
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Kovid-19 pande-

misi sürecinde kurum içinde oluş-
turdukları Bilim Kurulu üyeleriyle
bir araya geldi. İmamoğlu, “Bu
masanın asla bizi yanıltmayaca-
ğını ve bize doğru yolu gösterece-
ğini biliyorduk. Öyle de oldu. Bize
sunduğunuz bu katkının elbette ki
devamını istiyoruz. Belki de atılan
adımda, bizim kadar bilimden ay-
rılmasaydı gerekli yöneticiler ve
yetkililer, bence hasarı, kayıpları
daha az olurdu diye düşünüyo-
rum” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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BU MASA BİZİ YANILTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
avukatı Hüseyin Aydın, CHP

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 
iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal
yollara başvurulacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise 
“İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset
yapma değildir; ahlaksızlıktır” 

tepkisini gösterdi. TBMM Başkanı
Mustafa Şentop da “Seçim kam-
panyasına malzeme arayanlar, ülke-
mize katkısı olacak başka konular
seçmeli” tepkisini gösterdi. AK Parti
Sözcüsü Hüseyin Çelik de “Kılıçda-
roğlu iç kaos oluşturmak istiyor”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Beylikdüzü Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta başlatılan dere ıslah
çalışması sokak sakinlerini isyan ettirdi. Eskiden yeşil alan olarak kullanılan
alanın harabeye döndüğünü belirten sokak sakinleri, imza kampanyası başlattı

2021 yılında Beylikdüzü Barış
Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı So-

kağı'nda Yaşam Vadisi'nin devamı ola-
rak yapılmakta olan yeşil alan
düzenlemeleri kapsamında çalışmalar
başladı. Daha önce yeşil alan olan, ço-
cukların oynadığı, yürüyüş yapılan alan,
dere ıslah çalışması kapsamında hara-
beye dönüştü. Sokakta yaşayanlar, ıslah

çalışmasından sonra derenin üstünün
kapatılacağını ve yeşil alanlarına tekrar
kavuşacaklarını düşünürken derenin üs-
tünün açık bırakılacağını öğrendi. Bu
duruma isyan eden sokak sakinleri,
“Bizlerin sağlığının ve huzurunun bu
kadar göz ardı edilmesi hepimizi çok
üzdü, bu yüzden imza kampanyasına
başladık” açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

KİRA ARTIŞININ TAKİBİ İÇİN YASAL DÜZENLEME
Başta İstanbul olmak üzere konut ki-
ralarının fahiş derecede artması vatan-

daşı isyan ettirdi. Ev sahibi ve kiracılar
arasında uyuşmazlıklar zirve yaparken kira
tespit ve kira tahliye davalarının, toplam dava
sayısına oranının bir yılda yüzde 10'dan
yüzde 20'lere çıktığı tespit edildi. Artan şika-
yetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın talimatı ile ilgili bakanlıklarla bir-
likte ortak bir çalışma yürütüldüğünü açık-
ladı. Kurum, “Yürüttüğümüz çalışma
çerçevesinde vatandaşlarımızı enflasyona ez-
dirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının
takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında
düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. 1
hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle
paylaşacağız" ifadelerini kullandı. 
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EV SAHİPLERİ KİRACILARI TEHDİT EDİYOR!

Basın İlan Kurumu
Genel Kurulu 31.

Dönem 2. Toplantısı yapıldı.
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Cavit Erkılınç,
gazetelerin geleceğe hazırlan-
ması amacıyla büyük gayret

gösterildiğini ifade etti. 
“Gazetelerin geleceğini kur-
tarması” gözüyle bakılan bir
projenin hazırlıklarını tamam-
ladıklarını altını çizen Erkı-
lınç, söz konusu düzenlemeye
ilişkin bilgilendirme yaptı.

NEREDEN NEREYE!

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, göreve geldi-

ğinde eğitim konusunda İstan-
bul’un en geride kalmış ilçesinin
Çatalca olduğunu söyledi. Üner,

“İstanbul’un eğitimde en alt sıra-
larda kalan ilçesiyken ‘eğitim önce-
liğimizdir’ diyerek çocuklarımızın,
gençlerimizin eğitimi için birçok
çalışma başlattık” dedi. I SAYFA 9
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Eğitimde en alt sıralardaydık!
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Trabzonspor için bir şampiyon-
luk şarkısı hazırlayan Şevval

Sam, “Karadeniz halkı sizi çok seviyor.
Neler söyleyeceksiniz?” sorusunu,
“Sonradan olunur mu bilmiyorum
ama galiba ben sonradan Karadenizli
oldum. Karadenizlilerin bana olan sev-
gisi hiç kaybolmadı. Şampi-
yonluk şarkısını
da Trabzons-
por'a bir hediye
olarak yaptım.
Yeni albüme
de koyaca-
ğım” diye
yanıtladı.
I SAYFA
16
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IFTIRA VE YALAN 
SIYASET DEGILDIR

Keşke bilimden
ayrılmasalardı

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, TBMM’de

basın toplantısı düzenledi. "Sayın
Genel Başkanımız bir kaçış pla-
nından bahsetti ve iktidar parti-
sinde müthiş bir panik havası
başladı” diyen Özel, AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik'e yüklenerek,
“Tehdit ediyor. Senden korksak si-
yaset yapmayız. ‘CHP tehdit edi-
yor’ yaygaralarını koparanlar.

CHP iktidarda
değil. Senden
daha biz niye kor-
kalım? Cürmün
kadar yer yak-
mazsın. Yapaca-
ğın ne varsa
elinden geleni ar-
dından koymaya-
caksın” ifadelerini
kullandı.
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SENDEN NİYE KORKALIM

Cürmün kadar 
yer yakmazsın!

Pençe Kilit harekâtında 5 as-
kerin şehit olmasının ardın-

dan açıklama yapan MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık her-
kes tarafını ve tercihini netleştir-
melidir. Ya bekamızı kahramanca
savunacağız, ya da kahredici bela-
ları başımıza saracağız" dedi. Bah-

çeli, “Türkiye’ye
ve Türk milletine
silah çekenler
acıklı sonlarını
hazırlamışlardır.
Terörün kökü ka-
zınacak, terörist-
ler hain
emellerinden do-
layı pişman edile-
cektir” diye
konuştu. I SAYFA 7
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TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAK

Herkes tarafını 
netleştirmelidir!

İBB, Marmara Denizi ile kıyısı
olan ilçelerde sahillere levhaların

ardından 'Tsunami Eylem Planı' kapsa-
mında bilgilendirme panoları yerleştiri-
yor. Panolarda tsunami tehlikesinde
izlenecek yol gösteriliyor.  I SAYFA 4
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TSUNAMİDE
İZLENECEK YOL

İstanbul'da konut kiralarının fahiş oranda zamlanmasının ardından vatandaşlar isyan etti. İstanbul’da bir parkta toplanan kiracılar,
dernek veya kooperatif kurma kararı aldı. Devlete sosyal konut yapma çağrısında bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum ise fırsatçılara geçit vermeyeceklerini belirterek, fahiş artışın önüne geçmek için yasal bir düzenleme yapılacağını duyurdu
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BARINMA HAKTIR
GECINEMIYORUZ!

FIRSATÇILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören’de
Şişecam konutları temel atma törenine katıldı. Tören sırasında kendi-
sine yöneltilen soruları cevaplayan Kurum, fahiş kiralarla ilgili, “Fırsat-
çılara geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kurum, “Konut sahibini
de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

ÖNceSİ SONRASI

Yeniden Refah Partisi (YRP) Esenyurt İlçe 
Başkanı Selçuk Güneş, Damga'ya iddialı

açıklamalarda bulundu. YRP'nin gelecek seçimin
sonucunda Türkiye'de iktidar olacağını söy-

leyen Güneş, “2023'te iktidara
geldiğimizi herkes görecek.
İnanmıyor olabilirler ama ta-
rihte bunun örnekleri çok”
diye konuştu. I SAYFA 8
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özEL HABER
BARIŞ KIŞ

Yeniden Refah
iktidar olacak!
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KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDILAR

Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ

SONRADAN 
KARADENİZLİ!

Bu arada Geçinemiyoruz Platformu
öncülüğünde, İstanbul’da bir parkta

“Barınma Haktır” sloganıyla forum ger-
çekleştiren kiracılar, dernek veya koope-
ratif kurma kararı aldı. Geçinemiyoruz
Platformu Sözcüsü Cihan Uyanık, kira
krizine karşı örgütlenilmesi gerektiğine
dikkat çekerek, “Bir dernek ya da koope-
ratif kurmalıyız ama mutlaka yan yana
durmalıyız” ifadelerini kullandı. Zam 

yapamayan ev sahiplerinin kiracıları tehdit
ettiğini belirten Uyanık, “Devlet yerel yöne-

timler eliyle sosyal konutlar yapsın. Ya-
bancı konut yatırımları vergilendirilsin.
Yabancıya konut satışındaki teşvikler
durdurulsun. Müteahhitlere, şirketlere
ve zenginlere değil dar gelirli yoksullara
yönelik konut kampanyaları başlatılsın.
Kiralara denetim, hukuksal düzenleme
gelsin” talebinde bulundu. 
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HABER
EKREM 

HACIHASANOĞLU

Cavit
Erkılınç

Gazetelerin geleceği kurtarılacak
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KöK hücre açısından zengin kordon
kanı lenfomadan lösemiye kadar birçok
kanser hastalığının tedavisinde umut

ışığı oluyor. Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Prof.
Dr. Utku Ateş, “Kordon kanı lösemi, lenfoma ve
talasemi gibi bazı kan ve lenf kanser türlerinde
etkin ve alternatif bir kök hücre kaynağıdır” dedi.
Dünyada her yıl 14 milyon, ülkemizde ise 163 bin
kişiye kanser tanısı koyuluyor. Yüzde 90’ı çevresel,
yüzde 10’u da genetik faktörler nedeniyle beliren
kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzen-
siz çoğalması sonucu oluşan hastalıklara deniyor.
Erken tanı hayat kurtarırken, özellikle lösemi, len-
foma ve talasemi gibi kanser türlerinin iyileştiril-
mesinde kök hücre uygulamaları tedavide umut
vadediyor. Kök hücre açısından zengin bir kaynak
olan kordon kanı bu tedaviler için önemli hale geli-
yor. Doğum anı ise kordon kanının alınıp saklan-
ması için tek şansımız; klinik araştırmalarda veya
Sağlık Bakanlığının onayı ile erken erişim prog-
ramı başlığı altında tedavi denemelerinde kullanılı-
yor. Bunun için uygun saklama koşullarının var
edilmesi gerekiyor. Histoloji ve Embriyoloji Uz-
manı Prof. Dr. Utku Ateş, “Özellikle kan ve lenf
kanserlerinin tedavisinde büyük başarı sağlayan
kan yapıcı kök hücreler, başta kemik iliği olmak
üzere dolaşan kandan ve kordon kanından elde
edilmektedir” dedi. Ateş, önemli kök hücre kay-
naklarından biri olan kordon kanının toplama ve
saklama koşullarını sıralarken, hücre ve doku bağı-
şının önemine değiniyor. 

Kalite ve güvenlik önemli

Organ, hücre ve doku bağışlayabilmek, insanın in-
sanlığa verebileceği en önemli biyolojik hediyedir.
Bu dokulara ve hücrelere ihtiyaç olması halinde
ise uygun koşullarda işlenen ve depolananlar kul-
lanılabiliyor. Bu nedenle Türkiye’de, güncel kalite
ve güvenlik kurallarına uyumlu güvenli işleme ve
saklama hizmeti verebilen hücre doku bankasının
olması büyük önem arz ediyor. Doğum doktoru,
bebek doğmasının ardından plasenta ve göbek
kordonun içinde kalan kanı, steril özel bir torbaya
topluyor. Kan toplama işleminden sonra yaklaşık
12-14 santimetre boyutundaki kordon dokusu da
(göbek bağı) steril özel transfer kitine yerleştirili-
yor. Bu işlemler toplam 2-5 dakika sürüyor. İşle-
min gerçekleştirilmesi ise ağrı ve sancıya neden
olmazken, anne veya bebeğe hiçbir zararı bulun-
muyor. HACER KÖSE

Kordon kanı
şifa veriyor

B ilim dünyasını son günlerde
yüksek dereceli alarma geçiren
Maymun Çiçeği Virüsü (Mon-

keypox) tüm dünyada yeni bir pandemi
korkusuna neden oldu. Ülkemizde
henüz maymun çiçeği hastalığına rast-
lanmadığı belirtilse de, bulaşıcı bir has-
talık olmasından dolayı endişeler hızla
artıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent
Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar
Köksal, halen Avrupa ülkeleri ve
ABD’nin de aralarında olduğu bir çok
ülkede ortaya çıkan hastalığın, seyahat-
lerin devam etmesi ve solunum yolu
damlacıkları ile bulaşabilmesinden do-
layı ülkemizde de görülebileceğini belir-
terek, dikkatli olunması ve doğru
kaynaklardan bilgilenilerek hastalık hak-
kında gereksiz endişeye kapılınmaması
gerektiğini söylüyor. Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. İftihar Köksal, Maymun Çiçeği
Virüsü hakkında bilinmesi gereken 5
noktayı anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Bu belirtilerle seyrediyor

Maymun Çiçeği Virüsü insana bulaştık-
tan sonra hastalık belirtileri ortaya çıkın-
caya kadar geçen süre 5-21 gün arasında
değişiyor. Virüs kuluçka süresinde değil,
belirtiler baş gösterdikten sonra bulaşı-
yor. Hastalık öncelikle yüzde 85 ora-
nında yüksek ateş, baş ağrısı, kas

ağrıları, lenf düğümlerinde şişme, tit-
reme ve halsizlik ile kendini gösteriyor.
Ateşin ortaya çıkmasından 1 ila 3 gün
sonra (bazen daha uzun) hastaların
yüzde 97’sinde, genellikle yüzde başla-
yan ve vücudun diğer bölgelerine yayılan
bir kızarıklık gelişiyor. Lezyonlar önce
deride döküntü, sonra kabarıklık (püs-
tül) şeklinde oluyor. Püstül yaklaşık 7
gün devam edip ardından kabuklanıyor.
Hastalık yaklaşık 2-4 hafta içerisinde
kendiliğinden iyileşiyor. Maymun Çiçeği
Virüsünün teşhisi derideki lezyonlardan
alınan sıvılarda PCR testi ile konuyor.
Tercihen birden fazla lezyondan örnek
almak gerekiyor. 

Solunumdan göze birçok 
bulaş yolu var

Maymun Çiçeği Virüsünün bulaşması;
virüsle enfekte olan maymun, sıçan veya
sincap gibi hayvanlar ve kemirgenlerin
derisi ve vücut sıvıları ile temas edilme-
siyle oluyor. Virüs insandan insana da
bulaşıyor. Özellikle tahriş olmuş deri,
küçük çizikler, solunum damlacıkları
veya mukoza (gözler, burun veya ağız)

yoluyla giriyor. Solunum damlacıkları
genellikle birkaç metreden fazla hareket
edemediği için uzun süreli yüz yüze
temas olduğunda bulaşıyor. İnsandan
insana bulaşması bu etkenlerin dışında
vücut sıvıları ve cinsel ilişki yoluyla olu-
yor. 

Covid-19 gibi ani mutasyona
uğramıyor

Covid-19’un RNA virüsü olduğunu yani
çok fazla mutasyona uğrayarak çok
fazla yayıldığını, Maymun Çiçeği Virü-
sünün ise Covid-19’un aksine DNA vi-
rüsü olduğunu, bu nedenle çok fazla
mutasyona uğramadığını belirten Prof.
Dr. İftihar Köksal “Maymun Çiçeği ani-
den mutasyona uğrayarak insanlara bu-
laşması Covid-19 gibi kolay
olmadığından pandemi beklentisi bulun-
mamaktadır” diyor. Ayrıca Covid-19’un
havada asılı kalan virüsler nedeniyle
bulaş riskinin çok daha fazla olduğunu,
Maymun Çiçeği virüsünün ise havada
asılı kalamadığından dolayı, bulaşması
için uzun süre yüz yüze temas gerekti-
ğini söyleyen Prof. Dr. İftihar Köksal,

halen hastalığa karşı ilaçlar ve gerekti-
ğinde devreye sokulabilecek aşısı oldu-
ğunu, bu nedenle paniğe kapılacak bir
durum olmadığını vurguluyor.

Özel bir tedavisi yok

Hastalık özellikle bağışıklığı zayıf kişi-
lerde ve çocuklarda şiddetli seyrederken,
hayati riske de yol açabiliyor. Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uz-
manı Prof. Dr. İftihar Köksal, günü-
müzde Maymun Çiçeği enfeksiyonu için
özel bir tedavi bulunmadığını, hastalığın
genellikle yaklaşık iki-dört hafta içinde
kendiliğinden iyileştiğini belirterek şöyle
konuşuyor: “Çiçek aşısı Maymun Çiçe-
ğine karşı korumada en az yüzde 85 etki-
lidir. ABD’de uzmanlar ayrıca Maymun
Çiçeğine maruz kaldıktan sonra aşıla-
manın hastalığı önlemeye veya daha az
şiddetli hale getirmeye yardımcı olabile-
ceğini ifade etmektedir. Çiçek aşısı günü-
müzde rutin uygulamada yer almayan
bir aşıdır. Maymun Çiçeği hastalığının
dünyada artışı söz konusu olursa çiçek
aşısı ile aşılama için yeni bir karar alına-
bilir” diye konuşuyor. 

SEMANUR POLAT

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Ganime Aygün, 35 yaş üzeri anne adaylarının
dikkat etmesi gereken 8 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. İftihar
Köksal, Maymun Çiçeği
Virüsü hakkında bilin-
mesi gereken 5 noktayı
anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu

Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Prof.
Dr. Utku Ateş, “Kordon kanı lösemi, 
lenfoma ve talasemi gibi bazı kan ve
lenf kanser türlerinde etkin ve alternatif
bir kök hücre kaynağıdır” dedi. Ateş,
önemli kök hücre kaynaklarından biri
olan kordon kanının toplama ve sak-
lama koşullarını sıralarken, hücre ve
doku bağışının önemine değindi

MAYMUN CICEGI
VIRUSU NEDIR?

Eğitim, kariyer, ekonomik zorluk-
lar, yaşam tarzı derken günümüzde
anne olma yaşı giderek yükseliyor.

Son yıllarda 35 yaş ve üzeri anne adaylarının
sayısında büyük artış yaşanıyor. Acıbadem
Üniversitesi Atakent Hastanesi Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Ganime
Aygün, anne olmaya yönelik hedefleri erteler-
ken ‘zamanın acımasızlığını’ göz ardı etme-
mek gerektiğini belirterek “Yıllar sonra
hayatının bir döneminde çocuk sahibi olmak
isteyen çok sayıda anne adayı ile karşılaşıyo-
ruz. Ancak yaş ilerledikçe yumurta rezervi ve
kalitesi azalır. Bu nedenle 35 yaş üzerinde
anne olmayı planlıyorsanız hekiminizin öne-
rilerini sıkı sıkıya uygulayarak sağlıklı bir ge-
beliğe yelken açabilirsiniz” diyor.

Adet düzeninizi takip edin

Kadınların 35 yaş altında gebe kalma oranı
yüzde 65 iken, 35 yaş üzerinde bu oran yüzde
10-15 civarındadır ve yıllar içerisinde de gide-
rek azalır. Üretkenliğinizin azaldığını anla-
makta en önemli işaret adet düzeninizde olan
değişimlerdir. Adet süresinde, miktarında ve
sıklığında olan değişimler hormonal düzen-
sizlikler ya da yumurta kapasitesindeki azal-
malara ile ilgili olabilir. Bu nedenle altı ayda
bir yumurta kapasitesi hormonal ve sonogra-
fik değerlendirilme ile gözden geçirilmelidir.
Azalma olduğu anda acilen tedavi planı ya-

pılmalıdır. Yumurta kapasitesindeki azalma
genetik hastalıklı bebeklere de zemin hazırlar.

Diyetisyen ile planlama yapın

Gebeliğin en önemli ve yaygın görülen sorun-
larından biri kilo kontrolüdür. Anne adayları-
nın gebe kalmadan önce gebelikte en az
12-14 kilo alacaklarını öngörerek kilo kont-
rolü yapmaları faydalıdır. Bazen gebelikte di-
yabet, hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya
çıkması bu kilo artışının daha çok olmasına
neden olabilir ya da gebelik kusması şiddetli
olan annelerde ciddi kilo kayıpları olabilir. Di-
yetisyen kontrolünde yüksek proteinli, düşük
karbonhidratlı beslenmeyle anne adayları ge-
beliğe hazırlanmalı, taze mevsim sebze ve
meyveleri vazgeçilmez olmalıdır.     

Vücut rezervlerinizi kontrol ettirin

Anne adayının sadece hormonal olarak değil,
bedeninin biyokimyasal olarak da gebeliğe
hazır olması gerekmektedir. Yani bir kadın be-
deninde kendinden hariç bir canlı büyütecek
ise kan vitamin, mineral depolarının dolu ol-
ması gerekir. Özellikle folik asit gebeliğin ilk
ayları için en önemli parametrelerden biridir.
İlerleyen gebelik haftalarında da demir, vita-
min D ve vitamin B düzeyleri de anne ve
bebek için son derece kıymetlidir. Sigara, alkol
ya da bağımlılık yapan ilaçlar gibi kötü alış-
kanlıklardan uzak durmak son derece önem-

lidir. Günlük düzenli yeşil çay tüketilmeli ve
bol su içilmelidir. Sigara; gebelikte su kese-
sinde erken yırtılma, gelişme geriliği, zeka ge-
riliği, düşük doğum ağırlığı ile doğmak,
gebelik zehirlenmesi denilen prekeklampsi
(gebelik tansiyonu), gebelik diyabeti, bebekte
astım gibi ciddi sorunlara neden olur. Keza
alkol de fetal alkol sendromu denilen bir dizi
patolojik tabloya neden olmaktadır. Diğer
uyuşturucu maddeler ise ciddi ağır anomali-
ler ve düşüklere neden olabilir.

