekmece'de yapıldı. Turnuvaya ev sahipliği yapan Performans Ritmik Cimnastik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Hanifi
Kaya, “Ülkemizde ritmik cimnastik branşının gelişiminde kulüp olarak üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmek istiyoruz” dedi

Türk pop
müziğinin
vazgeçilmezi
Nilüfer, şu 
günlerde dillere
düşen “Boşver”
şarkısı ile 
müzikseverlerin 
gönlünde bir 
kez daha taht
kurdu
Beş yıllık bir aranın ardın-
dan dinleyenlerine “Ken-
dine Bi’ şans Ver” albümü
ile seslenen Nilüfer, albü-
mün çıkış şarkısı “Boş-
ver” için çekilen klip ile
listelere hızlı bir giriş de
yaptı. Klibin enerjisi kadar
Nilüfer’in kostümleri ve
güzelliği de dikkat çekti.
Kısa sürede bir milyonu
geçen, sözü Gülsen Karatop-
rak, müziği Volga Tamöz ve 
Gülsen Karatoprak'a ait, albümün
çıkış şarkısı Boşver’in klibinin yö-
netmenliğini ise Murat Joker üst-
lendi. Nilüfer’in sevenlerine sürprizi
yaz konserleriyle sürecek. Pandemi
dönemi hiç sahne almayan sa-
natçı, böylece yeniden sevenleriyle
kucaklaşmış olacak.

Nilüfer
ziRvede

UZERIMIZE DUSEN 
NE ISE YAPACAGIZ

Performans Ritmik Cimnastik
Spor Kulübü Başkanı Mehmet
Hanifi Kaya, delegasyona ve 
katılımcılara teşekkür ederek
yarışacak sporculara başarı 
dileklerinde bulundu.

Rapsodi ile dışarıda çok şey var

Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, önceki dönem
Esenyurt Belediye Başkanlarından
Gürbüz Çaban, Beylikdüzü Belediyesi
Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, Kültür
İşleri Müdürü Mustafa Karaoğlu,
Beylikdüzü Belediyesi Kadın Konseyi
birçok sivil toplum kuruluşu başkanı,
Beylikdüzü Belediyesi Kent Konseyi
üyeleri ile Rapsodi Çorap çalışanları-
nın katıldığı gösteri izleyicilerin büyük

beğenisini kazandı. Rapsodi Çorap
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk, firma olarak sektörel faaliyet-
lerin yanı sıra farkındalık yapan çalış-
malara da çok önem verdiklerini dile
getirerek Geleneksel Anadolu ve Bal-
kan Çorapları Müzesi’nin de olduğu
Beylikdüzü Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki yeni fabrikalarını tamamen
insan odaklı bir yaklaşımla inşa ettik-
lerini belirtti. Üç ayda bir pazar gün-

leri çalışanlar ve aileleri ile fabrikada
bir araya geldiklerini söyleyen Öztürk,
aynı zamanda sergi, panel ve üniver-
site-okul işbirliği çerçevesinde öğren-
cileri ağırladıklarını ifade etti. İnsanın
kendini tanıması ve keşfetmesi, mutlu
yaşamın sırlarının verildiği sonrası
Hüseyin Öztürk, Betül Arım’a ve Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Çalık’a te-
şekkür plaketi verdi.   
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Rapsodi Çorap’ın kültür-sanat
etkinlikleri kapsamında 
tiyatro sanatçısı Betül Arım’ın
kendi yazdığı, derlediği ve
kendi oynadığı “Dışarıda
Hiçbir Şey Var!” adlı yaşama
sanatı gösterisi  Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi'nde (BAKSM) 
izleyicilerle buluştu

Nehrin kızı
Melis Sezen

Melis Sezen, tatil sezonunu açtı.
Endonezya'nın Bali Adası'na giden

ünlü oyuncu, verdiği pozları "Nehrin
kızıyım ben!" notuyla yayınladı

Son dönemin popüler oyuncularından
Melis Sezen, rol aldığı dizinin final çe-
kimlerinin ardından soluğu Endonez-
ya'da aldı.  Bali Adası'na giden Sezen,
çekildiği fotoğrafları da sosyal medya
hesabından paylaştı. Işıltılı transparan
bir elbise ile objektif karşısına geçen 25
yaşındaki oyuncu, pozlarını "İlahi!" no-
tuyla yayınladı. Melis Sezen, bu kare-
sine de "Nehrin kızıyım ben!" ifalerini
not düştü. Sezen, paylaşımlarıyla kısa
sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Türkiye Cimnastik 
Federasyonu Ritmik 
Cimnastik As Başkanı 
Derviş Çatalbaş ise 
yaptığı konuşmada tüm 
katılımcılara teşekkür ederek, 
yarışan sporculara başarı dilekle-
rinde bulundu. Büyükçekmece
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali
Muzaffer Demir de böylesi uluslar-
arası düzeyde, çok sayıda kulüp ve
ülke sporcularının ilgi gösterdiği
büyük organizasyona ev sahipliği
yapan Performans Ritmik Cimnas-
tik Spor Kulübüne teşekkür ederek,
yarışacak olan tüm sporculara ba-
şarı dileklerinde bulundu. Kıyasıya
süren müsabaka sonucunda Türk
sporcular, 14 ayrı yaş kategorisinde
toplamda 24 adet 1. 2. ve 3.'lük ku-
pası elde etti.
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