Kronik hastalıklarınızı 
kontrol altında tutun

Kronik bir hastalığı olup da düzenli ilaç kulla-
nan anne adaylarının gebelik öncesinde has-
talığını takip eden hekiminden izin alması,
devamlı aldığı ilaçları düzenlemesi gereğinde
kesmesi hatta bazen hekimi ile kadın doğum
uzmanının iletişim kurması gerekebilir. Da-
hili, cerrahi veya psikiyatrik kronik hastalıkları
olan anne adayları genellikle riskli gebelik uz-
manları tarafından da sıkı takip altında tutul-
malıdır. Çünkü bazı hastalıklarda ilaçları
kesmek mümkün olmaz ve fetüs bu nedenle
yakından takip gerektirir.

Düzenli egzersiz yapın

Sağlam bir bebek sağlam bir bedende büyür
ilkesinden yola çıkarak her anne adayı mut-
laka düzenli spor yapmalıdır. Düzenli spor,

kan basıncını dengede tutar, kas ve eklem
yapısını güçlendirir. Tüm bunlar gebelik sü-
recinde anne adayının değişen bedenine
daha kolay adapte olmasını sağlar. Bebek
de kendisine daha kolay bir doğum yatağı
oluşturur. Böylece normal yoldan doğum
yapmak da çok daha kolay olur. Yürüyüş,
pilates, yoga ve yüzme anne adayları için
erişilmesi de uygulaması da kolay
sporlardır.

Smear testinizi yaptırın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.
Elif Ganime Aygün “Her anne adayı gebelik

öncesi yoğun hormonal uyarı altında kala-
cak olan bedende kanser öncesi olası lez-
yonları kontrol altında tutmak adına rahim
ağzı kanser taraması olan smear testini yap-
tırmalıdır. Bu test gebeliğin ilk vizitinde dahi
yapılabilir. Bebek açısından yapılmasında
sakınca yoktur. Erken yakalanan her lezyon
hayat kurtarır” diyor. Dr. Elif Ganime
Aygün, toplumda sıklıkla ihmal edilen ve
bazen hiç belirti vermeyen hepatit B ve C
enfeksiyonları ayrıca AIDS olarak bilinen
HIV enfeksiyonu başta olmak üzere çeşitli
enfeksiyonların taramasının da gebelik ön-
cesinde yapılması gerektiğini vurguluyor.

Bu önlemlerle korunmak mümkün
Enfeksiyonun solunum ve temas yolu ile bu-
laşmasının önlenmesi için; şüpheli ve doğru-
lanmış vakalar için uygun solunum
izolasyonunun şart olduğunu belirten Prof.
Dr. İftihar Köksal “Kabuklanmış döküntüler
bile bulaşıcı olduğundan dolayı yatak takım-
ları ve giysiler gibi temas yoluyla enfeksiyon-

dan kaçınmak için özen gösterilmesi gerekir.
Ellerin mutlaka sık sık yıkanması ve hijyen ku-
rallarına özen gösterilmesi korunmada en et-
kili yöntemlerdir. Sağlık çalışanlarına bulaşı
engellemek için şüpheli vakaların dikkatle de-
ğerlendirilmesi ve hastalara ait numunelerin
uygun koşullarda çalışılması gereklidir” diyor. 

Geç anne olacaklar dikkat!
Enfeksiyonlarına
karşı dikkatli olun
Çoğu kadın şikayet oluşturma-
yan idrar yolu enfeksiyonuna sa-
hiptir. Ancak bu enfeksiyon,
erken doğuma neden olarak be-
beği yenidoğan yoğun bakıma
mecbur bırakır. Bu nedenle anne
adayları için tam idrar tetkiki ve
idrar kültürü önemli testlerden-
dir. Ayrıca gebelik döneminde
ortaya çıkabilecek vajinal enfek-
siyonlar bebekte enfeksiyona yol
açabileceği gibi su kesesinin de
erken yırtılmasına neden olabilir.
Vajinal enfeksiyonlar ağızdan te-
davi edilemeyeceği için mutlaka
gebelik planlaması öncesi vajinal
kültür taramaları yapılmalıdır.
Gereğinde partner ile beraber
tedavi edilmelidir.



3GÜNCEL 26 MAYIS 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

O lay saat 09.30 sırala-
rında İnönü Mahallesi
Yeşil Sokak'ta meydana

geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın
ikinci katında oturan evli ve 1
çocuk babası Mustafa Kanık
evinde kendisine bıçakla zarar
vermeye başladı. Kanık, bir süre
sonra oturduğu dairenin pencere-
sinden giriş katta oturan Mert
Solar'ın dairesinin bahçesine at-
ladı. Bacağından ve yüzünden
yaralanan Mustafa Kanık elin-
deki bıçakla bahçede bulunan kö-
peklerden birini bıçakladı. Yaralı
köpek bahçeden çıkarak kaçtı.

Mert Solar saldırgana müdahale
etmek isteyince Kanık bu kez ona
yöneldi. Çevredekiler durumu
polise bildirdi. Solar ve çevredeki-
lerin müdahale ettiği şüpheli olay
yerine gelen polis ekiplerince göz-
altına alındı.

Komşuya da saldırdı

Polis ekipleri, eşi ve çocuğu ol-
duğu bilinen Mustafa Kanık
oturduğu dairenin kapısının kilitli
olması üzerine içeri girmek için it-
faiye ekibi çağırdı. Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri ile daire giren
polis ekipleri, şüphelinin eşi ve

çocuğunun evde olmadığını tes-
pit etti. Olayda köpeği yaralanan,
eşi ve çocukları ile büyük korku
yaşayan Mert Solar, "Doğru düz-
gün tanımam kendisini. Daha
önce de eşine ve çocuğuna dar-
bettiğinden polise şikayet ettik.
Üst katta atlayarak köpeklerime
ve bana saldırdı" diye konuştu.
Eşi Esin Solar ise, "Bir ses duy-
duk bahçede. Yukarıdan atlamış.
Elinde bıçak olan bir adam var.
İtfaiye ve polis kapıyı kırarak dai-
reye girdi. Eşi ve çocuğu evde de-
ğilmiş. Çok korktum, inşallah bir
daha gelmez" dedi. DHA

OlAy, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet
Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede
gerçekleşti. Kafede arkadaşı ile beraber

oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi
oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen
sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu. Ne
olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için
ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çene-
sine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 sal-
dırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye
başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile
saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı. Atacık
"Bana neden vurdunuz? diye sorarken, saldırgan,
"Birine benzettik" diye cevap verdi. Atacık, darp ra-
poru aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldır-
ganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması
üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak
üzere karakola götürüldü.

Çenesinden yaralandı

Tanımadığı kişilerce darbedilen fenomen Anıl Atacık,
"Ben Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyor-
dum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu.
Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darbetmeye
başladılar. Bunlar ağabey - kardeş zaten. İkisinden
de Silivri Polis Merkezine giderek şikâyetçi oldum.
Ben darbedildikten sonra sordum 'Neden darbetti-
niz' diye, onlarda 'Birine benzettik' dedi. Ömer Çelik
tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik
yara oluştu" dedi. DHA

Birine benzetip
dövdüler!

Torbacılara suçüstü

İStAnbul Havalimanı Güm-
rük Muhafaza Kaçakçılık ve
İstihbarat Müdürlüğü ekip-

leri, uyuşturucu kaçakçılığıyla müca-
dele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat
Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bil-
dirim Sistemi üzerinden havayoluyla
seyahat eden yolculara ilişkin risk ana-
lizi çalışması yaptı.  Gerçekleştirilen ilk
operasyonda Ouagadougou'dan (Bur-
kina Faso) İstanbul'a gelecek uçakta
seyahat eden Sierra Leone uyruklu bir
yolcuyu şüpheli olarak değerlendirip
takibe aldı. Uçağın yanaşacağı körükte
önlem alan ekipler, uçak kapısında ya-
pılan pasaport kontrolünde şüpheli
yolcuyu tespit etti. Şüphelinin yanın-
daki çantalar ve uçak altına verilen ba-
gajlarda, narkotik dedektör köpeklerle
kontrol yapıldı. Köpeklerin valizlere
tepki vermesi üzerine, X-ray taramasın-
dan geçirildi. Şüpheli yoğunluk tespit
edilmesi sonrası yapılan aramada 10
paket içerisinde 23 kilogram 410 gram
kokain bulundu. Operasyonu derinleş-
tiren ekipler, şüpheli yolcuyu havali-

manı dışında karşılayacak kişiyi de tes-
pit etti. Bu kişinin evinde yapılan ara-
mada 25 paket içerisinde 28 kilogram
287 gram kokain ele geçirildi. İlk ope-
rasyonda toplam 51 kilogram 697
gram kokain yakalandı.

Uyuşturucuyu bacağında sakladı

Havalimanındaki ikinci operasyonda,
İstanbul'dan Avustralya'ya gönderil-
mek istenen bir kargo riskli olarak de-
ğerlendirildi. Yapılan detaylı
incelemede silindir şeklinde makine
parçasının içerisine gizlenmiş halde 3
kilogram 472 gram kokain ele geçi-
rildi. Üçüncü operasyonda ise, Brezil-
ya'dan İstanbul'a gelen uçakta seyahat
eden yabancı uyruklu bir yolcu takibe
alındı. Şüphelinin üst aramasında her
iki bacağına bantlarla sarılmış, şeffaf
poşetler içinde 3 kilogram 128 gram
kokain yakalandı. Operasyonlarda
toplam 58 kilogram 297 gram kokain
yakalanırken, 14 kişi göz altına alındı.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı
tutuklandı. DHA

Zehir tacirlerine darbe

Sokak köpeklerinin
saldırısına uğradı

SArıgöl Mahallesi Aklar So-
kak'ta bulunan aile sağlık merke-
zine, 4 aylık bebeğinin doktor

kontrolü için gelen Burcu Gökçe (27), 2
sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Burcu
Gökçe bebeği içeride muayene edilirken,
sağlık merkezinin önündeki merdivenlerde
beklemeye başladı. Bu sırada iki sokak kö-
peği, Burcu Gökçe'ye saldırdı. Köpekler
Gökçe'nin bacağını ısırıp, kaçtı. Burcu
Gökçe'ye ilk müdahale sağlık merkezinde
yapıldı.  Mahalle sakinleri toplu halde do-
laşan ve insanlara saldıran sokak köpekle-
rinden korktuklarını belirtti. Konuyla ilgili
olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden ya-
pılan açıklamada ise; "Başıboş sokak kö-
pekleriyle ilgili gelen her ihbarı hızlıca

değerlendirip müdahale ediyoruz, aşıları,
tedavileri, kısırlaştırmaları yapılan ıslah
edilen kulaklarına küpeleri takılan sokak
hayvanlarımızı yine sokağa bırakıyoruz.
Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca
'Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşıla-
nan ve rehabilite edilen hayvanların kayde-
dildikten sonra öncelikle alındıkları ortama
bırakılmaları esastır.' 'Yine Hayvanların
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
uyarınca belediyeler, 'sahipsiz veya güçten
düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştı-
rılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımları-
nın yapılması ve işaretlenmesi, alındığı
ortama geri bırakılması, sahiplendirilenleri-
nin kayıt altına alınmasıyla ilgili husus-
larda gerekli tedbirleri alır" denildi. DHA

İstanbul Havalimanı'nda üç ayrı operasyonda 58 kilogram 297 gram kokain yakalandı. Gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da bebeğini kontrol için sağlık merkezine götüren kadın, girişteki merdivenlerde
beklerken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler Burcu Gökçe'yi bacağından ısırdı

Ataşehir'de Mustafa Kanık (35) kendisine zarar verdikten sonra
ikinci kattaki daireden binanın bahçesine atladı. Komşusuna
saldırıp köpeğini de bıçakla yaralayan Kanık gözaltına alındı

Silivri'de, sosyal medya platformları
üzerinden oyun videoları paylaşan
Anıl Atacık, tanımadığı kişiler tara-
fından darbedildi. Saldırganlar,
“Neden bana vurdunuz?” diyen feno-
mene, “Birine benzettik” diye cevap
verirken, o anlar kameraya yansıdı

IKINCI KATTAN ATLADI
DEHSET SACTI

ArnAvutköy'de ormanda sakladıkları
uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne
sürülen şüpheliler, polise suçüstü yaka-

landı. Operasyonda yarım kiloya yakın uyuşturucu
madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Arna-
vutköy'de ormanda uyuşturucu madde saklayan ve
yol kenarında sattıkları öne sürülen şüphelilere polis,
dün operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin kira-
ladıkları otomobili GPS sinyalinden takip etti. Polis,
şüphelileri Arnavutköy- Sultangazi yolunda uyuştu-
rucuları başka bir otomobile aktarırken suçüstü ya-
kaladı. Operasyonda 490 gram eroin ele geçirilirken,
H.G ve E.Ü. isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de meydan savaşı
Sultangazi'de iki grup sokakta tekmeli, so-
palı kavga etti. Taraflardan biri kavga ettiği
kişilerin üstüne otomobil sürdü. Kavga an-

ları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uğur Mumcu
Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir
nedenle iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma
kısa süre sonra tekmeli, sopalı kavgaya dönüştü.
Sokak savaş alanına döndü. Kavga sırasında taraflar-
dan biri, olay yerinden uzaklaşarak otomobiline bindi.
Ardından da otomobili hızla tartıştığı kişilerin üzerine
sürdü. Kavga otomobilden indikten sonra da devam
etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Beylikdüzü'nde, bir kadın kendisini cep telefonuyla
görüntülerini çektiğini iddia ettiği şüpheliyi darbetti.
Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu ka-

merasına yansıdı. Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde dün akşam
iddiaya göre bir kişi, telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını
video çekti. Durumu farkeden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çev-
redekilerden yardın isteyerek, şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin
telefonundan kadının videosu çıktı. Kadın, şüpheliye saldırır-
ken, polis çağrıldı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli polis merke-
zine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Tacizciye dayak



B eklenen büyük İstanbul depremi-
nin olası sonuçlarından biri olan
tsunamiye karşı İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi'nce, İstanbul'un 17 farklı ilçe-
sinin kıyılarına, "Tsunami Eylem Planı"
kapsamında bilgilendirme panoları yerleşti-
riyor. İlçelere göre Adalar, Avcılar, Bakır-
köy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih,
Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe,
Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar, Zeytin-
burnu olmak üzere toplamda 131 bilgi pa-
nosu ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyi-
leştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, tsuna-
miye karşı hazırlanan panolar hakkında
bilgi verdi. İstanbul'da tsunami riskini ise
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Deniz
Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet
Yalçıner değerlendirdi.

17 ilçede 131 nokta

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyi-
leştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, "Bek-
lenen yıkıcı İstanbul depremi ile birlikte
bizleri tsunami riski bekliyor. İstanbul'u
tsunamiye dayanıklı hale getirmek için
ODTÜ ve Kandilli Rasathanesi ile birlikte
ortak bir çalışmaya başladık. Çalışmamızın
amacı, olası bir tsunami ile birlikte gerçek-
leşecek riskleri ve tehlikeleri en aza indir-
mek. İstanbu'da Marmara Denizi'ne kıyısı
bulunan 17 ilçenin tsunamiden etkilenme-
sini bekliyoruz. Silivri'den Beşiktaş'a, Üskü-
dar'dan Tuzla'ya kadar olan sahil
şeridindeki ilçelerimiz tsunami riski ile karşı
karşıya kalacak. Şu an 17 ilçede 131 nok-

tada bilgi panolarımızın montajını gerçek-
leştirdik. 500'e yakın tahliye yollarına yön-
lendirici tabelalarımız ve güvenli bölgeye
ulaştıklarına dair tabelalarımızın da mon-
tajı devam ediyor. Bu proje, Ortadoğu ve
Avrupa'da İsrail'den sonra uygulayan ikinci
şehir İstanbul. Büyükçekmece bizim ilk
pilot uygulamamız oldu. Geçen sene 90'a
yakın bilgilendirme panosu, tahliye yolla-
rına yönlendirici tabelalar ve bölgeye ulaş-
tıklarını gösterir tabelaların montajını
gerçekleştirdik. Bu yıl ise 17 ilçenin hepsini
tamamlamayı hedefliyoruz. Tsunaminin
şiddetli olma durumunda ise yine etki-
lenme alanını görüyoruz ve bin metreye
kadar ulaşarak E-5 yoluna ulaşması öngö-
rülüyor. Kırmızı renkli alan tsunaminin et-
kileceği alanı gösteriyor" dedi.

Dere yatakları riskli

ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araş-
tırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, İstanbul'da bek-
lenen büyük depremde, Marmara'da deniz-
altı heyelanı nedeniyle tsunami olabileceğini
söyledi. İstanbul'da Yenikapı bölgesinin en
riskli bölge olduğunu açıklayan Yalçıner,
"Depremin düşey atımlı fayları kırdığı yer-
lerde tsunami oluşacak. İkincisi, bazı ya-
maçlarda heyelan birikimleri var. Eğer
heyelan tetiklerse o zaman farklı bir tsunami
olayı da yaşanabilir. Dere yatakları, nehir
ağızları, tsunaminin içeriye girip ileriye kadar
ilerlemesine yok açacak bölgelerdir. Liman-
lar, her türlü tekne barınakları en fazla hasar
görebilir durumda olan yerleridir. Bu tür yer-
ler riskli" diye konuştu. DHA
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M ustafa Kemal Atatürk: “İstikbal 
göklerdedir.”
Çok değil dört yıl önce 2018’de TAV

Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Ata-
türk Havalimanı, “dünyanın en iyi 3. havali-
manı” seçildi. Aynı yıl 29 Ekim 2018’de
İstanbul’un kuzeyinde 2014’te yapımına başla-
nan ve dünyanın en büyük havalimanlarından
biri olan İstanbul Havalimanı’nın açılışı yapıldı.

Akıl ve mantık, Asya ve Avrupa kıtalarını
birleştirdiği için turistik ve transit seyahat
hacmi oldukça yüksek olan on altı milyonluk
dev bir şehre üç havalimanı -Asya yakasında da
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı var-
kurulmasının çok doğru bir karar olduğunu
söyler değil mi? Ama öyle olmadı. İstanbul
Hava Limanı açıldıktan yaklaşık beş ay sonra
Atatürk Havalimanı, bütün itirazlara rağmen 7
Nisan 2019’dan itibaren sivil uçuşlara, 5 Şubat
2022’den itibaren de kargo uçuşlarına kapatıldı
ve bu uçuşlar İstanbul Havalimanı’na aktarıldı.

Düşünün ki uluslar arası hizmet veren bir
millî servetinizin, sırf birilerinin cebine para
girsin diye, dünya sıralamasında en iyi 3. hava-
limanı seçildikten yaklaşık altı ay sonra kapı-
sına kilit vuruluyor. Bunun hiçbir mantıklı
açıklaması olamaz. Elbette AKP iktidarının
Atatürk adından duyduğu rahatsızlığı da unut-
mayalım. Aksi olsaydı, yeni havalimanının adı
İstanbul değil, Atatürk Uluslararası Havali-
manı olarak aynı şekilde devam ederdi. Hiç fır-
sat kaçırmıyorlar…

Burada Türkiye’nin havacılık tarihinden kı-
saca bahsetmek gerekiyor. 

Türkiye’de havacılık denilince akla üç isim
gelir; Türkiye’nin ilk yerli uçağının tasarımcısı
ve üreticisi Vecihi Hürkuş, Cumhuriyet’imizin
ilk uçak mühendisi Selahattin Raşit Alan ve ilk
uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ.

Burada konumuz gereği Nuri Demirağ’dan
bahsedeceğim.

Devrin en zengin iş adamı olan Nuri Demi-
rağ, Türkiye’de ilk uçak fabrikasını kuran, ilk
yerli paraşüt üretimi ve “Türk Zaferi” adını
verdiği ilk sigara kâğıdı üretimini gerçekleştiren
kişidir. Daha çok Türk havacılık sanayisinin ge-
lişimi için verdiği mücadeleler ve uçaklarıyla bi-
linen Demirağ’a soyadını, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk vermiştir;  Türkiye’nin ilk 10 bin kilo-
metrelik demiryolu ağının 1.250 kilometrelik
bölümünü inşa ettiği için…

Nuri Demirağ, Türkiye’nin ilk uçak fabrika-
sını kurmak için bir Çekoslovak firmasıyla an-
laşır. İstanbul’da Barbaros Hayrettin Paşa
İskelesi’nin yanında atölye binası inşa edilir. 
Deneme uçuşlarını yapabilmek için de Yeşil-
köy’deki Elmaspaşa Çiftliği’ni satın alır. Çiftlik
arazisinde büyük bir uçuş sahası yapılır, han-
garlar ve uçak tamir atölyesi kurulur. İlk 
olarak 1912’de askerî amaçlarla Yeşilköy’de
hizmete girer. Cumhuriyet’in ilanından sonra
sivil havacılığa kazandırılması için gereken
adımlar atılır.

1933’te İstanbul-Ankara uçuşu ile “Yeşilköy
Hava Meydanı” adıyla sivil uçuşlara açılır. Tüm
bunlar olurken Mustafa Kemal Atatürk’ün
emirleriyle 1925’te “Türk Tayyare Cemiyeti”,

1926’da da “Tayyare Makinist
Mektebi” açılır. 1935’te Türkkuşu kurulur.
Önce planör okulu, ardından paraşüt okulu faa-
liyete geçer. Bu yıl ayrıca Tayyare Okulu adı ile
motorlu uçak okulu açılır ve Türk Silahlı Kuv-
vetleri için pilot yetiştirmeye başlanır. Dünyanın
ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, Tayyare
Okulu’nun ilk öğrencilerinden olur… Türkkuşu,
varlığını günümüzde Türk Hava Kurumu (THK)
olarak sürdürmektedir.

1936’da Nuri Demirağ, memleketi olan Div-
riği’de “Büyük Gök Okulu” adını verdiği orta-
okulun temelini atar. İstanbul’da da yeni bir
“Gök Okulu” açar. Bu okulda öğrencilerin
bütün masrafları karşılanmakta; onları havacı-
lığa özendirmek amacıyla İstanbul’a getirtip
uçuş dersleri almaları sağlanmaktadır. Atölyede
beş Alman mühendis çalışmaktadır. Türkiye’nin
ilk uçak ve planörlerinin planını, ülkenin ilk
uçak mühendislerinden Selahattin Raşit Alan
çizer. Tüm bu çalışmaların sonucunda Türki-
ye’nin ilk tek motorlu uçağı üretilir ve uçağa
“Nu. D-36” adı verilir. Fabrikaya ilk sipariş 65
adet planör ile 10 adet başlangıç eğitim uçağı
talebiyle THK’dan gelir. Planörler kısa sürede
teslim edilir.

Selahattin Raşit Alan, THK’nın siparişi olan
“Nu. D-36” uçağıyla Eskişehir’de son deneme

uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalanır. İniş
esnasında, çevredeki hayvanların hava alanına
girmesini önlemek için açılan hendeğe düşer ve
hayatını kaybeder. İşte bu kaza bahanesiyle
yerli uçak macerasının da sonu gelir. Bu olay
üzerine 1 Mart 1939’da Türk Hava Kurumu
eğitim uçaklarının siparişini iptal eder.

Türklerin kendi uçaklarını kendilerinin yap-
ması yurtdışında büyük bir yankı uyandırmıştır.
Bu durum ABD ve Avrupa (İngiliz ve
Alman)’nın büyük uçak firmalarını endişelen-
dirmektedir. Ancak endişeleri yersizdir.
ABD’den hibe uçak almayı daha ekonomik
gören siyasî zihniyet, Türkiye’de uçak sanayinin
gelişmesine engel olacaktır. 

Thornburg Raporu’nda; Türkiye’nin ağır sa-
nayi kurmasının gerekli olmadığı; uçak, ma-
kine, motor projelerini iptal etmesi ve bu tür
yatırımlara yönelmemesi, yerli endüstrinin ge-
rekli olmadığı, ihtiyaç duyulan makine, uçak,
dizel motor gibi araçların Avrupa ve Ameri-
ka’dan satın alınabileceği, Karabük Demir
Çelik Fabrikası’nın tasfiye edilmesi konusunun
yer aldığı bilinmektedir. Raporda ayrıca, Türki-
ye’nin sanayileşmeyi bırakarak tarımla kalkın-
maya yönelmesi, basit tarım araçları imali ile
yetinmesi, bunların bile bir kısmının montajdan
öteye gitmemesi tavsiye edilmektedir. Raporda,
demiryollarının yerine karayolları yapılması,
tüm bunlar için gerekli sermayenin ABD tara-
fından verileceği de yer almaktadır. 

Batı’ya göre Türkiye sadece bir pazardır; kü-
resel sermayenin ürettiklerini satın alan, tekno-
lojisi dışarıya bağımlı, gelişimini
tamamlayamamış bir ülke… Günümüze kadar

bu durum değişmeyecektir… Uluslar arası ha-
valimanlarında bir tek Türk uçağı uçamayacak-
tır. Tıpkı, dünyanın karayollarında Türk
otomobillerinin gezemeyeceği gibi… Uçak ya-
pımında “kaza”, ilk yerli otomobil Devrim’de
de “benzin” bahanesi ile bu ülkenin sanayileş-
mesi engellenecektir.

Nuri Demirağ bu karara itiraz eder ve mah-
kemeye başvurur.

1938’de “Nu. D-38” adlı ilk yerli yolcu
uçağı üretilir. 1944’te tamamen Türk yapımı
uçak İstanbul’dan Divriği’ye uçar. Pilot, Demi-
rağ’ın oğlu, Gök okullarında yetişen Galip 
Demirağ’dır. 

Yıllar süren mahkeme sürecinde karar Nuri
Demirağ’ın aleyhine çıkar. İspanya, Irak ve
İran’dan alınan siparişler iptal edilir. Uçakların
yurtdışına satılmasını engelleyen bir de yasa çı-
kartılır. Sipariş alamayan fabrika 1950’li yıl-
larda kapanır. Alan üzerindeki bütün pistler,
hangarlar ve binalar istimlâk edilir. İktidarda,
Adnan Menderes’in Demokrat Parti (DP)’
si bulunmaktadır.

Uçak fabrikası kapatılır, yerine havalimanı
inşa edilmesine karar verilir. Türkiye’ye Ata-
türk’ten sonra Batı tarafından biçilen rol, belli
ki sadece “hizmet etmek” tir.

Devam edecek…

Yararlanılan Kaynalar:
Doç. Dr. Sait Yılmaz

http://www.ulusal.com.tr/abd-turkiye-ekonomi-
sini-nasil-donusturdu-makale,1597.html Tülay
Hergünlü; İngiliz Sicimi’nden Amerikan Be-
zi’ne-Türkiye’nin Hafızası (1914-1980)- Klaros
Yayınları, 2022

Atatürk Havalimanı (1)

TSUNAMIDE
IZLENECEK YOL

İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere levhaların ardından
'Tsunami Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme panoları yerleştiriyor.
Panolarda tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor. İBB Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, "Şu an 
17 ilçede 131 noktada bilgi panolarımızın montajını gerçekleştirdik" dedi

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, tarihten örnek vererek, "1509
depremi İstanbul'da önemli bir deprem olarak düşünülür. Tarih-
sel kayıtlarda da Yenikapı bölgesinde surları dalgaların aştığı
bilgileri yazar. Surların kapılarından girmiş olabilir. O yüzden
Yenikapı bölgesi tarihte tsunami yaşanmış yer olarak bulundu-
ğundan bu yerin riskli olduğunu söyleyebiliriz. Artık her yerde
tüm kıyılarımızda, her türlü aktivitenin olduğu durumu düşünür-
sek tsunaminin etkisini küçük bile olsa yaşayabileceğimizi söy-
leyebiliriz. 3 metreden fazla tırmanırsa can kaybı mutlaka
olacaktır. Depremin habercisi yok ama tsunaminin habercisi
var, habercisi deprem. Ardından en az 10 dakikalık süremiz var.
Depremden sağlıklı çıktığımızı düşünürsek yapacağımız şey de-
nize bakmak. Denizin geriye çekilmesi olayı yaşanabilir. İşte o
tsunaminin habercisidir. O durumda yapılması gereken kıyıdan
uzaklaşmaktır, işte burada tabelalar görev alır. Tabelaların gös-
terdiği yere doğru hızlıca gitmek gerekir" şeklinde konuştu.

3 METREYİ GEÇERSE
CAN KAYBI OLACAK

Size verdiğim
sözleri tuttum

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, Değirmenköy
Mahallesi’nde ikamet eden
kadınlarla bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Yılmaz,
“Yaptığımız toplantılarda 
sizlerden görev talep ederken,
eğer seçilirsem görev süremin
sonuna kadar hep kadınlarla
yol yürüyeceğim demiştim.
Bugün sizlere verdiğim sözleri
bir bir tutmanın onurunu, 
gururunu yaşıyorum.” dedi

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, köy ve ma-
hallelerde yaşayan kadınlarla

bir araya gelmeye devam ediyor. Bu
kapsamda Değirmenköy Mahallesinde
ikamet eden kadınlar için kahvaltılı
program düzenledi. Yaklaşık 130 kadı-
nın Kalepark Sosyal Tesislerinde misa-
fir edildiği programa Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, be-
lediye meclis üyeleri Sultan Aşkın, Filiz
Güler ve Değirmenköy Mahalle Muh-
tarı Erkan Varol katıldı. Sohbet orta-
mında geçen kahvaltıda konuşan
Başkan Yılmaz, ilçe genelinde yapılan
hizmetler ve Değirmenköy Mahallesine
yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.

Kadınlarla yol yürüyeceğim

Toplantıda, “Silivri’de yaşayan herkesin
gerçek anlamda Silivri’yi yaşayabile-
ceği, kültürün, sanatın, sporun ilçemi-
zin her köşesine yayılabileceği ilçe hayal
etmiş hem de sizlere vaat etmiştik.” di-
yerek konuşmasına başlayan Başkan
Yılmaz, şu mesajları verdi: “Yaptığımız
toplantılarda sizlerden görev talep
ederken, eğer seçilirsem görev süremin
sonuna kadar hep kadınlarla yol yürü-
yeceğim demiştim. Bugün size verdiğim
sözleri bir bir tutmanın onurunu, guru-
runu yaşıyorum. Değirmenköy’de unu-
tulan hizmetleri, Silivri Belediyesi’nin
ekonomik şartlarının el verdiği ölçüde
çözeceğimizi vaat etmiştik. Değirmen-
köy’de ineklerin, kuzuların otladığı bir
futbol sahası vardı. Buraya futbol stadı
yapacağız demiştik. Bu sözümüzü de
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkı-
ları ile çok kısa bir sürede yerine getir-
dik. Buradan kendilerine teşekkür
ediyorum. Trakya bölgesinin en dona-

nımlı profesyonel maçlarının dahi oy-
nanabileceği bin kişilik kapasiteli, so-
yunma odaları da bulunan bir stadı
yaptık. Silivri Belediyesi olarak bu sta-
dın etrafında çocuk oyun alanları, bas-
ketbol, tenis kortları, piknik alanları,
aydınlatma ve otopark alanları yapıyo-
ruz. Bitirmek üzereyiz. Değirmen-
köy’ümüze çok şık bir kapalı pazar ve
etkinlik alanı yaptık. Burası sizlerin
düğün, nişan, kına, asker gecesi gibi
özel günlerinizde ücretsiz olarak hizmet
verecek. Sosyal belediyecilik gereği
bizim sizin yanınızda olmamız gereki-
yor” dedi.

Belediyelere örnek oluyoruz

Silivri Belediyesi’nin yaptığı çalışma-
larla Türkiye’de örnek bir belediye ol-
duğunu ifade eden Başkan Yılmaz,
çiftçiye, hayvancıya ve ihtiyaç sahibi ai-
lelere desteklerin devam edeceğini söy-
ledi. Başkan Yılmaz, “Mahallemizde
yaşayan çiftçimize, hayvancımıza des-
tekler veriyoruz. Silivri Belediyesi bugün
Türkiye’de tarım politikaları ile birçok
belediyeye örnek ve öncü olan bir bele-
diye. 3 bin 600 dönüm arazide çiftçilik
yapıyoruz. Silivri için üretiyor, Türkiye
için geliştiriyoruz. Bu topraklara olan
borcumuzu ödemek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Çiftçimize, yerli ve
milli arpa tohumu dağıttık, hayvancı-
mıza silajlık mısır, saman, bu yıl yem
bezelyesi samanı dağıtacağız. Fide da-
ğıttık. 500 dönüm araziden elde ettiği-
miz 50 bin litre Ayçiçek yağını dar gelirli
ailelerimizle paylaştık. Biz üretmeye,
çalışmaya, tarım topraklarını korumaya
devam edeceğiz. Silivri’de geçen yıl üni-
versiteyi kazanan tüm öğrencilerimize
500 TL burs verdik. Bu yıl üniversite sı-
navına girecek olan öğrencilerin kayıt
paralarını biz ödedik. MSÜ sınav üc-
retlerini biz ödedik ve ödemeye devam
edeceğiz. Başarılı öğrencilerle ilgili burs
çalışmalarımız devam edecek. Her ay
5000 aileye düzenli olarak gıda yardımı
yapıyoruz. Her yıl okula yeni başlayan
çocuklarımıza okul çantalarını, okul kı-
yafeti ihtiyacı olan öğrencilerimize kıya-
fetlerini hediye ediyoruz. Ramazan ayı
boyunca bütün mahallelerimizde iftar
çadırlarımızı kurduk. 20 bin gıda koli-
mizi ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık.
Değirmenköy’ümüze yaklaşık 8 bin ton
asfalt serimi, 4 bin metrekare kaldırım,
sulama sistemleri, park aydınlatmaları
yaptık. Açık hava sinemaları, Edirne
kültür gezileri düzenledik. Bu kardeşi-
niz görev süresi boyunca hep sizinle be-
raber olmaya, sizlerin dertleri ile
dertlenmeye devam edecek. Bu kardeşi-
niz hep ama hep sizlerle beraber ola-
cak” diye konuştu.

2 bin fide dikildi
Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda yaz mevsiminin
ilk fideleri dikildi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaklaşık 2 bin fideyi toprakla
buluşturduk. İnşallah hasadı da evlatlarımızla birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.    

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, il-
çede yaşayan çocukların kent tarımını
öğrenmesi ve üretmenin önemini kav-

raması amacıyla hayata geçirilen Küçük Bahçı-
vanlar Parkı'nda yaz
mevsiminin ilk fideleri dikildi.
Bin metrekarelik ekim alanına
sahip parka mevsim sebzelerin-
den domates, salatalık, kabak,
patlıcan ve biber çeşitlerinin ol-
duğu toplam 5 çeşit ürünün

ekimi gerçekleşti. Ekim alanında çocuklarla bir
araya gelerek fideleri toprakla buluşturan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Bugün burada 2 bine yakın fide diktik. Çocukla-

rın enerjisi muhteşemdi. Bence en ve-
rimli bahçemiz burası olacak” dedi. 
Çocuklarla birlikte fidelere ilk can su-
yunu veren Başkan Çalık, “Toprağa
ve üretmeye önem veren bir anlayışla
yol yürüdüğümüzü her fırsatta söylü-
yoruz” ifadelerini kullandı.



26 NisaN tarihli Resmi Ga-
zetede yayımlanan “Radyo-
loji Hizmetleri Yönetmeliği

ve İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyo-
nüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te
özellikle şua izni olmak üzere, İyonlaş-
tırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kulla-
nılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri
çalışanlarına ilişkin yeni düzenlemelere
yer verildi. Konuya ilişkin Sağlık Hiz-
metleri Sendikası Genel Başkanı
Özlem Akarken açıklamada bulundu.
Telafisi güç zararlar olur

Akarken şunları dile getirdi: “Sağlık
Bakanlığı “Radyoloji Hizmetleri Yönet-
meliği” ve 5530 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararı ile çıkarılan “İyonlaştırıcı
Radyasyon ve Radyonüklit Kullanıla-
rak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hak-
kında Yönetmelik” ve 31821 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. Bunun yanı sıra, Sağlık Ba-
kanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihinde
“Sağlık İzninin Uygulanması” konulu
ve 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönde-
rilen yazısıyla, 2022 yılı sağlık izinleri-
nin ne şekilde kullandırılacağına ilişkin
bir takım esaslar belirlenmiştir. Yürür-
lüğe giren yönetmelikler ile Bakanlığın
mezkur yazısının Anayasaya, temel hak
ve özgürlüklere ilişkin Türkiye’nin taraf
olduğu sözleşmelere, dayanağını aldığı
3153 sayılı Kanun ile 657 sayılı kanun
hükümlerine aykırılıklar teşkil ettiğini
ve bu bağlamda uygulamada birçok
sorunla karşılaşılacağını tespit etmiş
bulunmaktayız. Söz konusu yönetme-
likler ile Bakanlığın ilgili yazısının uy-
gulanmaya devam edilmesi halinde,

telafisi güç zararlar meydana geleceğini
ve bu sebeple hukuki dayanaktan yok-
sun bu düzenlemelerin İVEDİLİKLE
iptalinin gerektiğini değerlendirmekte-
yiz.’’
Hukuki müracaatı yaptık

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetme-
lik akabinde yayınlanan genelgeyi de
eleştiren SAHİM-SEN Genel Başkanı
Özlem Akarken, “Yayınlanan yönetme-
lik hükümleri kendi içerisinde çeliş-
mekte en basiti sağlık izninin hangi yıl
hak edilip hangi yıl kullanılacağı nokta-
sında büyük bir karışıklık oluşmasına
yol açmaktadır. Bu hususun da özel-
likle ilerleyen süreçlerde, idareler ile
çalışanlar arasında anlaşmazlıklar

yaşanmasına yol açacağı kanaatinde-
yiz. Ayrıca yönetmelik hükmü sebebiyle
kanuni hakkını kullanamayan birçok
personel sağlık izninden faydalanabil-
mek amacıyla röntgen, bilgisayarlı to-

mografi, SPECT-CT, PET gibi iyonlaş-
tırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanı-
larak sunulan sağlık hizmetlerinde
çalışma talebinde bulunacaktır” dedi.
ANIL BODUÇ
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Bu yönetmelik hukuka aykırı!

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kovid-
19 pandemisi sürecinde kurum

içinde oluşturdukları Bilim Kurulu üye-
leriyle, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda
düzenlenen akşam yemeğinde bir araya
geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Şengül Altan Arslan ve Sağlık Daire
Başkanı Önder Yüksel Eryiğit’in eşlik
ettiği İmamoğlu, kurul üyelerini plaketle
onurlandırdı. Pandeminin başından bu
yana bilimin ışığında hareket etmeye
özen gösterdiklerini vurgulayan İma-
moğlu, “Başka türlü biz, bazen siyasi
düşüncelerin, bazen toplumdan gelen
kaygı dolu dalgaların ya da anlık talep-
lerin esiri olabilirdik. Bu anlamda olgun
bir biçimde sürecin yürütülmesi adına,
hemen böyle bir bilim kurulu oluştur-
masına karar verdik. Burada özellikle
meslek odalarının içinde olduğu ve yine
bizim bazı alanlarda katkı sunmasına
dönük irtibatta olduğumuz ve de kurum
içerisindeki bileşenleriyle bence değerli
bir kurul oluştu. Ve bu kurula; gönül-
den, içtenlikle bir İstanbul hemşehrisi
olarak ve bir bilim insanı olarak sürekli
katkı sunuldu” dedi. 

Bu masa bizi asla yanıltmadı

Kamuoyunu, kuruldan gelen raporlarla
bilgilendirdiklerinin altını çizen İma-
moğlu, “Ve o yönde de kararlar aldık.
Bu masanın asla bizi yanıltmayacağını
ve bize doğru yolu göstereceğini biliyor-
duk. Öyle de oldu. Vatandaş nezdinde
bence itibar kazanan, itimat duydukları
bir ortamı var etmiş olduk, oluşturmuş
olduk. Bu aslında toplumun mutlaka
ortaya koyması gereken bir irade biçimi.
Ne yazık ki şu anda arayış içinde oldu-
ğumuz bir irade biçimi. Hiçbir yönetici-
nin, hiçbir idarecinin her hususu bilmek
gibi bir ne şansı olabilir ne de bunun
mümkün olmadığı ortada” diye ko-
nuştu. Sadece sağlık alanında değil, bir

kentin ihtiyaç duyduğu her hususta
farklı kurulların ve platformların varlığı-
nın şehre anlamlı bir kılavuz olacağının
altını çizen İmamoğlu, “Zaten siyasi
irade, bu ortaya konan tespitleri iyi ko-
ordine eder, iyi bir şekilde vatandaşa
erişmesini sağlarsa, orada bence dünya-
nın en güzel sistemi var olur ve bundan
herkes mutlu olur. Bunu yapmaya gay-
ret ediyoruz. Gündelik, bizi yoran bazı
gündemler, bizi bazen bu işten alıkoysa
da mümkün olduğu kadar kendi işimize
odaklı ve bu tür masaların bize sun-
duğu değerli imkanlarla görev süremizi
yürüttüğümüzü bilmenizi isterim.
Pandemide bizi bir araya getiren ve 
gönülden, gönüllü bireyler olarak bize
sunduğunuz bu katkının elbette ki 
devamını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

SELVİ SARITAÇ

Resmi Gazete’de yayınlanan başta sağlık izni (şua izni) olmak üzere birçok konuda, İyonlaştırıcı Rad-
yasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri çalışanlarını mağdur eden yönetmeliğine
karşı Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) harekete geçti. SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem
Akarken, “Yönetmelik ve sağlık izninin uygulanması yazısı hukuka aykırılık teşkil etmektedir” dedi

1 milyon
fide desteği

Festival için
geri sayım

Beykoz’da
kent tarımı
alanında son 3

yılda çiftçinin yüzünü
güldüren çalışmalara
imza atan Beykoz Bele-
diyesi’nin geçen hafta
düzenlediği “Kent Tarımı
Toplu Açılış Töreni”yle
görücüye çıkan projele-
rinden biri olan “1 Mil-
yon Fide Desteği”
üreticiye ulaşmaya baş-
ladı. Yaz sezonu için do-
mates, salatalık, biber,
patlıcan, kabak, kavun ve
karpuz olmak üzere 7
kalemde üretilen fideler
Tarım ve Orman Bakan-
lığı’nın Çiftçi Kayıt Sis-
temi (ÇKS)’de kaydı
bulunan çiftçilere  Bey-
koz Köy Pazarı’na dağı-
tıldı. 1 Milyon Fide
Desteği’nden, Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın
Çiftçi Kayıt Sistemi
(ÇKS)’de kaydı bulunan
çiftçiler, Ziraat Oda-
sı’nda kaydı bulunan
çiftçilerle, kuruma dilek-
çeye başvuruda bulunan
çiftçi ve vatandaşlar ya-
rarlanacak. Fide dağıtımı

belirlenen sırayla ma-
halle ve köy meydanla-
rında yapılacak.
Modern üretim
serası

İlçede tarıma can suyu
olacak fideler, Beykoz
Belediyesi’nin kent tarımı
yatırımları arasında stra-
tejik bir yere sahip olan
“Tohum ve Fide Üretim
Serası”nda yetiştiriliyor.
Cumhuriyetköy’de 16
bin 40 m2’lik alanda
modern yöntemlerle faa-
liyet gösteren seranın 2
bin 16 m2’lik alanında
kapalı, 14 bin 24 m2’lik
kısmında ise açık yetişti-
ricilik yapılıyor.    Tarım-
sal üretim en büyük
harcama kalemini oluş-
turan tohum ve fide ma-
liyetini azaltmak
amacıyla kurulan serayla
kent tarımında verimin,
çiftçinin ise kazancının
artması bekleniyor. Bey-
koz Belediyesi yaz sezo-
nunun ardından güz
sezonu için de mevsimlik
fideler üreterek dağıtı-
mını yapacak. 

Türk Tele-
kom, teknolo-
jiyi sanatla

harmanladığı çalışma-
larına devam ediyor.
Atatürk Kültür Mer-
kezi’nin ‘kalbi’nde yer
alan opera salonuna is-
mini veren, AKM içeri-
sinde ve Beyoğlu Kültür
Yolu üzerindeki birçok
yeniliğe teknolojideki
tecrübesi ile imza at-
maya hazırlanan Türk
Telekom, Beyoğlu Kül-
tür Yolu Festivali’nin de
destekçileri arasında yer
alıyor. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından İs-
tanbul'a ve Türkiye'ye
marka değeri kazandır-
mak adına başlatılan ve
önümüzdeki dönemde
İstanbul ve Ankara’nın
yanı sıra farklı şehirlerin
de dahil edilmesinin
planlandığı Kültür Yolu
projesi kapsamındaki
Beyoğlu Kültür Yolu
Festivali bu yıl, 28

Mayıs – 12 Haziran ta-
rihleri arasında düzenle-
necek. Operadan,
sergiye, tiyatrodan kon-
sere, birçok kültür sanat
etkinliğinin gerçekleştiri-
leceği Beyoğlu Kültür
Yolu Festivali kapsa-
mında Atatürk Kültür
Merkezi’nin dış alanında
kurulan Türk Telekom
Açık Hava Sahnesi, bir-
birinden ünlü 26 ismi iz-
leyicilerle buluşturacak.
Türk Telekom Açık
Hava Sahnesi, Beyoğlu
Kültür Yolu Festivali’nde
Mazhar Alanson’dan
Can Bonomo’ya, İkiye
On Kala’dan Fatma
Turgut’a birbirinden
ünlü müzisyen ve müzik
grubunun konserine ev
sahipliği yapacak. Mü-
ziksevereler, düzenlenen
konserler ile sevilen sa-
natçılarla buluşurken
aynı zamanda açık ha-
vada eğlencenin tadını
doyasıya çıkaracak. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kovid-19 pandemisi sürecinde kurum içinde oluşturdukları Bilim Kurulu
üyeleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, “Belki de atılan adımda, bizim kadar bilimden ayrılmasaydı gerekli
yöneticiler ve yetkililer, bence hasarı, kayıpları daha az olurdu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı

KESKE BILIMDEN
AYRILMASALARDI

“Hem virüs tehdidi hiçbir zaman bit-
meyecek hem de kentlerin diğer hu-
suslarıyla ilgili de mutlak çözüm de
sizlere ihtiyacımız olacak” diyen İma-
moğlu, şunları söyledi:  “Ortaya koyu-
lan bu heyet, disiplinleri gereği bazı
hususlarda ilave disiplinleri de ekleye-
bilir. İhtiyaç duyulan başka alanları da
bu masanın bir parçası yapabilir. Ke-
sinlikle ve kesinlikle bu gelenekten, bu
bakış açısından, bizden sonraki yöne-
ticiler de asla vazgeçmezler diye dü-
şünüyorum. Bu sürecin önemli bir
adımı olarak, kendi görev dönemimle
ilgili mutlaka hem hafızamın hem bel-
gelerimin arasına bunu koyacağım. Bu
zor zamanlarda bize yol gösterdiğini
her zaman hatırlayacağım ve hiçbir
zaman unutmayacağım. Hem mesleki
tarafınızla, disiplinlerinizle, tecrübele-
rinizle bize sundunuz katkıdan hem de
meslek odalarının birikimleriyle, -ki bi-
liyorum orada bambaşka bir insan

kaynağı da var- onlardan aldığınız
katkıları da bize taşımanızdan ötürü,
böyle bir demokratik masanın varlığı,
bilim tabanlı varlığı bizi mutlu etmiştir.
16 milyon İstanbullu adına, sizlere çok
çok teşekkür ediyorum. Belki de bir-
çok atılan adımda, bizim kadar bilim-
den ayrılmasaydı gerekli yöneticiler ve
yetkililer, bence hasarı, kayıpları daha
az olurdu diye düşünüyorum. Umarım
bu çalışma metodumuz örnek olur.”

16 milyon adına teşekkür etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gündelik, bizi yoran bazı gündemler, bizi
bazen bu işten alıkoysa da mümkün olduğu kadar kendi işimize odaklı ve bu
tür masaların bize sunduğu değerli imkanlarla görev süremizi yürüttüğümüzü
bilmenizi isterim. Pandemide bizi bir araya getiren ve gönülden, gönüllü birey-
ler olarak bize sunduğunuz bu katkının elbette ki devamını istiyoruz” dedi

SAHİM SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sağlıkta
kalitenin artırılması çalışanların sağlık izinlerine doku-
narak değil, özellikle Tıbbi görüntüleme alanlarında ça-
lışanların, ihtisaslaşmış personel olarak yetiştirilmesi ile
mümkün olacaktır. Bu noktada da sağlıkta kalite için,
Sağlık Bakanlığı bünyesinde tecrübeli ve yetkin kişiler-
den oluşan bir komisyon kurulmasını ve Tıbbi Görüntü-
lemenin alt dallarının oluşturulmasını öneriyoruz” dedi.

Akarken açıklamasının devamında ise şöyle
konuştu: “Bu taleplerin karşılanabilmesi için
kimi idarelerce talepte bulunan personel ile
iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanı-
larak sunulan sağlık hizmetlerinde çalışan
personeli rotasyona tabi tutulacaklar ve ör-
neklendirmek gerekirse, röntgende çalışanla-

rın MR’da; MR’da çalışanların ise röntgende;
PET’ de çalışanların MR da, MR’da çalışan-
ların PET’ de çalışması gibi durumlarla daha
sık karşılaşılacaktır. Ancak MR cihazı gibi
yüksek teknoloji ürünü barındıran, ayrı bir
teknik bilgi ve yeterlilik isteyen bir cihazın kul-
lanımının yıllarca röntgen cihazları ile çalış-
mış ve bu sebeple cihaz hakkında yeterli bilgi
seviyesi yahut pratik ve teorik tecrübesi olma-
yan personel tarafından kullanılması durumu

cihazlara istenmeyen zararlar verilerek kamu
zararı oluşmasına, hasta mağduriyetlerine ve
sunulan kamu hizmetinin aksamasına yol
açabilecektir. Yönetmelik ve sağlık izninin uy-
gulanması yazısı hukuka aykırılık teşkil et-
mektedir. Sahim- Sen olarak hukuki
müracaatımız yapılmıştır. Sağlık emekçileri-
nin haklarının yok sayılmasına asla müsaade
etmeyeceğiz. Bu konunun takipçiyiz, hakları-
mız için var gücümüzle mücadele edeceğiz.”

Kalitesizlik hedefleniyor



A raştırma bulgularına göre katılımcıla-
rın diğer yatırım tercihleri; yüzde 27,9
gayrimenkul, yüzde 23,7 döviz, yüzde

3,1 banka faizi, yüzde, yüzde 1,9 kripto para ve
yüzde 1,0 borsa oldu. Vatandaş geçmişten bu-
güne, nakit parasını değerlendirmek ve ev eko-
nomisinde tasarruf sağlamak amacıyla farklı
yatırımlar yapıyor. Kimi geleneksel yatırım
aracı olan altından vazgeçmezken, kimi de gü-
venli yatırım olarak gayrimenkul ya da dövizi
tercih ediyor. Araştırma şirketi Areda Survey,
1100 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma kapsa-
mında katılımcılara, “Bugün yatırım yapacak
olsanız hangisine yatırım yaparsınız?” soru-
sunu yönelterek, halkın parasını değerlendirme
tercihlerini gözler önüne serdi. Anket sonuçla-
rına göre, katılımcıların yüzde 42,9’luk kısmı
altına yatırım yapacağını ifade ederken, bu ce-
vabı verenlerin yüzde 45,9’unu kadınlar, yüzde
42,2’sini ise erkekler oluşturdu. Nisan 2021 ta-
rihinde yapılan benzer araştırmada katılımcıla-
rın yatırım tercih oranları ise şu şekildeydi:
“Yüzde 57,4 altın, yüzde 26,9 gayrimenkul,
yüzde 8,2 döviz, yüzde 4,3 borsa, yüzde 1,7
faiz ve son olarak yüzde 1,6 kripto para.” 

Yatırım tercihinde döviz yükselişi

Nisan 2021 tarihinde yapılan araştırmada
yüzde 8,2 ile döviz en fazla güvenilen yatırım
araçlarından biri olurken, Mayıs 2022 tari-
hinde yapılan araştırmada dövizi yatırım ter-
cihi olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 23,7
şeklinde belirlendi. Bu tablo vatandaşın yatırım
tercihinde döviz yükselişini gözler önüne serdi.
Gayrimenkul ise daha çok uzun vadeli bir yatı-
rım aracı olarak düşünülmekte ve altına göre
elden çıkarılarak paraya dönüştürülmesi daha
geç olmaktadır. Yapılan araştırmaya göre, gay-
rimenkul vatandaşın en çok güvendiği ve tercih
ettiği yatırım araçlarındaki yerini koruyor.  

Gençler tercih ediyor

Altına yatırım yapmayı düşünenler yüzde
50’lik oranla en çok gençler olurken, yüzde
45’lik oranla gençleri, orta yaş kesimi takip etti.
Katılımcıların yüzde 27,4’lük diliminin gayri-
menkule yatırım yapabileceği belirlenirken,
yüzde 20,7’sinin ise yatırımda doları tercih et-
tiği tespit edildi. Kadın katılımcılar yüzde
28,9’la, erkeklerden daha çok gayrimenkul
yatırımını tercih ederken, erkeklerin ise yüzde
21,1’le en çok dolar yatırımını tercih ettiği
tespit edildi. DHA
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TürKiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB) Mart
2022 dönemine ilişkin KFE

verilerini açıkladı. Türkiye’deki konutla-
rın kalite etkisinden arındırılmış fiyat de-
ğişimlerini izlemek amacıyla
hesaplanan KFE, 2022 yılı mart ayında
bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında
artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110

oranında artan KFE, aynı dönemde reel
olarak yüzde 29,7 oranında artış gös-
terdi. Üç büyük il için konut fiyat en-
deksi değişimine bakıldığında ise martta
bir önceki aya göre İstanbul'da 9,8, An-
kara'da 9,6 ve İzmir'de 10,6 artış gö-
rüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı
ayına göre ise İstanbul'da yüzde 122,
Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de
yüzde 105,9 yükseldi.  DHA
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta bir önceki aya göre yüzde
9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti

TÜRK HALKI ALTINA
YATIRIM YAPIYOR

Konut fiyatları süreKli artıyor!

Areda Survey’in
gerçekleştirdiği “yatırım 
tercihlerini” inceleyen
araştırmanın sonuçları, 
Türk halkının yüzde 42,9’luk
oranla, bugün bir yatırım
yapması halinde en çok altını
tercih edeceğini ortaya koydu

Turkcell’e iki
ödül birden
6'ncı Türkiye Marka Zirvesi kapsamında 
düzenlenen Altın Marka Ödülleri, törenle 
sahiplerini buldu. Halk oylaması sonucunda
Turkcell, bu yıl iki ödül birden kazandı. “Yılın
İletişim Markası” ve “Yılın Süper Markası”
seçilen Turkcell adına ödülleri alan Kurumsal
İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail
Özbayraktar, etkinlik kapsamında düzenlenen
panelde de sürdürülebilirlik hakkında konuştu

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Türkiye
Marka Zirvesi kapsamında Cemal Reşit
Rey Kongre Merkezi’nde düzenlenen Altın

Marka Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Çevrim içi
katılımla gerçekleştirilen halk oylamasında Turkcell, bu
yıl iki ödül birden kazandı. İş, ekonomi, kültür, sanat,
cemiyet ve medya dünyasından isimlerin katıldığı ge-
cede “Yılın İletişim Markası” ve “Yılın Süper Markası”
ödüllerini Turkcell adına alan Kurumsal İletişim ve
Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, etkinlik
kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak ka-
tıldı. Okan Karacan’ın moderatörlüğünde gerçekleştiri-
len sürdürülebilirlik konulu panelde, Turkcell’den
İsmail Özbayraktar’ın yanı sıra Orka Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Jolly Tur
CEO’su Mert Vardar ve The Brain Group Kosif Oto
Pazarlama Direktörü Emir Kosif görüşlerini paylaştı.

Hedeflere ulaşmak önemli

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direk-
törü İsmail Özbayraktar, panelde yaptığı konuşmada,
“Sürdürülebilirlik, aslında hayatın ta kendisi. Etkinin
farkında olarak yaşamak, negatif etkini sıfıra indirmek,
sağladığın faydayı artırmak demek. Turkcell olarak sür-
dürülebilirliği sosyal sorumluluk olarak değil bir sosyal
zorunluluk olarak görüyoruz. Kimseyi geride bırakma-
yan teknolojimizle hayata herkesin eşit katılımı için ça-
lışıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak
sürdürülebilirliğin çevresel sosyal ve yönetişimsel bo-
yutlarını birbirinden bağımsız değil bütüncül iş yapış
şeklimiz olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda çeşitlilik ve
kapsayıcılığın da sağlanmasını, birlikte daha iyi bir
dünya hedefine ulaşma açısından önemli görüyorum”
diye konuştu. DHA

Öte yandan gayrimenkul yatırımını
genç kesim yüzde 30’luk oranla daha
çok tercih ederken, gençleri 65 yaş ve
üzeri kesim takip etti. Dolar yatırımını
da yine 65 yaş üzeri, daha çok tercih

eden kesim oldu. Anket sonuçlarına
göre yatırım için en az tercih edilen
yüzde 1’lik oranla borsa olurken, yüzde
1,9’luk oranla borsayı kripto para takip
etti. Bu çalışma Türkiye genelinde

1.100 kişinin katılımıyla ve 16- 18
Mayıs 2022 tarihleri arasında kantitatif
araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği
ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital
Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.  
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Gıda fiyatlarında
düşüş olabilir
Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Yaz ayları ile gıda fiyatlarında büyük
oranda bir düşüş olmasını bununda enflasyonun hızını kesmesini beklerken gelen rakamlar
nisan ayında oluşan beklentinin bir miktar gecikebileceğinin sinyallerini veriyor” dedi

TürKiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) mart ayına ilişkin
Tarım-GFE verilerini açık-

ladı. Gıda fiyatları hakkında açıklama-
larda bulunan Makro Ekonomi
Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Yaz
ayları ile birlikte gıda fiyatlarında büyük
oranda bir düşüş olmasını bununda
enflasyonun hızını kesmesini beklerken
gelen rakamlar Nisan ayında oluşan
beklentinin bir miktar gecikebileceğinin
sinyallerini veriyor. TÜİK verilerine
göre endeks Mart’ta bir önceki aya
göre yüzde 15,16, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 105,7, geçen yılın ara-
lık ayına göre yüzde 47,98 ve 12 aylık
ortalamalara göre yüzde 44,42 yük-
seldi.  Gübre ve toprak geliştiriciler alt
grubunda görülen yıllık yüzde 228,2;
enerji ve yağlar grubunda görülen yıllık
yüzde 175,39 oranındaki artışlar tarla-
daki ürün fiyatlarına ve buradan da
pazar tezgâhlarına yansımaya maale-
sef devam edecek gibi gözüküyor” diye
konuştu. 

Hızlı trend mümkün değil

“Merkez Bankası piyasa katılımcıları
anketinde de Mayıs ayı TÜFE beklen-
tisi, yıl sonu cari enflasyon beklentisi ve
Dolar kuru beklentileri de yükselmiş
olarak açıklandı” şeklinde konuşan
Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Öngel, “Enflasyonun beklentiler tara-
fından büyük ölçüde belirlendiği gerçe-
ğinden hareketle piyasa katılımcılarının
aylık enflasyon ile ilgili geçen ay %2,86
beklentilerinin mayıs ayı için %3,97’e

yükselmesi (beklentide ki artış %39) ,
2022 yıl sonu TÜFE’deki artış beklenti-
sinin ise yüzde 46,44’ten yüzde
57,92’ye yükselmesi (beklentide ki artış
%25) sebebi ile umulan yavaşlama
trendinin hızlı şekilde gerçekleşmesi
mevcut şartlarla çok da mümkün gö-
zükmemekte” ifadelerini kullandı.

Dış borç stoğu arttı

Öngel konuşmasına şöyle devam etti:
“Döviz kuru artışının da tedirginlik ya-
rattığı ekonomik yapı içerisinde kısa va-
deli dış borç stoğunun Mart’ta 2021 yıl

sonuna kıyasla yüzde 9,9 artarak 132,3
milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği
Merkez Bankası tarafından açıklandı.
Kamu bankalarından oluşan kamu
sektörünün kısa vadeli borcunun 2021
sonuna göre yüzde 14,6 artarak 25,5
milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli
dış borcunun da yüzde 6,8 yükselişle
77 milyar dolara çıkması döviz talebi ve
ihtiyacı üzerinde zorunlu baskı oluştu-
rabileceğinden hem kuru yukarı yönlü
hareketlendirme hem de buna bağlı
olarak enflasyonu olumsuz etkileme
şansına sahip gözükmekte.”

Zoom yükseliş içinde
Bircom, temsil ettiği küresel markala-
rın ülke çapında dağıtım, lokalizasyon,
eğitim, kurulum ve satış sonrası hiz-

metlerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.
Bircom’un distribütörlüğünü üstlendiği markalar
arasında yer alan Zoom, Okta Businesses at
Work Raporu'na göre başta APAC ve EMEA
gibi bölgeler olmak üzere kullanıcı sayısını artır-
maya devam ediyor.  Rapora göre, müşteri sayı-
sına göre yapılan sıralamada ilk beş uygulama
arasında olduğu belirtilen Zoom’un tekil kullanı-
cılara göre yapılan sıralamada da APAC'ta en
hızlı büyüyen uygulama olduğunun altı çiziliyor.
Tekil kullanıcılara göre markanın popülerliği in-
celendiğinde, Zoom’un, 2020 yılındaki %195'lik
büyümesiyle bu alanda bir önceki yıla göre
%42'lik bir artış gösterdiği görülüyor. DHA

Tarladan sofraya
siyah altın

Kendine has aroması ile dünyaca
ünlü Kastamonu Taşköprü Sarım-
sağının fermente edilmesi ile elde

edilen siyah sarımsağın faydaları saymakla bit-
miyor.  Bu doğal takviye ile hem vücudunuza
destek olabilir hem de sofralarınızda lezzeti ve
şifayı bir arada sunabilirsiniz. Asya’da uzun
yaşamın sırrı olarak bilinen ve siyah elmas ola-
rak adlandırılan siyah sarımsak şimdi yüzde
yüz organik üretimle bir tıkla evinizde. Yoğun
iş temposu, günlük hayatın koşuşturması der-
ken bağışıklığınızın düştüğünü mü hissediyor-
sunuz? AJÓ 37400 Tek Diş Mürdük ile gün
içinde vücudunuzun ihtiyacı olan mineral ve
vitamini bir arada bulabilirsiniz. 
DHA



C HP Lideri Kılıçdaroğlu, Twit-
ter'dan yayınladığı videoda, TÜR-
GEV ve ENSAR vakıfları

üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddia-
sında bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını
iddia etti. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin
Aydın, sosyal medya hesabından açıklama
yaptı. Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında sosyal
medyada yaptığı açıklamalara tepki gös-
terdi. Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza
yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı
iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu
aleyhine yasal yollara başvurulacaktır"
dedi.

Yalan terörüne alet olmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun Twitter'daki iddialarına Cumhur-
başkanlığı'ndan ve AK Parti'den art arda
tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı canlı ya-
yınında Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert

tepki gösterdi. "Haklı, onurlu, şerefli müca-
delesinin yanında Cumhurbaşkanımızın
yanında olmaya devam edeceğiz" diyen
Altun, “Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda
Türkiye'yi atılımla, bölgesel ve küresel
güçte ortaya koyduğu iradeyle Cumhur-
başkanımızın yanında olmaya devam ede-
ceğiz. Bundan 7 yıl önce bu ülke, FETÖ
darbe girişimiyle karşılaştı. Bu millet kimle-
rin dik durduğunu, nasıl mücadele verildi-
ğini gördü. Kimlerin de sakladığını gördü.
FETÖ kimleri hedef aldı. Cumhurbaşkanı-
mızı ve ailesini hedef aldı. Kimleri tanklarla
evlerine kadar korudu bunu da milletimiz
gördü. Darbeciler tarafından korunanlar
bir şekilde Cumhurbaşkanımıza karşı tavır
koyuyorlar” ifadelerini kullandı. Altun,
“FETÖ'nün stratejisini kullananlar yine iti-
bar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Bu çare-
sizliktir. Yine siyaset üretemediklerindendir.
Bu tehdit dilini 15 Temmuz'dan önce de
gördük. Bu iftiraları atanların, FETÖ'nün
aynı kanallarında sözlerini gördük. Biz bir
taraftan kaçıyor diyenleri tanıyoruz, milleti-
miz de tanıyor. Yurt dışında hain propa-
gandaları sürdürüyorlar. Bunların ellerine

kağıtlar tutuşturulduğunu görüyoruz. Bun-
lar milletimizin gönlünden Cumhurbaşka-
nımızı söküp atamazlar. Bürokratları
korkutmaya çalışıyorlar. Türkiye siyaseti
demokratik siyasetidir. Siyaset alanında
demokratik bir şekilde yarışmak varken bu
tür yalanlarla ciddi bir kendilerine göre
kampanya yapma içindeler. Oysa yaptıkları
tek şey yalan terörüne alet olmaktır” dedi. 

Kaçacak son kişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Kılıç-
daroğlu’nun sözleri sonrası “Seçim kam-
panyasına malzeme arayanlar, ülkemize
katkısı olacak başka konular seçmeli” dedi.
Şentop ayrıca, “Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giye-
rek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat
eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı haya-
tını milletine adamış bir liderdir; bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da "kaç-
mak" fiiliyle yanyana konulabilecek ülke-
deki son kişidir” ifadelerini kullandı.

Kaos oluşturmak istiyor

"AK Parti gereken hukuki girişimleri yapa-
caktır" diyen Çelik de “Kılıç-
daroğlu iç kaos oluşturmak
istiyor. Ortaya attığı iftira FE-
TÖ'nün kampanyası. Dış po-
litikada ne zaman adım
atsak, Kılıçdaroğlu devrede.
Hükümeti kanunsuzlukla
suçluyor. Cumhurbaşkanlığı

makamını tehdit etmeye kalkıyor. Kılıçda-
roğlu, Türkiye düşmanlarının propaganda-
sını dillendiriyor. Yanıldığı konuların haddi
hesabı yok. AK Parti gereken hukuki giri-
şimleri yapacaktır. Sinsi bir faaliyet yürütü-
yorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına
itibar edilmemesi gerekiyor” dedi. “Kılıçda-
roğlu hani belge açıklayacaktı?” diye soran
Çelik, “Koskoca partilileri böylesine bir if-
tira kampanyasının parçası haline getir-
meye çalışıyorlar. Bunlar zaten kanunlar
çerçevesinde olan şeyler. Yurt dışında, öğ-
rencilerle ilgili faaliyetler var. O ülkelerin
açık kaynaklarından, muhtemel FETÖ'cü-
ler almıştır. Bunlara gizli belge diye vermiş-
tir. Bu da arkasına önüne bakmadan daha
önce olduğu gibi bu duruma düşmüştür”
açıklamasında bulundu. 

Açıklamanın kodları var

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kodları
olduğunu söyleyen Çelik, “Bu açıklamanın
kodları var. Başında şu geliyor. 2014'te FE-
TÖ'cülerin kanalında Kılıçdaroğlu, 'Kaça-
caklar' ifadesini kullanmıştı. 15 Temmuz'da
Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi terk etmedi.
Ama Sayın Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin
millete doğrulttuğu tankların namlularının
arasından darbecilerin izniyle geçerek gitti.
Sayın Kılıçdaroğlu kadar çirkin bir şekilde
aile kavramını hedef alan ikinci bir siyasetçi
hatırlamıyorum. Bu bir iftira kampanyası.
Devletin başı bir terör operasyonundan
bahsederken, tutuyor devletin başının bu
ülkeden kaçacağını iddia ediyor. İkincisi
Cumhurbaşkanımızın ailesine dönük ola-
rak hedef göstermesi bir siyaset biçimi
değil bir iftira kampanyasıdır" dedi.

Yine kaybedecekler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına
çok sert tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef
alan sözlerine ilişkin Twitter hesabından
açıklamada bulundu. Bozdağ, yaptığı pay-
laşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir
zaman mücadeleden ve zorluktan kaçma-
dığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfte-
riden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluk-
tan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza
kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına
kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında
tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira,
yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir;
ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üze-
rine siyasetini bina edenler, bugüne kadar
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı dur-
durmayı da yenmeyi de başaramadılar.
Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecek-
ler. Cumhurbaşkanımızı hapse attılar biti-
remediler, Gezi kalkışmasıyla
indiremediler, 17/25 Aralık kalkışmasıyla
halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbü-
süyle deviremediler. Allah’ın yardımı ve
milletimizin desteği sayesinde inşallah yine
başaramayacaklar” diye konuştu. 

7SİYASET 26 MAYIS 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
avukatı Hüseyin Aydın, 
CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu'nun iddiaları
nedeniyle aleyhinde yasal
yollara başvurulacağını
açıkladı. Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ ise “İftira,
yalan ve çarpıtma, 
siyaset yapma değildir;
ahlaksızlıktır” tepkisini 
gösterdi. TBMM Başkanı
Mustafa Şentop da “Seçim
kampanyasına malzeme
arayanlar, ülkemize katkısı
olacak başka konular
seçmeli” tepkisini gösterdi

İFTİRA VE YALAN 
SİYASET DEĞİLDİR

Herkes tarafını 
netleştirmeli
Pençe Kilit harekâtında 5 askerin şehit
olmasının ardından açıklama yapan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık herkes
tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya
bekamızı kahramanca savunacağız, ya da
kahredici belaları başımıza saracağız" dedi. 

MHP lideri Bahçeli, Twitter’daki hesabın-
dan yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit ope-
rasyon bölgesinde teröristlerle çıkan

çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Ça-
vuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapı-
lay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin şehit
olduğunu; 2 askerin de yaralandığını hatırlatarak,
“Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Aziz
şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz edi-
yor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşla-
rına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı
temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit
ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahra-
manlardır” dedi.

Her oyunu bozacağız

Teröristlerin döktüğü şehit kanlarının yerde kalmaya-
cağını vurgulayan Bahçeli, “Sorulacak kesin hesap
mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye’ye ve Türk mille-
tine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Te-
rörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden
dolayı pişman edilecektir. Terörle mücadele haklı, hu-
kuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim
alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölü-
cülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksa-
mak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller
en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Terörün arkasında
duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarma-
sını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim
varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk mille-
tinin değil, insanlığın topyekun düşmanıdır. Düş-
mana merhamet ise mazlumlara ihanettir. Hain olan
haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede so-
nuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik
güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş
milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak,
her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacak-
tır. Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya
bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici
belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur
arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram ara-
sında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman
kalmamıştır.”

Zorla etkinliğe getirecekler!

MEMURLARIN zorla etkinliğe ge-
tirikmeye çalışıldığı iddialarını
Meclis gündemine taşıyan CHP

Milletvekili Turan Aydoğan, “Atatürk Havali-
manı’nın talan edilmesi meselesi toplumda
büyük bir yara haline gelmiş durumda. Dün-
yanın sayılı havalimanlarından biri olan ve
milli servet değeri taşıyan bu alanı yok eden
zihniyet, toplumun bu kadar hassas olduğu
bir meselede insanları zorla o alana götürü-
yor. Vatandaşın bu tasarruftan rahatsız oldu-
ğunun farkındalar. Bu rahatsızlığı bile bile
talan ettiler havalimanını. Şimdi de kamu
çalışanlarını baskı ve zorla Atatürk Havali-
manına yapılacak Millet Bahçesi’nin açılı-
şına götürmek istiyorlar. İnsanlar gitmek
istemiyor ve bunu bizlerle paylaşıyorlar. Bu
alanın talanı ülkesini seven insanlar için

kabul edilemez bir olayken şimdi de zorla bu
talanı vatandaşa alkışlatmak istiyorlar. Ko-
nuyu Meclis gündemine taşıdım ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı’nın yanıtlaması
istemiyle sorularımı yönelttim. Bu yapılanlar
halka üst üste travma yaşatmaktır” dedi. 

Şu soruları sordu

Aydoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na şu
soruları yöneltti; “Atatürk Havalimanı’na
yapılacak Millet Bahçesi fidan dikim
töreni için memurların baskıyla et-
kinliğe taşınmaya çalışıldığı iddiası
doğru mudur? Bu zorlama davet
memurlara hangi yolla tebliğ edil-
miştir? Söz konusu etkinliğe ka-
tılmayı tercih etmeyen memurlar
için bir yaptırım ya da baskı un-

suru uygulayacak mısınız?
Söz konusu etkinliğe me-
murların zorla çağrılması-
nın nedeni nedir?
İstanbul dışındaki illerde
çalışan memurların etkin-
liğe katılımları için oto-
büsler mi tutulmuştur?
Hangi yöntemle bu taşıma
işi yapılacaktır? İdari izinli
sayılacakları söylenen me-
murların izin gerekçeleri ne
olacaktır?”

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
29 Mayıs’ta katılacağı Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi fidan dikim
töreni için memurların baskıyla etkinliğe taşınmaya çalışıldığını iddia etti
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Yeniden Refah 
iktidaR 
olacak!

Y eniden Refah Partisi
Esenyurt İlçe Başkanı
Selçuk Güneş, Dam-

ga'ya konuştu. İlçe gündemine
ve Türkiye siyasetine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan
Güneş, YRP'nin geleceğe çok
güçlü bir şekilde hazırlandığını
söyledi.YRP'nin herhangi bir it-

tifakın içinde olmadığını sadece merkez
sağ partileriyle ittifak yapma gibi bir du-
rumu değerlendirdiklerini fakat bundan da
vazgeçtiklerini söyleyen Güneş, “Fakat bu
konuda da diğer partilerle uzlaşma sağla-
namadı” dedi. Güneş, “AKP'nin elinde
son bir argüman kaldı. HDP'den misin
CHP'den misin diye muhafazakar kesime
yükleniyor. “Camileri ahır yaptılar” diyor,
“teröristler” diyor. Sağ seçmeni konsolide
etmeye çalışıyor. Fakat biz istedik ki  bu ar-
gümanı ellerinden alalım. Sağ partiler ola-
rak kendi ittifakımızı kuralım ama şimdi
böyle bir şey görünmüyor. 6'lı masa var.
Oraya bakınca pek iş tutmadığını görüyo-
ruz. Dağılacağını düşünüyoruz. Biz tek
başımıza yolumuza gidiyoruz. Üçüncü bir
ittifak olursa içine girebiliriz. Olmazsa da
bunun için uğraşmıyoruz, önümüze bakı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

En çok üye yapan partiyiz

Esenyurt özelindeki çalışmalarından da
bahseden Güneş, YRP'nin Esenyurt'ta en
çok üye yapan siyasi parti olduğunu be-
lirtti. Güneş, “Son 2 ayda malum Rama-
zan süreci vardı. Ramazan ayında çok
deşifre etmeden bir elin verdiğini diğer elin
görmediği yardımlar yaptık. Kardeşlerimi-
zin verdiği desteklerle kendi üyelerimize

sonra kişi ayırt etmeden bize ulaşan her-
kese yardım ettik. Bunları da tabii basına
aktarmadan çalıştık. Çünkü bunun iki
türlü noktası var. Birinicisi çok istek olu-
yor bunu geri çevirmek zorunda kalıyor-
sunuz böyle olsun istemedik. İkincisi de
bunların gösterilmemesi gerektiğini dü-
şünüyoruz. Onun dışında ilçedeki esnaf
ziyaretleri ve ev sohbetlerimiz devam
ediyor. Ramazan'da bin üye elde ettik.
Esenyurt'ta en çok üye yapan parti olduk.
Ramazan sonrakindeki süreçte de prog-
ramlarımızı aksatmadan sürdürdük. Üye
standımıza çok ciddi bir ilgi vardı. Halkı-
mızın teveccühü bizi çok mutlu etti. İstan-
bul'da yüz bine yaklaşıyoruz. Bu anlamda
çalışmalarımız devam ediyor. Bizim Esen-
yurt noktasındaki hedefimiz çok ciddi.
Gençlik kollarımızda 40 arkadaşımızdan
oluşan bir yönetimimiz var. Kadın kolları-
mızda başkanımız ameliyat olunca çalış-
malarımız biraz sarktı. Yerine bir atama
da yapamadık ama bugün itibariyle kadın
kollarımızda da harekete geçeceğiz” dedi.

Çok ciddi oy oranımız var

Yeniden Refah Partisi'nin bugün seçim
olsa çok ciddi oy oranlarına ulaşacağını
da kaydeden Güneş, “Ağustos sonuna
kadar İstanbul'da yüz bin üye hedefliyo-
ruz. Şu an 70 bin üyemiz var. Türkiye ge-
nelinde ise 215 bin üyemiz var. Esenyurt'ta
da hedefimiz 15 bin üye. Şu an 8 bin 700
üyemiz var. Bizim baraj sorunumuz yok.
Esenyurt'ta yaptırdığımız bir ankette
yüzde 8,8 oy oranına sahip çıktık. Türki-
ye'de de Doğu ve Güneydoğu'da yüzde
10, İstanbul'da yüzde 9,6. Genelde ise
yüzde 9,4 oranında oyumuz var. Mevcut

anketlerde bunu göremiyorsunuz çünkü
insanlara sorulan anketlerde Yeniden
Refah Partisi yok. İnsanlara mevcut AK
Parti, CHP, MHP gibi partileri sayıyorlar.
Bizim seçmenimiz biz Yeniden Refah Par-
tisi'ne oy veriyoruz dediğinde bizi 'karar-
sızlar' arasına yazıyorlar. Ama
kararsızların büyük bir kesimi Yeniden
Refah Partisi'nin oyudur” ifadelerini
kullandı.

2023'te iktidarız

YRP'nin 2023'te iktidar olacağını iddia
eden Güneş, “2023'te iktidar olacağız. Ba-
zıları inanmıyor ama hiç belli olmaz. 90'lı
yıllarda anketler yine bizi göstermiyordu
ama sandıklarda ciddi bir sürpriz yaptık
yüzde 11 oy aldık. 94'te Erdoğan'ın kazan-
masına kimse ihtimal vermiyordu. Zülfü
Livaneli kazanır dediler Bedrettin Dalan
kazanır dediler İlhan Kesici kazanır dedi-
ler. Erdoğan'a kimse inanmıyordu. Ama
kazandık. Yani o zamanda anketlerde yok-
tuk. Şimdi tarih tekerrür edecek. Geçmişte
İstanbul'u CHP'den almıştık, 2024'te de
alacağız” şeklinde konuştu.

Esenyurt çok kopuk

Esenyurt'un nüfus alnamında çok yoğun
olduğunu ve hizmetin her yere ulaşmadı-

ğını da anlatan Güneş, “Esenyurt büyük
bir yer ama maalesef birbirinden çok
kopuk. Akçaburgaz kendi özerkliğini oluş-
turmuş, Mehterçeşme'nin Esenyurt'la ala-
kası yok. Kıraç ayrı bir bölge gibi takılıyor.
Yani Esenyurt'ta her bölge bir ilçe, şehir
gibi. Yani Mehterçeşme'nin, Cumhuriyet
mahallesi sakinlerinin Esenyurt ile hiç ala-
kası yok. Belediyede işleri olmadıkça mer-
keze bile gelmiyorlar. Akçaburgaz'ın zaten
sadece hiç ilgisi yok. Kıraç da Esenyurt'tan
ayrılıp ilçe olmanın yollarını arıyor. Hiz-
met gidiyor mu peki? Ne yerelin ne hükü-
metin Esenyurt'a hizmeti gitmiyor. Çünkü
nüfus yoğunluğu çok fazla” dedi.

Kaymakam eşit davranmıyor

Esenyurt İlçe Kaymakamı'na yönelik eleş-
tirilerde de bulunan Güneş, “Kaymakam
bir belediye başkanı gibi davranıyor. İki
başlılık var. Kaymakam her haliyle yöne-
time karışıyor. Tamamen bir siyasi partinin
propagandasını yapıyorlar. Örnek vereyim
biz bir okulla program yapmak istedik
Mehterçeşme'de bize izin vermediler. Si-
yasi partileri almıyoruz dediler. Ama farklı
bir okulda AK Parti ve kaymakam birlikte
fidan dikti. Siyasi ayrımcılık olunca bu be-
lediyeye de yansıyor. Belediye ile ortak bir
iş yapamaz hale geliyor. En azından pan-
demi sürecinde bile ortak çalışmalar yapa-
madılar bir kopukluk oldu. Belediye ayrı
kaymakamlık ayrı çalıştı. Sadece Esen-
yurt'ta değil İstanbul Valisi'nin de böyle
yaptığını düşünüyorum. Kaymakam bey
iyi bir insan olabilir ama politik davranı-
yor. Halbuki siz devlet adamısınız. Siyasi
partilerle işinizin olmaması lazım. AK
Parti ile çok sayıda programda gözükmesi
hoş olmuyor. Bu hoş bir şey değil” diye
konuştu.

Barış 
kış

ÖzEL
HaBEr

İstanbul'un 
Fethi'ni 

kutlayacaklarını 
belirten Selçuk Güneş, 

“İstanbul'un Fethi'nin yıl
dönümünde ayın
29'unda Esenyurt 

Meydanı'nda bir basın
açıklaması yapacağız 

ardından da Nene Hatun
kültür Merkezi'nde 

Gençlik şöleni 
yapacağız” diyerek 
herkesi etkinliklere 

davet etti.

Gelecek yerel seçimde belediye baş-
kan adayı olmayacağını da belirten
Güneş şöyle konuştu; “Yerel seçimde
belediye başkan adayı olmayacağım.
Partimin çok kıymetli, değerli arka-
daşları var. Esenyurt'ta bin 631 sandı-

ğımız var. Bugün 950'sine atamasını
yaptık. Müşahit atamalarımız yapıldı.
Hedefimiz Ağustos sonu bütün san-
dıklarımızın müşahitlerini sağlamak.
İster baskın olsun ister zamanında
olsun biz seçime hazırız.”

Belediye başkan adayı olmam

Yeniden Refah Partisi (YRP) Esenyurt İlçe
Başkanı Selçuk Güneş, Damga'ya iddialı
açıklamalarda bulundu. YRP'nin gelecek
seçimin sonucunda Türkiye'de iktidar olacağını
söyleyen Güneş, “2023'te iktidara geldiğimizi
herkes görecek. İnanmıyor olabilirler ama 
tarihte bunun örnekleri çok” dedi

Kartal canlanıyor
Kartal Belediyesi’nin

ilçedeki tüm 
parklarda

gerçekleştirdiği 
yenileme ve
düzenleme

çalışmalarının yanı
sıra; üç yılda artan

yeşil alan miktarıyla
da en yaşanabilir

kentler arasındaki
yükselişini sürdüren

Kartal’da, yeşil
alanları koruma ve
artırma çalışmaları

hız kesmeden 
devam ediyor

kartal Belediyesi, ilçede yaşa-
yan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı
bireylerin; sosyal, fiziksel ve ruhsal

ihtiyaçlarını gözeterek, bu etkinliklerin ger-
çekleşmesine imkân sağlayan park ve yeşil
alan miktarını artırma kararlılığını sürdürür-
ken bir yandan da var olan parklarda bakım
ve onarım çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in “Daha Canlı, Modern ve Yeşili İle
Nefes Alan Bir İlçe” oluşturma anlayışı ile
çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm parklarda;
aydınlatma, ağaç ve çalı budama, saha
yapım ve oyun alanı kurulumu, zemin ya-
pımı, engelliler için rampa, yeşil alan toprak
serimi ve bitkilendirme gibi işlemler gerçek-
leştiriyor. ‘Yeşil Dokuyu ve Park Sayısını Ar-
tırma’ya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar
sayesinde, özellikle çocuklar ve yaşlıların
park kullanım oranında gözle görülür bir
artış gerçekleşiyor.

Kadınlar istedi belediye yaptı

Öte yandan Petroliş Mahallesi’nde, Nesli-
can Tay Parkı’nda bölgede yaşayan kadınla-
rın isteği üzerine örnek bir çalışma
gerçekleştirildi. İsmini, geçtiğimiz yıllarda
yakalandığı amansız hastalıktan dolayı ha-
yatını kaybeden ve yaşam mücadelesi unu-

tulmayan ‘Neslican Tay’dan alan parkın,
oturma alanları mor renge boyanırken, par-
kın duvarına da genç kadının bir portresi
resmedildi.

Yeşil bir kent değerlidir

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
Kartal’da parklarda adeta bir seferberlikle

çalışıldığına dikkat çekerek; “Kartal Beledi-
yesi olarak, kentimizdeki tüm parklarda ye-
nileme ve düzenleme çalışmalarımıza
aralıksız devam ediyoruz. Arkadaşlarımız,
titizlikle çalışıyor. Yeşil bir kentte yaşamanın
önemini çok iyi biliyor ve çalışmalarımızı bu
yönde de sürdürüyoruz.” ifadelerini kul-
landı.  ARİF ELMAS

Eyüpsultan’da
sağlık var
Güvenilir Ürün Platformu, Bee’o Propolis sponsorluğunda
“Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye” başlığı ile hayata
geçirilen proje kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Meclis 
Salonu’nda eğitim ve sertifika programı düzenlendi

ilk etapta 10 bin ai-
leye ulaşmayı hedef-
leyen ve sağlıklı

beslenme farkındalığının artı-
rılması için yola çıkılan eği-
timler doğrultusunda
Tamamlayıcı Tıp ve Fitoterapi
Uzmanı Dr. Ender Saraç ve
Gıda Yüksek Mühendisi ve
Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı
Elif Tanuğur Samancı, sağlıklı
beslenme nedir ve sağlıklı bes-
lenme alışkanlıkları nasıl geliş-
tirilir, temel besin öğeleri
nelerdir ve hangi ürün grupla-
rından alınır, gebelikte ve 0-2
yaş arasında beslenme, okul
öncesi dönemde çocuk bes-
lenmesi, çocukluk ve ergen-
likte ( 7-18 yaş) beslenme
konularında bilgi verdi. Eğitim
öncesi açıklamalarda bulunan
Dr. Ender Saraç, son dö-
nemde GDO'lu gıdalar, koru-
yucu katkı maddeleri ile
doğallığın tamamen bozuldu-
ğunu belirterek şu açıklama-
larda bulundu: “İnsanlarda
daha kaliteli ve güvenli beslen-
meleri konusunda bir bilin-
çlendirme yapıyoruz. Bir de
dünya çok ciddi bir gıda kıtlı-
ğına doğru gidiyor, kimse far-
kında değil, bizim ülkemizde
bile bu konuda ön işaretler
başladı. İnsanların tüketebile-
ceği kadar, ihtiyacı olan ve ka-

liteli gıdayı ve doğru bir şe-
kilde tüketmelerini öğretmek
için buradayız. Bu arada pan-
demide kişi başı başına 4,5
kilo almış Türkiye, bu da feci
bir israf olduğunu gösterir.
Tekrar insanı orijinal haline,
ideal formuna, kilosuna geri
döndürmek için ipuçları vere-
ceğiz. Kısacası Eyüpsultan
Belediyesi’nin de desteğiyle
yaptığımız, halkla bir kucak-
laşma, fazla kiloları, toksinleri
atma, pandemi sonrası fab-
rika ayarlarına geri dönme
toplantısı diyebiliriz.

Arı sütünün faydaları

Eyüpsultan Belediyesi’nin
desteğiyle etkinliklerinin 5.’sini
düzenlediklerini söyleyen Dr.
Aslı Elif Tanuğur Samancı ise
“Arı ürünleri konusunda
uzman bir gıda mühendisi
olarak, propolis, arı sütü, ham
bal, polen, arı ekmeği, arı ze-
hiri bunların faydaları, çocuk-
larımıza nasıl verebiliriz,
bağışıklık sistemlerini nasıl
doğal arı ürünleriyle besleye-
biliriz bunlardan bahsedece-
ğiz. Güzel bir etkinlik olacak.
Bu eğitimler katılanlara prog-
ram sonunda Anne Çocuk
Sağlıklı Beslenme Eğitim Ser-
tifikalarını vereceğiz” dedi.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Midye Çiftliği'ne

karşıyız!
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak,
Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi’ne bağlı Uçmakdere Mahallesi’ne
yapılması planlanan Midye Çiftliği projesine karşı
olduklarını belirtmek için, Şarköy Belediye Başkanı 
Alpay Var ve Uçmakdere sakinleri ile birlikte
Uçmakdere’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi

Uçmakde-
re’nin, eşsiz
doğal güzelliklere

ve çok değerli kültür varlık-
larına sahip olduğunu belir-
ten Başkan Albayrak,
“Uçmakdere Mahallemizde
kurulması planlanan midye
çiftliği deniz tabanına ve
deniz tabanında yaşayan
deniz canlılarına zarar vere-
cektir. Aynı şekilde midye
çiftliği etrafa kötü kokuların
yayılmasına ve görüntü kir-
liliği oluşmasına neden ola-
caktır. Midye yetiştirilen
alanın deniz trafiğine kapa-
tılması bölgede balıkçılık
faaliyetlerini olumsuz etkile-
yecektir. Uçmakdere’nin kıyı
kesiminin her yıl on binlerce
vatandaşımızın denize gir-
diği bir plajı olduğu hususu
göz önünde bulunduruldu-
ğunda midye çiftliği yapımı-
nın halk sağlığına tehdit
oluşturacağı öngörülmekte-
dir. Açıklamış olduğumuz
tüm bu sebeplerden dolayı
Uçmakdere Mahallemizde,
midye çiftliği yapılmasını is-

temiyoruz. Uçmakdere Ma-
hallemizde ikamet eden va-
tandaşlarımızın yaşamını
olumsuz yönde etkileyecek,
çevreyi kirletecek ve bölge-
deki ekonomik faaliyetlere
zarar verecek midye çiftliği-
nin yapılmasına karşı oldu-
ğumuzu ve böylesine zararlı
bir tesisin yapımından vaz-
geçilmediği takdirde yasal
mücadele başlatacağımızı
kamuoyunun bilgisine say-
gıyla arz ederim.” dedi.

Projeyi kabul 
etmiyoruz

Şarköy Belediye Başkanı
Alpay Var, Uçmakdere Ma-
hallesi Muhtarı Burhan
Elmas ve Tekirdağ Su
Ürünleri Kooperatifi Birliği
Başkanı Yaşar Karayer de
birer açıklama yaparak, Uç-
makdere’ye yapılması düşü-
nülen midye çiftliği
projesine karşı olduklarını
dile getirdiler ve Uçmakdere
halkının yanında oldukla-
rını belirttiler.  
İRFAN DEMİR



Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum,
Güngören'de Şişecam konutları

temel atma törenine katıldı. Törenin ardın-
dan Bakan Kurum basın mensuplarının so-
rularını yanıtladı. Kira ve ev fiyatlarındaki
artışla ilgili yöneltilen soruya Kurum, "Hep
esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın ya-
nında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut
seferberliğini yaptık bitirdik. Bir milyon 130
bin rakamına ulaştık. Sayın Cumhurbaşka-
nımız yeni bir sosyal konut projesini müjde-
leyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında
bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev al-
maya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek
konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip
ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili
bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma
yürütüyoruz” dedi. 

Müsaade etmeyeceğiz

“Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşla-
rımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira
artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri nok-
tasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz”
diyen Kurum, “Cumhurbaşkanımız yakın za-
manda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih ol-
sunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer
sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli
kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu ko-
nuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün
içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" ifa-
delerini kullandı. Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak

mı sorusu üzerine Bakan Kurum, "Fırsatçılığa mü-
saade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Du-
rumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı
açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu
ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip
ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız.
Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip
ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye 
konuştu. DHA

2 021 yılında Beylikdüzü Barış Ma-
hallesi Cahit Sıtkı Tarancı Soka-
ğı'nda Yaşam Vadisi'nin devamı

olarak yapılmakta olan yeşil alan düzen-
lemeleri kapsamında çalışmalar başladı.
Daha önce yeşil alan olan, çocukların oy-
nadığı, yürüyüş yapılan alan, dere ıslah
çalışması kapsamında harabeye dönüştü.
Sokakta yaşayanlar, ıslah çalışmasından
sonra derenin üstünün kapatılacağını ve

yeşil alanlarına tekrar kavuşacaklarını dü-
şünürken derenin üstünün açık bırakıla-
cağını öğrendi. Bu duruma isyan eden
sokak sakinleri, “Salgın hastalıkların bu
kadar arttığı bir dönemde tam yaşam ala-
nımızın ortasında üstü açık bırakılacak
olan dere yaz aylarında sivrisinek ve koku
yaparak büyük rahatsızlık verecektir”
açıklamasını yaptı. 

Sesimizi duyun

Üstü açık bırakılan dereyi istemediklerini

be-
lirterek
imza kam-
panyası başlatan vatandaşlar, “Ayrıca ço-
cuklarımız oyun oynarken, bisikletle
gezerken derenin kenarındaki aşağıya
doğru oluşan eğim nedeniyle dere içine
düşebilir. Sokakta manevra yapan araçlar

da dere içine kayabilir, düşebilir. Biz sokak
sakinleri için tehlike oluşturacak olan de-
renin üzerinin kapatılmasını ve tekrar
yeşil alan yapılmasını istiyoruz. Bizlerin
sağlığının ve huzurunun bu kadar göz
ardı edilmesi hepimizi çok üzdü, bu yüz-
den imza kampanyasına başladık. Bu
dere üstü açık kaldığında yaz aylarında
koku ve sivrisinek yapacaktır. Sağlığımız
tehlikeye girecektir. Umuyoruz ki sesimizi
duyar sayın yetkililer” çağrısında 
bulundu. 
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Hükümsüzdür. Hatice SUCU

168817-169000 seri numaralı 184 adet faturam
kaybolmuştur hükümsüzdür. Şerife Hilal Kara 

Davutpaşa vd-16355476186

M evsim geçişlerinde canlılarda olumsuzluklar
meydana gelir.   
Mesela cildi kurur, gözleri sulanır, baş 

ağrısı artar. 
Ayakları şişer… Yorgunluk hat safhaya çıkar. 

Kimseyle konuşmak istemez. 
Kalıcı değildir. Bir süre sonra hepsi geçer.
Ülkemde de bu ‘bir süre’ çok uzun sürdü. 
Hatta birazdan çok olduğu için ağrımadık yeri 

kalmadı. Bildiğin bunalıma girdi. 
Sebep- sonuç meselesi… 
Her kafadan bir ses çıkıyor.
Tek adam rejimi fayda getirmemiş. 
Eğitim sistemi ve müfredatı yenileyeceklermiş.
Tarım Bakanlığı milli olacakmış.
Sağlık Bakanlığı yerli olacakmış.
Savunma sanayiinde tarih yazılacakmış. 
İşsizliği bitireceklermiş.
Fakirlik olmayacakmış.
İsrafın her türlüsüne son vereceklermiş.
Hollanda, İspanya, Çin modelleri getirilecekmiş.
EYT’liler haklarına kavuşacakmış.
3600 ek göster yasası çıkacakmış. 
Banka faizleri düşürülecekmiş.
Enflasyon düşecekmiş.
Otomobillerde indirim olacakmış. 
Emekliler sürünmeyecekmiş.
Ulaşıma zam yapılmayacakmış, 
Kira artışlarına çözüm bulunacakmış.
Benzin, Mazot fiyatları her gün artmayacakmış. 
Türk lirasını itibarını geri kazanacakmış.
Geç bunları geç. 
Dolar 16 TL’yi geçti.
Benzin 20 TL’yi aştı. 
En düşük kira 5 bin TL oldu.  
Emekli ikinci işte çalışıyor geçinemiyor.
İşsiz gençlere evlenin çocuk yapın deniliyor.
İşçi hakkını alamıyor. 
Silahlar sokak ortasında patlıyor.
Yabancılar âlemde, neymiş ülke mevsim geçişinde…
Geç bunları abi geççççç…. 
Bunlar yetemez gibi neymiş efendim…. 
Kanal İstanbul yapılacakmış.
Atatürk Havalimanı kaldırılacakmış.
Tarım alanlarının yerine inşaatlar yapılacakmış. 
Köylü diye kavram kalmayacakmış.
Köprüler yollar garantili geçişle hizmet 

vermeyecekmiş. 
Yabancılar ülkemde cirit atacaklarmış.
İlanla doktor aranılacakmış 
Asgari ücret 10 bin TL olacakmış
Abi geç bunları geç…. 
Geçmişte kalanlarla aynı yolda devam edersen, 

Osmanlıyı, Geziyi konuşanlara cevap vermeye devam
edersen, mevsimler arasında sıkışıp kalırsın. 

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Bahçeli, altılı masa
kıskacından çıkamazsın. 

Artık sol – sağ öldü. Tek görüş ortak akıl olmalıdır.  
Birleştirici, hoş görülü, liyakatlı, kucaklayan, yara-

tıcı fikirlere sahip çıkan, kin gütmeyen, bağırıp çağır-
mayan, vizyon sahibi, küfretmeyen, işçiye emekliye,
sendikal haklara değer veren genç dinamik, koşan li-
dere ihtiyaç var. 

Siyasi görüşüne değil, dinanizmine değer verilecek
bir Ekrem İmamoğlu var.

İşte tam da burada ‘geç’ demeden, duralım gülü
koklayalım… 

Ve ülkemizin geldiği durumu düşünüp, 21. Yüzyılda
olduğumuzu, bir yüzükle çıkılan yolda nasıl zengin
olunduğu ile kendi halimizi hatırlayalım. 

Tamda bu sebeple geçmişe “Geççç abi geç” 
diyelim….  

Ki “Yüksek sesini bu aleme Davut gibi sal çünkü bu
gök kubbede baki kalan ancak hoş bir seda imiş” oldu-
ğunun farkına varalım.

Sözün özü baki olan bu gök kubbe altında her şey
geçicidir. 

Kimsenin yaptığı yanında kalmayacaktır. 

NereDeN NereYe!
Beylikdüzü Barış Mahallesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta

başlatılan dere ıslah
çalışması sokak sakinlerini
isyan ettirdi. Eskiden yeşil

alan olarak kullanılan alanın
harabeye döndüğünü 

belirten sokak sakinleri,
çalışma bittikten sonra

derenin üzerinin
kapatılmayacağını 

öğrenince sağlıklarının riske
atıldığını belirterek imza

kampanyası başlattı. 

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

Geç abi geççççç!
Çatalca Belediye

Başkanı Mesut
Üner, göreve

geldiğinde eğitim
konusunda

İstanbul’un en
geride kalmış

ilçesinin Çatalca
olduğunu 

söyledi. Üner, 
“İstanbul’un

eğitimde en alt
sıralarda kalan

ilçesiyken ‘eğitim
önceliğimizdir’

diyerek
çocuklarımızın,

gençlerimizin
eğitimi için 

birçok çalışma 
başlattık” dedi

ÇaTalca Halk Eğitim Merkezi’nde her
yıl vatandaşların talepleri doğrultu-
sunda giyimden bilgisayara, deri işlerin-

den seramiğe birçok branşta açılan kurslar yıl
sonu sergilerine başladı.Kestanelik Mahallesi’nde
açılan kurslarda eğitim alan giyim ve seramik kur-
siyerleri Belediye Başkanı Mesut Üner ve İlçe Kay-
makamı Erdoğan Turan Ermiş’in açılışını yaptığı
sergide kurs bitirme belgelerini de aldı.Sergi açılı-
şında konuşan Çatalca Halk Eğitim Müdürü
Yunus Taslı, Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ve İlçe Kaymakamının konunun üzerinde
hassasiyetle durması ve destekleriyle kazanılan
ivme ile 8 bini aşkın kursiyere çeşitli branşlarda
eğitim vermeye başladıklarının altını çizdi. İlçede
geçtiğimiz yıl kooperatifçilik kursu açıldığı ve bu
kursları bitirenlere üretime destek olmak amacıyla
vergilerden muafiyet sağlandığı ifade edilirken aynı
zamanda ortaokul ve lise eğitimleri yarım kalan
vatandaşlarımız için de Halk Eğitim Merkezle-
rinde eğitim programları olduğu belirtildi.

Eğitim önceliğimizdir

Belediye Başkanı Mesut Üner ise yaptığı konuş-
mada, göreve geldiğinde eğitim konusunda İstan-
bul’un en geride kalmış ilçesinin Çatalca
olduğunu görmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade
ederek, “İstanbul’un eğitimde en alt sıralarda

kalan ilçesiyken ‘Eğitim Önceliğimizdir’ diyerek
çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için birçok
çalışma başlattık. Ücretsiz üniversiteye hazırlık
kurslarımızla, uzman eğitim kadromuzla bu hede-
fimizi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yü-
rüyoruz. Bizler Çatalca’mızda Kaymakamlığımız,
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merke-
zimiz ve Belediye olarak bu atılımı yapmak üzere
işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Halk Eğitim Merke-

zimizde her yıl kursiyer sayımızın artması da yine
bizlerin doğru yolda olduğunun en güzel ifadesi”
ifadelerine yer verdi. Usta eğitmenler tarafından
verilen giyim ve seramik kursuna katılan öğrenci-
lere belgeleri verilmesi sonrası birbirinden güzel
eserlerin yer aldığı sergi hep birlikte dolaşıldı. Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner yapılan çalış-
malar hakkında tek tek bilgi alırken kursiyerleri ve
eğitmenlerini tebrik etti.  BAHADIR SÜGÜR

Eğitimde en alt sıralardaydık!

BARIŞ KIŞ

Bulaşıcı hastalık
riskine karşı uyarıda bu-

lunan Cahit Sıtkı Tarabcı sa-
kinleri, “Çocuklarımız ve kendi

sağlığımız için derenin üstünün es-
kisi gibi kapatılıp yeşil alan ve park
yapılmasını istiyoruz. Dereye doğru
olan eğim, oyun oynayan çocukları-
mız için ayrıca araçlarımızla bu so-

kağa giriş çıkış manevraları
yaptığımız esnada büyük teh-

like yaratacaktır” uyarı-
sında bulundu. 

Ustalık eserİUstalık eserİUstalık eserİUstalık eserİUstalık eserİUstalık eserİUstalık eserİUstalık eserİ

Türkiye’de ilk kez 2005 yı-
lında Zeytinburnu Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen ve

zamanla tüm ülkede yaygınlaşarak örnek
model haline gelen Bilgi Evleri projesinin
8. Maltepe Mahallesi’nde açıldı. Belediye
Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipliği yap-
tığı açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, İstanbul
Milletvekili Hasan Turan, İlçe Kayma-
kamı Zekeriya Güney, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ali Yeşilyurt, AK Parti İlçe Baş-
kanı Selami Delibalta, Ak Parti ve CHP’li
Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardım-
cıları, birim müdürleri, muhtarlar, öğren-
ciler ve velileri katıldı. Açılış töreni,
tamamı Bilgi Evleri’nde eğitim alan öğ-
rencilerden oluşan Çocuk Korosu ve
Halk Oyunları Grubu'nun gösterileriyle
başladı. Törende konuşan Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy, geçmişte sanayi bölgesi
diye anılan Maltepe Mahallesi’nde yapı-
lan ve yapımı devam eden konutlarla bir-
likte yerleşik nüfusa paralel ihtiyaçların da
arttığını söyleyerek, 2005 yılında Telsiz ve
Merkezefendi Mahallelerinde hayata ge-

çirdikleri Bilgi Evleri Projeleri’nin bu gün
Türkiye’ye örnek olmasından dolayı duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi. “Ustalık
Eseri” diye tanımladığı 8. Bilgi Evi açılı-
şına katılan herkese teşekkür eden Arısoy,
17 yıl önce hayata geçirdikleri projeleriyle
ne yapacaklarını bildiklerini, zaman içinde
de eğitmenleri ve öğrencilerinin yol göste-
riciliği ile şekillendirdikleri Bilgi Evleri’nde
emeği geçenlere de ayrıca teşekkür etti. 

Test çözdürmeyeceğiz

“Biz dershanecilik yapmayacağız dedik
yapmadık, test çözdürmeyeceğiz dedik
çözdürmedik. Çocuklarımızın kendilerini
ve yeteneklerini keşfedeceği, kurdukları
hayalleri hayata geçirebileceği çalışma or-
tamları oluşturmak istedik. Bunu da ba-
şardık” diyen Başkan Arısoy, 17 yıl önce
hayata geçirdikleri projeyi ısrarla devam
ettirebilmelerinin yegane sebebinin, Bilgi
Evleri’ne sahip çıkan Zeytinburnu halkı
olduğunun altını çizdi. Programda konu-
şan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, hizmet anlayışı ve
genç odaklı hizmet politikası ile yerel yö-

netim anlamında örnek teşkil eden Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
ve ekibini taktir etti. Gençlerin kendilerini
geliştirebileceği, sosyal donatısı ve mima-
risi ile buluşma noktası oluşturabileceği
bir alan haline gelen Bilgi Evleri’nin dı-
şında, Zeytinburnu Belediyesi’nin Bakan-
lık düzeyinde de önemli çalışmalarıyla
takip ettikleri bir ilçe olduğunu söyleyen
Kasapoğlu, gerek spor, gerek öğrenci
yurtları ve gerekse 6 bin öğrenci kapasiteli
‘Atatürk Kız Yurdu’ ile gurur sembolü ol-
duğunu ifade etti. 

Seçilme yaşı düştü

Gençlerin her alanda önünü açtıklarını
belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin
enerjisi ülkemize ayrı bir güç, ayrı bir he-
yecan katıyor. Gençlerimiz son 20 yılda
yine genç odaklı siyaset anlayışıyla, Cum-
hurbaşkanımızın gençlere verdiği ehem-
miyetle ve onlara olan derin sevgisiyle çok
ayrı bir noktaya geldi. Örneğin en genç
milletvekilleri AK Parti'de. Seçilme yaşı,
78'e düşürüldü”dedi.  
SELVİ SARITAÇ

Fahiş artışları takip ediyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın da
talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Fırsatçılığa
müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" dedi

Ustalık eserİ
Zeytinburnu Belediyesi 8. Bilgi Evi'ni
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı
törenle hizmete açtı. “Ustalık Eseri”
diye tanımladığı 8. Bilgi Evi açılışına
katılan herkese teşekkür eden
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 17 yıl
önce hayata geçirdikleri projeleriyle
ne yapacaklarını bildiklerini söyledi



GÖZ kapağı estetiği operasyonu alanında
Türkiye'nin en başarılı hekimlerinden olan
Op. Dr. Tuncay Sezgin, tanınmış isimlere

yaptığı ameliyatların ardından ünlülerin doktoru haline
geldi. Bugüne dek çok sayıda ünlü ismi ameliyat eden
Sezgin’in kapısını çalan isim bu kez Esra Balamir oldu.
Dr. Sezgin’in bu konudaki başarılarını duyan Balamir,
göz kapaklarıyla ilgili şikayetlerini iletmek ve muayne
olmak üzere Bursa’ya geldi.

Hem sağlık hem estetik

Özellikle göz kapaklarıyla ilgili olarak konunun uzma-
nına danışan Esra Balamir, Op. Dr. Tuncay Sez-
gin’den detaylı bilgi aldı. Göz kapağı operasyonunun
kişinin hem sağlığı hem de estetik görünüşü için öne-
mine dikkat çeken Dr. Sezgin, işlemin 45 dakika sür-
düğünü ve hastanın 1 hafta ile 10 gün içinde yeni
bakışlarıyla normal yaşantısına geri döndüğünü
söyledi. Dr. Sezgin, göz kapağı rahatsızlıklarının
yaşlılığa bağlı olacağı gibi genetik faktörlerden
de kaynaklandığını belirtti.

Tavsiye üzerine geldi

Op. Dr. Tuncay Sezgin’in adını sanat dün-
yasında çevresinden çokca duyduğunu

itiraf eden Esra Balamir, bunun üzerine
İstanbul’dan Bursa’ya gelme gereği

duyduğunu ifade etti. Muayne-
sinde göz kapakları ve kaş çev-

resi için yapılabilecekleri
Sezgin’den duyan ünlü

güzel, “Artık gözlerim
Tuncay beye emanet.

Aman göze gel-
meleyim” diye

espri yaptı.

K ültürel Dönüşüm Der-
neği Başkanı Zafer
Kozanoğlu'nun öncü-

lüğünde düzenlenen geziye, ce-
miyetin önde gelen isimleri
Sema Cıngıllıoğlu, Arzu Aslan,
Sema Maliki, Serap Sarı,
Yonca Gürol, Gaye Mataracı,
Aylin Hoşzeban, Yıldız Özsa-
maha, Sema Olgun, Sinem
Yıldırım ve Esra Erandan ka-
tıldı. Dernek üyeleri tarihi Yedi-
kule Hisarı’nı gezdikten sonra
organik tarım yapılan Yedikule
Bahçe’nin mahsullerinden ha-
zırlanan içecekleri deneyimledi
ve teraryum atölyesinde katıldı.
Cemiyet hayatının önde gelen
isimlerinden Zafer Koza-
noğlu’nun kurucu başkanı ol-
duğu Kültürel Dönüşüm
Derneği, tarihi ve kültürel et-
kinliklerini sürdürüyor. Derne-
ğin bu seferki rotası Fatih
Belediyesi tarafından renovas-
yonu yapılan tarihi Yedikule
Hisarı oldu.

Fotoğraflar ihmal 
edilmedi

Dernek Başkanı Zafer Koza-
noğlu'nun öncülüğünde dü-

zenlenen geziye, cemiyetin
önde gelen isimleri Sema Cın-
gıllıoğlu, Arzu Aslan, Sema
Maliki, Serap Sarı, Aylin Hoş-
zeban, Yıldız Özsamaha,
Sema Olgun, Sinem Yıldırım
ve Esra Erandan katıldı. Der-
nek üyeleri Genç Osman’ın
hapsedildiği kule ile Topçu,
Tutsak ve Hazine Kulelerini de
ziyaret ederek Osmanlı ve Bi-
zans’tan kalma birçok tarihi
eseri yerinde inceleme fırsatı
yakaladı. Yedikule Hisarı’nın
tarihi zenginliklerine hayran
kalan dernek üyeleri, tanık ol-
dukları anları fotoğraflar çeke-
rek ölümsüzleştirdi.

Bahçeyi de ziyaret ettiler

Cemiyetin önde gelen isimleri
daha sonra Fatih Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen Yedi-
kule Bahçe’yi ziyaret ederek
burada organik tarım ve sağ-
lıklı beslenmeyle ilgili önemli
bilgiler aldı. Yedikule Bahçe’de
teraryum yapım atölyesine de
katılan konuklar, kendi minya-
tür bahçelerini hazırladı. Ar-
dından Fit Fatih mutfağında
özel olarak hazırlanan organik
sebze ve meyvelerden oluşan
içeceklerin de tadına baktılar.
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Yedikule’Yi gezmeYe
doYmadılar

Aman göze
gelmeyelim!
Güzel şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, ünlü isimlere
yaptığı göz kapağı operasyonlarıyla tanınan Op. Dr.
Tuncay Sezgin’in kapısını çaldı. Sezgin’e muayene olan
Balamir, “Aman göze gelmeyelim!” diye espri yaptı

Son günlerde gerçekleştirdiği kültürel ve tarihi çalışmalarla adından sıklıkla söz 
ettiren Kültürel Dönüşüm Derneği, Fatih Belediyesi’nin renovasyon çalışmalarıyla
yeni bir kimliğe kavuşan Yedikule Hisarı’na bir gezi programı düzenledi

Ebeveynler için güzel haber
DÜNYA genelinde her ay 3,5 milyondan
fazla ebeveynin çocuklarının nerede ol-
duğunu bilmek için yararlandığı Find

My Kids uygulaması, artık Türkçe olarak da kulla-
nılabiliyor. Uygulamanın gelişmiş özellikleri saye-
sinde ebeveynler çocuklarının her zaman güvende
olduğundan emin olabiliyorlar. Find My Kids, biri
anne babaların telefonlarında diğeri ise çocuğun
telefonunda birbirine bağlı çalışan iki ayrı uygu-

lama olarak kullanıldığı için güvenliği en üst sevi-
yede sağlıyor. Anne babalar, Find My Kids saye-
sinde, çocuklarının konumunu gerçek zamanlı
olarak harita üzerinde adım adım, sokak sokak
takip edebiliyor. Çocuklarının ev ya da okul gibi
önceden belirlenmiş bir konuma ulaştığını uygula-
manın gönderdiği mesajlarla anlayabiliyorlar. Böy-
lece çocuğun nerede olduğundan emin olunurken,
haritayı sürekli kontrol etmeye gerek kalmıyor. 

Çocuğun kaybolma riski-
nin de önüne geçilmiş
olunuyor.

Şiddet oyunlarından
uzak tutuyor
Uygulama, çocuğun git-
tiği yerleri hafızasında tu-
tuyor. Çocuğun ilgili
konumlara giderken kul-
landığı rotaların kayde-
dilmesi, ebeveynlerin
diledikleri herhangi bir
tarihi seçerek çocuğun
kullandığı yolları görebil-
melerini sağlıyor. Böylece
ihtiyaç duyduklarında
çocuklarını belirli yerler-
den geçmemesi konu-

sunda
da
uyarabi-
liyorlar.
Tüm bu
özelliklerin
yanı sıra Find
My Kids kulla-
nan anne babalar
çocuklarının kullan-
dıkları uygulamaları ve
ekran sürelerini kolaylıkla
görebiliyorlar. Telefonda ge-
çirilen sürenin ne kadarının sos-
yal ağlara, ne kadarının oyun
oynamaya ayrıldığını takip edebildik-
leri gibi, çocuklarının şiddet veya tehli-
keli içeriklere sahip oyun ve yayınlardan
uzak kalmasını da sağlayabiliyorlar.
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaşa-
nan Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkesinde ola-
ğanüstü hâl ilan etti. Konuyla ilgili kararını Salı

akşamı açıklayan Orban, geceyarısından itibaren yürür-
lüğe giren olağanüstü hâl ile Macaristan'ı, Ukrayna Sa-
vaşı'nın tetiklediği olumsuz ekonomik gelişmelerden
korumayı amaçladıklarını ifade etti. Viktor Orban tara-
fından daha önce, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilan
edilen olağanüstü halin süresi ise önümüzdeki Salı günü
sona erecek. Kişisel Facebook sayfası üzerinden konuya
dair açıklamalarda bulunan Başbakan Orban, "Dünya
bir ekonomik krizin eşiğinde. Macaristan bu savaşın dı-

şında kalmalı ve halkının ekonomik güvenliğini koru-
malı" söyleminde bulundu. Bunun için, "Esneklik ve
anında karar verebilmenin" şart olduğunu dile getiren
Orban, hükümetinin bu sebepten dolayı anayasa teme-
linde savaş sebebiyle olağanüstü hâli ilan ettiğini bildirdi.

Fidesz'in üçte iki çoğunluğu

Macaristan Parlamentosu kısa süre önce anayasada de-
ğişikliğe giderek, "Çatışma sebebiyle" olağanüstü hâl ilan
edilebilmesinin hukuki zeminini sağlamıştı. Başbakan
Viktor Orban'ın genel başkanlığını yaptığı sağ milliyetçi
Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği), Meclis'te üçte iki

çoğunluğa sahip. Orban, olağanüstü hâl uygulaması
kapsamında alınacak ilk kararların Çarşamba günü
açıklanacağını bildirdi. Macaristan'da faaliyet gösteren
insan hakları örgütü TASZ (Macaristan Vatandaş Öz-
gürlükleri Birliği) ise Orban hükümetinin "Süresiz bir
olağanüstü hâl" için çaba sarfettiğini öne sürdü. TASZ,
bu uygulamanın Orban'a, "Tüm insanların temel hakla-
rını kısıtlayabilme ya da tamamen ortadan kaldırma
hakkı verdiğini" vurguladı. Ülkesinde 12 yıldır başbakan-
lık görevinde bulunan Viktor Orban'ın uzun süredir
temel hakları, kuvvetler ayrılığını ve basın özgürlüğünü
kısıtladığı iddia ediliyor.

Macaristan OHAL ilan etti
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Savaşı’nın olumsuz ekonomik etkilerinden ülkesini
koruma gerekçesiyle olağanüstü hâl ilan etti. İnsan hakları örgütleri ise karara tepkili

B asın toplantısında Filistin Dışişleri
Bakanı el-Maliki şunları kaydetti; “Fi-
listin için Sayın Çavuşoğlu’nun bu zi-

yareti gerçekten önemli bir ziyarettir.
Kendisiyle tabi ki birçok bakanlık ve Türki-
ye’nin resmi kurumlarından temsilcilerle bu-
raya geldi. Özellikle Filistin -Türkiye Ortak
Komite’nin 2’nci Toplantısı’nı gerçekleştirdik.
Biz önce ikili olarak bakan düzeyinde bir
araya geldik. Ve genel durumu değerlendirdik,
özellikle Filistin topraklarındaki durumu. Bir-
çok konuları ele aldık. Kendileri bizi dikkatli
bir şekilde bizi dinledi. Ben kendisine işgal al-
tındaki Filistin topraklarındaki durumu geniş
olarak arz ettim. İşgal güçleri her gün suçlar
işlemektedir, her alanda. Biz Dışişleri Bakan-
lıkları olarak da heyetlerin katıldığı bir toplantı
yaptık. İkili ilişkileri ele aldık. Türkiye tarafı
özellikle ele aldığımız ikili ilişkilerle ilgili bütün
konularda iyimser olduğunu belirtti ve bizde
aynı şekilde. Türkiye ile ilişkilerimiz ayrıcalıklı-
dır, asildir ve güçlüdür, çok uzun yıllara da-
yanmaktadır ve yine aynı şekilde siyasi alanda
da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Devlet Başkanımız Mahmud
Abbas arasındaki ilişkiler çok iyi düzeyde.
Bugün bunların hepsi ortak komite toplantı-
sına da aksetti. Diğer kurumlara da, ister par-
lamento düzeyinde olsun ister Filistin ve
Türkiye halkı düzeyinde olsun olumlu bir şe-
kilde yansıdı. Biz çok güçlü ve asil bir zemin
üzerinden hareket ediyoruz. Çok güçlü ilişki-
lerimiz var. Bu ilişkilerimizi derinleştirmek ve
daha iyi seviyeye çıkartmak için elimizden ge-
leni yapıyoruz. Sadece siyaset değil diğer
alanlara da yayarak bunu yapmaya çalışıyo-
ruz. Çok iyi bir koordinasyon var. Ve bütün
kesimlerden ister resmi olsun ister olmasın
geniş katılımlı var. Halk arasında büyük bir
katılım var. Herkes bu ilişkileri en üst seviyeye

çıkarmak için çabalıyor. Dolayısıyla biz kar-
deşlerimizle bugün bir araya geldik. Anlaşma
ve koordinasyon içindeydik. Sayın kardeşim
Mevlüt Çavuşoğlu ona anlattığımız konular
konusunda gerçekten bizi çok iyi dinledi.
Özellikle Filistin halkının günlük özgürlüğü
için bağımsızlığı için vermiş olduğu çabalar
konusunda kendisine bilgi sunduk. Türkiye
bize sürekli destek sağlamaktadır. Önemli
olan burada işgale son vermektir. Biz de baş-
kenti Kudüs olacak şekilde Filistin devletini
kurmak ve Kudüs çok önemli, Mescid-i Aksa
çok önemli.”

Filistin'de olmaktan mutluyuz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise basın toplantı-
sında şunları kaydetti; “Kardeş Filistin’de bu-
lunmaktan ben de çok büyük mutluluk
duyuyorum. Sizin de söylediğiniz gibi mü-
kemmel bir işbirliğimiz var. Ülkelerimiz ara-
sındaki işbirliğinin yanı sıra
Cumhurbaşkanlarımızın kardeşliği ve sizinle
de özellikle ikili ilişkiler, Filistin davası konu-
sunda yakın çalışma, mesai arkadaşlığı yap-
mak benim için büyük bir onurdur. Bugün
yaptığımız görüşmelerde Filistin devlet ku-
rumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi
için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sizler de
şahit oldunuz 10 tane belgeyi imzaladık. Bu
belgeler hem ilişkilerimizin ahdi altyapısını
güçlendirecek hem de farklı alanlarda daha iyi
noktalara taşıyacaktır. Türkiye Filistin’in ikinci
ticaret ortağı ve bugün özellikle ticaret hacmi-
mizi 2 milyar dolar üzerine çıkartabileceğimizi
konuştuk ve bu konuda her iki taraf kendine
güveniyor. Cenin serbest sanayi bölgesinin
inşa edilmesini dün kabine toplantımızda da
ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan
şahsıma, Sanayi Bakanımıza, Ticaret Bakanı-
mıza tüm ilgili kişi ve kurumlara talimatı

verdi. En kısa zamanda bunu gerçekleştir-
memiz lazım çünkü bu projenin başlamasın-
dan bu yana çok uzun zaman oldu. Ve daha
fazla gecikmeye tahammülümüz yok” dedi.
Türkiye'nin Filistin davasına önem verdiğini
de belirten Çavuşoğlu, “Maarif Vakfımız
bugün imzaladığımız anlaşmayla Filistin eği-
timine destek verecek ve genç  kardeşlerimize
yönelik Filistin’in yaptığı yatırımlara katkı
sağlayacaktır. Filistinli gençler, Türkiye üni-
versite burslarından en çok faydalanan kar-
deşlerimizden bir tanesi. Türkiye’nin Filistin
davasına verdiği önem herkes tarafından bi-
linir. Çünkü her zaman Türkiye, Filistin da-
vasını savunmada en önde olmuştur.
Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma

mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin ya-
nında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Nak-
ba’nın 74’üncü yılı işgalin ise 55’inci
yıldönümü. İki devletli çözüme yönelik el-
bette bunun aşılmasına yönelik çok olumsuz
adımlar da gördük dolayısıyla iki devletli
çözüm vizyonunu daha da diri tutmamız ge-
rekiyor. Filistin’de tek taraflı adımlar, yaşa-
nan çatışmalar, yasadışı yerleşimler, zorla
tahliyeler ve yıkımlar gibi tek taraflı adımlar
barış zeminini daha da tahrip ediyor. Kabul
görmüş uluslararası parametreler temelinde,
1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan
bir Filistin devletinin kurulması şarttır. İki
devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzak-
laşmaması gerekiyor.” diye konuştu. DHA

Filistin devletinin
kurulmasi sarttir
Filistin ziyareti kapsamında Ramallah’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile
ortak basın toplantısı yaptı. Bakan Çavuşoğlu “Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu
Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. İki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor” dedi

Filistin
politikamız
değişmez

Türkiye'nin 
Filistin politika-
sının değişme-
yeceğinin de
altını çizen 
Çavuşoğlu, 

“Filistin 
davasına 

desteğimiz İsrail 
devletiyle ilişki-
lerimizin seyrin-
den tamamen
bağımsızdır.

Ama şunu da
söylemek 

isterim, Filistin
politikamızın

değişmesi
mümkün 
değildir. 

Görüşmemizde
bölgemizdeki
bazı konuları

ele aldık. Doğu
Akdeniz olmak
üzere. Bölgesel
konularda da
istişarelerimize

devam 
edeceğiz.”
ifadelerini 
kullandı.

TOPLANTIYA
DAVET

İstanbul ili Avcılar ilçesi 
18222 parsel hissedarlarına 

ait toplantıya davettir
Bakırköy 24. Noterliği'nde

onaylanmış 93188 Seri numa-
ralı apartman karar defterinin

23.05.2022 tarihli üç numaralı
alınan kararına istinaden ve bu
toplantıya katılmayan ve ka-

rarda alınmış olan 17.06.2022
tarihli toplantıya katılmaları için
Ahmet Yalçın ve Saniye As-

lan’ın Ambarlı Mahallesi Büyük
Cami Sokak No:18 D:2'de

Saat 19.00'da gerçekleşecek
olan toplantıya iştirak etmeleri

hususunda bu davet 
çıkarılmıştır

Gündem:
18.222 parsel de daha önce

bulunan ve 6306 sayılı kentsel
dönüşüm kapsamında yıkılmış
olan binanın yine 6306 sayılı

kanun kapsamında kentsel dö-
nüşüm adı altında tekrar inşaat
ile alakalı yüklenici firmayla an-
laşma yapılması hususundadır.

18222 Parsel Hissedarları
Adına Apartman Yöneticisi

Çiğdem Kandemir

Putin bir an önce yenilmeli
ABD'li milyarder yatırımcı George
Soros, Davos'ta merakla beklenen
akşam yemeği buluşmasında dünya-

daki güncel gelişmelere dair dikkat çekici açık-
lamalarda bulundu. Macar asıllı bir Yahudi
olan Soros, aynı zamanda dünyanın dört bir
yanında faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı-
nın da kurucusu. Soros, sahip olduğu servet
ve vakfı aracılığıyla otoriter rejimlere karşı
muhalif hareketleri desteklemesiyle komplo
teorilerinin de odağında bulunuyor. Soros'un,
Davos'ta düzenlenen geleneksel akşam ye-
meği konuşmasına Ukrayna savaşı ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin damgasını
vurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "mede-
niyetin sonu" olabileceği uyarısı yapan Soros,
Avrupa'yı da enerji konusunda Putin'e karşı
daha kararlı adımlar atmaya çağırdı. Ukrayna
savaşının Avrupa'yı temelinden sarstığını be-
lirten Soros, "İşgal, Üçüncü Dünya Savaşı'nın
başlangıcı anlamına gelebilir ve medeniyeti-
miz bunu atlatamayabilir" diye konuştu. Uk-
rayna savaşını bir an önce sona erdirmek için
eldeki tüm imkanların seferber edilmesi gerek-
tiğini vurgulayan Soros, "Medeniyetimizi ko-
rumanın tek yolu belki de Putin'i mümkün

olduğunca hızlı bir şekilde yenilgiye uğrat-
maktır" dedi.

Merkel'e Rusya eleştirisi

Ukrayna'ya verdikleri destek için ABD ve Av-
rupa'yı öven Soros, başta Almanya olmak
üzere Avrupa'yı ise Rusya'ya enerji alanındaki
bağımlılık nedeniyle eleştirdi. Avrupa'nın Rus
fosil enerji kaynaklarına "aşırı bağımlı" olmayı

sürdürdüğünü belirten Soros, "bu bağımlılığın
büyük ölçüde Almanya'nın eski başbakanı
Angela Merkel'in merkantilist politikalarından
kaynaklandığını" iddia etti, Merkel'in Rusya ile
doğal gaz sevkiyatı konusunda "özel anlaşma-
lar" yaptığını söyledi. Putin'in Avrupa'ya çok
akıllıca şantaj yaptığını, gazı kesmekle tehdit
ettiğini, ancak dışarı göstermeye çalıştığından
çok daha zayıf olduğunu savunan Soros,

"Putin aslında bir krizin içinde ve bir şekilde
Avrupa'yı korkutmayı başardı" dedi. Soros,
Putin'in geçen yıl doğal gazı Avrupa'ya ihraç
etmek yerine stokladığını, bundan kaynakla-
nan doğal gaz sıkıntısı nedeniyle artan fiyat-
lardan "büyük paralar kazandığını" ifade etti.
Ancak depolama tesislerinin Temmuz'da do-
lacağını ve Rusya'nın Avrupa dışında doğal
gazı ihraç edecek yeri bulunmadığını belirten
Soros, "Putin sıkışmış durumda. Doğal gazla
bir şeyler yapması gerekiyor. Avrupalılar san-
dıklarından çok daha güçlü bir konumdalar"
dedi.

Rus-Çin ittifakı en büyük tehdit

Soros konuşmasında Putin'in dışında Çin
Devlet Başkanı Şi Cinping'i de hedef aldı.
Putin ve Şi'yi "diktatörler" diye nitelendirdi,
bu iki ülkenin "açık toplum önündeki en
büyük tehdidi oluşturduğunu" söyledi.
Soros, iki ülkenin giderek artan iş birliğine
işaret ederek "Birbirleriyle sınırları olmayan
bir ittifak bağı içindeler. Ortak noktaları da
çok var. Gözdağı ve tehditlerle yönetiyorlar
ve bunun sonucunda akıl almaz hatalar 
yapıyorlar" dedi.   

ABD'li milyarder Soros, Davos'ta yaptığı konuşmada, Ukrayna'da Putin'in bir an önce yenilmesi için tüm
imkanların seferber edilmesini istedi, Rusya ve Çin'i "açık toplum önündeki en büyük tehdit" diye nitelendirdi

Macar asıllı bir Yahudi
olan Soros, aynı zamanda

dünyanın dört bir
yanında faaliyet gösteren

Açık Toplum Vakfının
da kurucusu. Soros, sahip 

olduğu servetve vakfı aracılı-
ğıyla muhalif hareketleri 
desteklemesiyle komplo
teorilerinin de odağında 

bulunuyor.
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Root Karaköy'ün duvarı boyandı
Tarihi Karaköy semtinin sofistike oteli Root Kara-
köy, dış cephesine uygulattığı duvar sanatı projesi
için ünlü sanatçı Pesimo’yu İstanbul’da ağırladı.
Büyüleyici İstanbul şehir ve Boğaz manzarasına
hâkim konumuyla dikkat çeken Root Karaköy,
tramvay yoluna bakan duvarını Pesimo’nun yara-
tıcı sanatıyla buluşturdu. 1998’den beri şehrinin
duvarları üzerinde çalışan, Peru şehir sanatının en
önemli sanatçılarından bir olan Pesimo, Root Ka-
raköy işbirliği için ilk kez İstanbul’a geldi. Pesi-
mo’yu İstanbul’a getiren Root Karaköy’ün sahibi

Barış Erdoğdu, “Duvar resimlerinin tüm dünyada
insanlığa ait ortak bir dil oluşturduğuna inanıyo-
ruz. Otelimiz de sanat ve kültürü odağına alarak,
İstanbul’u ziyarete gelen misafirlere hizmet veri-
yor. İlk projemiz, ünlü Güney Amerikalı sanatçı
Pesimo’yu İstanbul’a getirerek şehirde kalıcı bir
eser bırakmak oldu. Root’un duvarında çalışılan
eserin ismi “Barış Ruhu” ve ana kahramanı bir
kadın. Bu konuyu uzun uzun Pesimo ile konuştuk;
kadınlar bizim için barışı temsil ediyor. Resimdeki
kadının elindeki küre, evren, etrafındaki erkekler ise

savaşçı… Kadının gücü erkekleri nötrleştiriyor.”
diyerek projeyi anlattı.

Özel bir proje

Bu özel proje için Lima’dan İstanbul’a gelen 1983
doğumlu sanatçı Pesimo, daha önce dünyanın
pek çok şehrinde yaratıcı işler yaptığını, ancak ilk
kez kültürlerin buluştuğu İstanbul’da bir eser ya-
rattığını söyledi. Pesimo, sanatında ilhamını, ba-
rıştan ve hepimizin birbirine bağlı olduğu
anlayışından alıyor.

Tarihi Karaköy semtinin sofistike oteli Root Karaköy, dünyaca ünlü Perulu sanatçı Pesimo’yu İstanbul’a getirerek kentin duvarlarında kültürleri buluşturdu

B oğaziçi Üniversitesi Çevre Bilim-
leri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi İrem
Daloğlu Çetinkaya ile Norveç

Bergen Üniversitesi Coğrafya Bölü-
mü’nden Araştırmacı Mahir Yazar’ın yü-
rütücüsü olduğu projeyle 12 şehir
belediyesinin iklim değişikliğiyle ilgili
rapor, çalışma ve projeleri değerlendirili-
yor. Berlin merkezli Alman Uluslararası
ve Güvenlik İşleri Enstitüsü (SWP) tara-
fından desteklenen ve yaklaşık bir yıl sür-
mesi öngörülen projeyle, Türkiye
şehirlerinin bu alandaki röntgenin çekil-
mesi hedeflenirken, ülke çapında yerel
yönetimlerin farkındalıklarının geliştiril-
mesi de amaçlanıyor.

Çalışmalar yerelleşmeli

Projenin yürütücülerinden Boğaziçi
Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi İrem Daloğlu Çetinkaya,
iklim değişikliği gibi büyük ölçekli bir
konunun yerelden ele alınması gerekti-
ğini söylüyor. Bu nedenle her belediye-
nin kendisine ait nitelikli bir iklim
değişikliğine uyum ve azaltım eylem pla-
nına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak,
“Türkiye geneline yönelik iklim değişik-
liği eylem planı ortaya kondu. Ancak
bunun ötesinde iklim değişikliğine yöne-
lik risk tanımlama, uyum ve azaltım ça-
lışmalarının yerelleştirilmesi gerekiyor.
Mesela İstanbul ve Trabzon’un bu ko-
nudaki ihtiyaçları farklılaşıyor. Sizin de
buna göre yaklaşmanız, projelerinizi ta-
sarlamanız gerekiyor” diyor.

Çok büyük hedefler olabiliyor

Bilim insanı Şubat 2022’de başlayan
Localnet projesinin bu nedenle Tür-
kiye’de iklim değişikliğiyle ilgili yerel dü-
zeydeki durumu anlamak için çok
önemli bir yerde durduğu görüşünde.
Dr. Öğr. Üyesi Çetinkaya, bunu tespit

etmek için ilk etapta yerel yönetimlerin
iklim değişikliğine yönelik hazırladıkları
raporları incelediklerini söylüyor: “Tür-
kiye’nin iklim değişikliğine yönelik ulu-
sal eylem programının yerelde yani
belediyeler düzeyinde yansımaları var.
Vakfın sağladığı fonla İstanbul, Ankara,
İzmit, Eskişehir, Gaziantep, Trabzon,
Bursa, Antalya, Nevşehir, Yalova gibi 12
şehir belediyesinin iklim değişikliği
uyum planlarına bakıyoruz. Yerel yöne-
timlerin kendi uyum planlarını nasıl
oluşturduğunu inceliyoruz. Bunların ye-
reldeki ihtiyaçları ne oranda yansıttığını
araştırıyoruz. Raporlarda zaman zaman

çok büyük hedefler konabiliyor.”

Uygulamalara da bakacağız

Ancak bilim insanı projenin sadece kâğıt
üstünde belirtilenlerle sınırlı kalmadığını,
raporlarda ortaya konan hedeflerle uygula-
maları sahada karşılaştırdıklarını da sözle-
rine ekliyor: “Çalışmamız rapor ve
planlarda yazanlarla sınırlı değil. Söylem
analiziyle birlikte sosyal ağ analizi yaparak,
hangi kurumların birbiriyle ilişkili oldu-
ğunu tespit ediyoruz. Ardından il ve ilçe
belediyelerine bu alanda görev alan uz-
manlarla görüşüyor, yerel adımları derinle-
mesine anlamaya çalışıyoruz. Sahada

yaptığımız incelemelerle de araştırmamıza
katkı sağlıyoruz. Böylelikle 12 ille birlikle
bu illere bağlı ilçe belediyelerinin iklim de-
ğişikliği konusundaki durumlarının bir
röntgenini çekmeyi hedefliyoruz.” Dr. Öğr.
Üyesi Çetinkaya, Aralık 2022’de sona ere-
cek projeyle birlikte kamuoyuyla paylaşıl-
ması öngörülen bir raporun da araştırma
makalesiyle birlikte hazırlandığı bilgisini
paylaşıyor. Bu sayede yerel yönetimlerin
iklim değişikliğine yönelik güncel çalışma-
larının daha iyi anlaşılacağını belirten bilim
insanı, Türkiye çapında iklim değişikliği
konusundaki farkındalığın geliştirilmesini
istediklerini de söylüyor.

TÜRKAN ERVAN

BoGaziCi iklim
karnesi vereCek
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi İrem Daloğlu Çetinkaya’nın yürütücüleri arasında yer aldığı uluslar-
arası Localnet projesi, Türkiye’deki 12 şehrin iklim değişikliği karnesini çıkarıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 12 şehir belediyesinin
bu alanda ortaya koyduğu çalışmaların sahada incelendiği araştırmayla ülke çapında farkındalığın artırılması hedefleniyor

İrem Daloğlu
Çetinkaya

kimdir?

2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği’nden lisans derece-
siyle mezun oldu. Sonrasında Fulbright bursuyla
ABD Northeastern Üniversitesi’nde mühendislik yö-
netimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Doktora derecesini Michigan Üniversitesi’nden
2013’te çevre ve sürdürülebilirlik alanında aldı. Aynı
üniversitede araştırmacı olarak interdisipliner proje-
lerde tatlı su ekosistemlerinde iklim değişikliğinin et-
kilerini ve olası uyum stratejilerini çalıştı. İklim

değişikliğinin tatlısu ekosistemleri üzerindeki etkile-
rini modelleme ve karar vericilerin gıda ve su güven-
liği üzerindeki rollerini anlama alanlarında
araştırmalarını sürdürüen Dr. Daloğlu Çetinkaya’nın
bu konularda alanının saygın akademik dergilerin-
den Proceedings of National Academy of Science,
Environmental Science and Technology ve Ecology
and Society’de yayınları bulunuyor. Boğaziçi Üniver-
sitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde ise iklim değişik-
liği ile çevre politikaları hakkında dersler veriyor.

KULLANICI odaklı inovasyonu ilk sıraya koyan
Vivo, tüketicilere her zaman sınıfının en iyisi
mobil görüntüleme deneyimi sağlamayı hedefli-
yor. Vivo ve ZEISS’in dünya çapındaki görüntü-
leme ortaklığı da benzersiz görüntüleme
teknolojisini akıllı telefonların sezgisel kullanıcı
deneyimiyle birleştirmeyi amaçlıyor. vivo, bu or-
taklığın imzasını taşıyan ve kullanıcılara yeni si-
nematik fotoğrafçılık özellikleriyle en üst düzey
mobil deneyimi yaşatan amiral gemisi X80 seri-
sini tanıtıyor. X80 ve X80 Pro'yu içeren yeni vivo
X80 serisi, benzersiz mobil fotoğrafçılık deneyi-
minin ötesine geçen ileri teknolojisi ilk kez ZEISS
iş birliği kapsamında sinematik tarzda video
modları sunuyor. Vivo X80 serisi ile üstün bir
amiral gemisi performansının yanı sıra, teknolo-
jik yenilikleri ile de fotoğrafçılık ve videografi
dünyasında mükemmel kullanıcı deneyiminin
aralıksız arayışını göstermeye devam ediyor.

Eşsiz bir tasarımı var

Vivo’nun kullanıcı deneyimi odaklı, profesyonel
kamera teknolojisi ve heyecan verici akıllı telefon-
lar geliştirme tutkusunu güçlü bir şekilde yansı-
tan yeni modeli X80, tasarımı ve teknolojisi ile
göz dolduruyor. Profesyonel fotoğraf makineleri-
nin görünümünden ilham alan kare ve daire este-
tiği, serinin profesyonel fotoğrafçılık yeteneklerini
akla getirmek için X80 serisinin dış tasarım kon-
septine dahil edilmiş 2400X1080 piksel 6.78 inç-
lik Amoled ekranı kullanıcılarını karşılıyor. Eşsiz
tasarımında, lensleri bir daire motifi içine alarak
kullanıcılara benzersiz bir kamera adası yaratıyor.
206 gr ağırlığındaki X80, 120 Hz ekran yenileme
hızı ile kesintisiz bir deneyim sunuyor. 

Birinci sınıf fotoğrafçılık

Kullanıcılarına her zaman birinci sınıf mobil de-
neyim sunmayı hedefleyen vivo, amiral gemisi ci-
hazlarında bu deneyimi en üst seviyeye çıkarıyor.
Alman lens devi ZEISS iş birliğiyle geliştirdiği
yeni sinematik fotoğrafçılık başta olmak üzere
birçok vazgeçilmez özelliğe sahip vivo X80 fotoğ-
rafçılık yetenekleriyle benzersiz performansa
imza atıyor. X serisinde alışagelmiş güçlü kamera
seti X80’de de kullanıcılarına sunuluyor. 32
MP’lik ön kamerasına arka tarafta bulunan 50
MP ultra algılama sensörüne sahip ana kamera,
12 MP’lik portre kamera ve 12 MP’lik geniş açı
kamerası eşlik ediyor. 50 MP’lik ultra algılamalı
ana kamerası çekilen fotoğrafların en ince ayrın-
tısına kadar yakalarken karanlık veya düşük ışık
koşullarındaki kamera performansını arttıran
yeni bir sensöre sahip olmasıyla kullanıcılara et-
kileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor.
Buna ek olarak birinci sınıf fotoğrafçılık ve video-
grafi konusunda iddialı olan X80, AI Video Ge-
liştirme gibi özellikleriyle profesyonel düzeyde
görsel iyileştirmeler yapabiliyor. Böylece kullanı-
cılarına yalnızca yüksek ekran kalitesi değil oyun
içerisinde yüksek görsel deneyimi sunarak oyun-

Vivo, ZEISS iş birliği ile üst düzey
mobil fotoğrafçılık deneyimini 
yeniden tanımlayan akıllı 
telefonların amiral gemisi X80’i
kullanıcıların beğenisine sunuyor

Telefonla da
fotoğraf çekilir

K-Pop hayranlarına rotalar
Güney Kore’nin popüler kültürdeki yükselen
trendi Kore Dalgası (Hallyu), turistler için eğ-
lence dolu ve ışıltılı bir dünyanın kapılarını aralı-
yor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz
seyahat edebildiği ülkelerin başında gelen Uzak
Doğu’nun heyecan veren destinasyonu, Güney
Kore’de Hallyu TV dizisi, film ve müziği de kap-
sayan bir trendi açıklamak için kullanılsa da;
aynı zamanda dünyada çok daha fazla kişiyi et-
kisi alan bir yaşam tarzını yansıtıyor. Hallyu’nun

en önemli parçalarından olan Kore popüler mü-
ziği K-Pop ise, tüm dünyada yarattığı hayran
kitleleriyle Güney Kore’ye olan ilgiyi her geçen
gün artırıyor.   Kore Turizm Organizasyonu İs-
tanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, “Dünya-
nın en önemli popüler kültür ve eğlence
endüstrilerinden biri haline gelen Hallyu ile
Güney Kore artık her zamankinden daha fazla
merak edilen ve görülmek istenen destinasyon-
lardan biri oldu. K-Pop sanatçı ve gruplarının

hayran kitleleri, idolleri gibi şarkı söylemek ve
dans etmek için bir yandan Korece öğreniyor, bir
yandan da koreografi çalışmaları yapıyor. K-
Pop’un ışıltılı dünyasını deneyimlemek ve enerji
veren ritmine kendilerini bırakmak isteyenler
içinse ziyaretçilere, Güney Kore’de birbirinden
keyifli ve unutulmaz programlar sunuluyor. K-
Pop dalgasının peşinden sürüklediği hayran kit-
leleri için biz de bu konudaki en güzel
deneyimleri bir araya getirdik." diyor. 

2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada
aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 mil-
yar olurken, Facebook’un dünya çapın-
daki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara
geçtiği görüldü. 2022 yılı ilk çeyreği iti-
barıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı

sayısı 2,93 milyar olurken, dünya çapın-
daki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara
geçti. Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün
içinde Facebook’a giriş yapmış kişiler-
den oluştu. Bunun yanı sıra Facebook
kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne

sürekli arttığı kaydedildi. Veriler pan-
demi döneminde sosyal ağların kullanı-
mında artış olduğunu ortaya koyarken,
geçen yılın ilk çeyreğindeki aktif Face-
book kullanıcı sayısı da 2,85 milyar ola-
rak kayıtlara geçti.

3 milyar kişi Facebook'ta 
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Verona'da sportif direktör Tony 
D'Amico'nun ayrılacağının
kesinleşmesi sonucunda biten
sözleşmesini uzatmayı
düşünmeyen Igor Tudor'un da
Galatasaray'ın başına geçmeye
hazırlandığı iddia edildi

Tudor
dönüş
sİnyalİ
verdİ

S eçim heyecanı yaşanan Galatasaray 'da yeni
sezonda takımın başında teknik direktör ola-
rak kimin yer alacağı da merak konusu...

Daha önce Dursun Özbek yönetimi ile çalışan Igor
Tudor'un yeniden teknik direktör olarak takımın
başına getirilebileceği konuşulurken İtalyan basını
konuya ilişkin geniş kapsamlı iddialarda bulundu.
Calciomercatoday'in haberine göre Verona'da
sportif direktör Tony D'Amico, Atalanta'daki gör-
evine başlamak adına takıma veda etti. Igor Tu-
dor'un da bu ayrılık nedeniyle Verona'daki
sözleşmesini kesin olarak uzatmayacağı ifade
edildi. Tudor'un Galatasaray'ı düşünerek ayrılık ka-
rarı aldığı da belirtilmekte.

İtalyan gazeteciden flaş iddia

Paolo Bargiggia, Foto Ema Live'da Igor Tudor'un
Galatasaray ihtimaline ilişkin önemli açıklamalar
yaptı. İtalyan gazeteci, "Tudor, Galatasaray'a git-
mek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udine-
se'den ayrılacak" iddiasında bulundu. Şubat
2017'de Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın
başına geçen Igor Tudor, Aralık 2017'ye kadar Sarı-
Kırmızılıları çalıştırmış ve sonrasında görevine son
verilmişti. Kariyerinin devamında Udinese, Hajduk
Split ve yardımcı antrenör olarak Juventus'ta görev
yapan Igor Tudor, bu sene Verona'nın başında ser-
gilediği performansla da büyük takdir toplamıştı. 

ING Basketbol Süper Ligi Play-
Off Yarı Final ilk maçında Fe-
nerbahçe Beko, kendi sahasında
Darüşşafaka'yı 94-69 mağlup
ederek seride 1-0 öne geçti. Kar-
şılaşma öncesinde Fenerbahçe
Kulübü yönetim kurulu üyeleri
tarafından, Kadınlar Dünya
Boks Şampiyonası'nda madalya
kazanan Fenerbahçeli sporcular
Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakı-
roğlu, Sema Çalışkan ve Şennur
Demir'e sarı-lacivertli takımın
formaları takdim edildi.

Potada kazanan 
Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko
Potada kazanan 

Fenerbahçe Beko

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren
Galatasaray'ın Juventus ile olan sözleşmesinin

sonuna gelen İtalyan yıldız Federico 
Bernardeschi'yi kadrosuna katmak istediği 

ve bu doğrultuda teklifini sunacağı belirtildi
süper Lig 'de beklentilerin al-
tında kaldığı sezonun ardından
çok daha iddialı olunması planla-
nan yeni sezonun transfer çalış-
malarına başlayan Galatasaray ,
bu doğrultuda flaş bir isme yö-
neldi. Sarı-Kırmızılıların İtalyan
yıldız Federico Bernardeschi'ye
teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
CMIT TV'ye açıklamalarda bulu-
nan İtalyan gazeteci Rudy Galetti,
"Bugün kendisine teklifini iletecek
olan Galatasaray'ın somut bir il-
gisi var" ifadelerini kullandı. 

Sözleşmesi sona eriyor

İtalya Millî Takımının da önemli

isimleri arasında yer alan Federico
Bernardeschi, Juventus ile olan
sözleşmesinin sonuna geldi.
2017'de 40 milyon euro bonservis
bedeliyle Fiorentina'dan transfer
edilen yıldız oyuncunun kontratı
Haziran ayının sonunda bitiyor.
28 yaşındaki oyuncunun Milan'a
da önerildiği fakat bu transfere şu
an çok sıcak bakılmadığı ifade edi-
liyor. Yurt dışında oynama ihtima-
linin yüksek olduğu ve MLS'in de
seçenekler arasında yer aldığı ak-
tarılmakta. Bu sezon Juventus for-
masıyla toplam 36 maçta forma
giyen İtalyan yıldız; 2 gol, 6 asist-
lik skor katkısı sağladı. 

Kim askere
GiDiYOR!
Kim askere
GiDiYOR!
Kim askere
GiDiYOR!
Kim askere
GiDiYOR!
Kim askere
GiDiYOR!
Kim askere
GiDiYOR!
Kim askere
GiDiYOR!
Kim askere
GiDiYOR!

sarI-lacivertlilerde sergilediği
performansla yıldızı parlayan ve birçok
takımın listesinde yer alan Güney Koreli
Kim Min-Jae, yeni sezon öncesinde as-
kere gidecek. Fenerbahçe 'nin sezon ön-
cesinde Beijing Guoan takımından 3
milyon Euro bonservis ücretiyle transfer
ettiği Güney Koreli Kim Min-Jae sergi-
lediği performansla göz doldurdu ve
transferin gözdesi oldu. İngiltere Pre-
mier Lig takımı Everton ve İtalya'dan
Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jae
yeni sezon öncesinde vatani borcunu
ödeyecek. Madalya kazandı, askerliği 3
haftaya indi Güney Kore'de zorunlu as-
kerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya
Oyunları'nda ülkesine altın madalya ka-
zandıran Kim Min-Jae'nin askerliği de 3
haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcu-
nun yaz transfer döneminde askerlik
görevini yapması planlanıyor. 25 yaşın-
daki savunmacı bu sezon sarı lacivertli-
lerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1
kez rakip fileleri havalandırdı.

Haji kalmak
İstİyor
FRAPORT TAV Antalyaspor'da geçen 
sezon kiralık olarak oynayan Haji Wright
(24), takımda kalma isteğini kulübe iletti.
Golcünün gelecek sezon Antalyaspor
forma giymesi için görüşmeler başladı.
Takımdaki kiralık futbolculardan 
Ndao ile de yollar ayrılacak

Fraport TAV Antalyaspor'da ki-
ralık olarak forma giyen futbolcu-
ların sözleşme tarihi 31 Mayıs'ta
sona erecek. Kırmızı beyazlılarda
sözleşmesi sona erecek futbolcu-
larla ilgili gelecek sezon planlama-
sına hız verildi. Sezon başında
Sönderjyske'den kiralanan ABD'li
forvet Haji Wright'ın takımda kal-
ması için kırmızı beyazlılar görüş-
melere başladı. Haji Wright da
kulübüyle görüşerek, Antalyas-
por'da forma giyme isteğini be-
lirtti. Ligde 32 maçta 14 gol atıp 2
asist yaparak performansıyla ta-
raftarın gönlünü kazanan Haji
Wright'ın, gelecek sezon da Antal-
yaspor forması giymesi hedefleni-
yor. Fraport TAV Antalyaspor,
sözleşmesi sona erecek Alassane
Ndao ile yollarını ayıracak. Devre
arası takıma transfer olan Ndao,
15 maçta görev alıp, 3 golle ta-
kıma katkı sağladı. Ndao, Suudi
Arabistan kulübü Al-Ahli Cidde
takımına dönecek.
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Galatasaray’a
zor rakİp 
ING BasketBol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Se-
risi 3'üncü maçında Anadolu Efes, kendi sahasında
Pınar Karşıyaka'yı 83-68 mağlup ederek seride durumu
2-1'e getirdi ve yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi
oldu. Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Ana-
dolu Efes'in ikinci EuroLeague şampiyonluğu için ha-
zırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı.
Geçtiğimiz sezon kazanılan ilk EuroLeague 
şampiyonluğu bayrağının yerine asılan yeni bayrak, 
üst üste gelen iki tarihi başarıyı da kapsayan özel bir ta-
sarımla hazırlandı. Böylece Anadolu Efes'in, hem 2020-
2021 hem de 2021-2022 sezonlarındaki EuroLeague
şampiyonlukları tek bayrakta bütünleşti. Bayrak için ya-
pılan törenin yanı sıra EuroLeague şampiyonluk kupası
da taraftarlarla buluştu.

Yusuf Sarı ayrıldı
Çaykur Rizespor’da sezon sonuna kadar sözleşmesi
bulunan Yusuf Sarı, takımdan ayrıldı. Çaykur Rizespor
Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel
futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin sü-
resi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hiz-
metlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol
kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi. Sarı, 9
Ocak'ta Trabzonspor’dan yeşil-mavili takıma transfer
olmuştu.  
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F enerbahçe Başkanı Ali Koç'un "2-5
aydır takımı izliyor" dediği Jorge
Jesus, takımda forma giyen başta

Kim Min-Jae, Crespo, Mert Hakan Yandaş
ve Altay gibi 12-13 futbolcuyla ilgili flaş bir
karara imza attı. Bu arada Sarı-Lacivertliler
yeni golcüsünü de buldu ve yıldız isimle her
konuda prensip anlaşmasına varıldı. Yeni
teknik direktörünü pazartesi günü açıklaya-
cağını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,
duygularının İsmail Kartal, mantığının ise
Jorge Jesus olduğunu kurduğu cümlelerle
ima etti. Hatta kimi seçerse seçsin, taraftarı
memnun edemeyeceğini de dile getirdi.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Tu-
ru'ndan başlayacak ve ilk maçını 19-20

Temmuz'da oynayacak olması nedeniyle ta-
raftarın endişesine hak veren Başkan bu ko-
nuda rahat olduğunu, "İsmail Kartal zaten
takımı A'dan Z'ye tüm detaylarıyla biliyor,
Jesus da 2.5 aydır takımı çalışıyor" diyerek
anlattı. Portekizli hocanın 12-13 oyuncu
için 'Kalsın' raporu verdiğine de vurgu
yaptı.

Koç'un verdiği ipuçları

İşte Koç'un verdiği ipuçlarıyla Jesus'tan
geçer not alan isimlerin başında gelenler:
"Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi
transfer, Vitor Pereira'nın hediyesi. Bebeği
ve karısı var, buradan çok memnun. Ka-
zanacağımıza inandığı bir kadro ile bir

sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir.
Onu tutmayacağımızı bilerek aldık (23
milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var).
İnşallah bu sene tutarız. Miguel Cres-
po'yu herkes eleştirdi ama şimdi söylenen-
ler ortada. CSKA Moskova kendisini
sordu ama Mert Hakan Yandaş satılık
değil. İki hocamız da kalmasını istiyor.
Diego Rossi'nin çok taliplisi var. Ferdi Ka-
dıoğlu ve Osayi Samuel yeni pozisyonla-
rında da çok başarılı. Altay Bayındır
kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular
nasip olsun.”

Sörloth gelecek

Bu arada Ali Koç, Luis Suarez ile Alexan-

der Sörloth'tan hangisini tercih edeceği
sorusuna, "Açlığı ve yaşından dolayı Sör-
loth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi
olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 mil-
yon Euro bonservisi var. Artık kiralık git-
mek istemez diye düşünüyorum" yanıtını
vermişti. Geçtiğimiz günlerde menajeri İs-
tanbul'a gelen yıldız futbolcunun, F.Bah-
çe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Sörloth'a 2+1 yıllık sözleşme öneren sarı-
lacivertli takım, oyuncuyu da yıllık 2.5
milyon Euro teklif etti. F.Bahçe yönetimi,
bonservisi 12 milyon Euro olan Norveçli
futbolcu için Leipzig ile masaya oturacak.
Kanarya, 6 milyon Euro'yu gözden çıka-
rırken, rakama bonuslar da eklenecek.

10 milyonluk
genç yetenek
Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı
istiyor. Torino’nun 4 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen
Beşiktaş’ın kapısını bu kez Frankfurt çalmaya hazırlanıyor.
Almanya basını, kulübün gelecek sezon Şampiyonlar
Ligi’nde yer almasının avantaj olduğunu ifade etti

Beşiktaş'ta kaçırdığı pozisyonlar saç baş
yolduran Michy Batshuayi Kartal'dan
ayrıldıktan sonra ülkesi Belçika'dan talipleri
arttı. Belçika'nın Antwerp takımı Fener-
bahçeli futbolcu Mbwana Samatta'yı gönder-
erek yerine Batshuayi'yi almayı düşünüyor
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi
sona eren ve Siyah-Beyazlı ku-
lübe veda eden Michy Bats-
huayi için ülkesi Belçika'dan
flaş bir transfer iddiası geldi.
Batshuayi ile ilgili yer verilen
haberde bonservisi Fenerbahçe
'de bulunan Mbwana Samatta
detayı dikkat çekti. Beşiktaş'ın
sezon başında İngiltere'nin
Chelsea kulübünden 1 yıllığına
kiraladığı Michy Batshuayi,
Süper Lig'in sona ermesiyle
Siyah-Beyazlı kulübe resmen
veda etmişti. Beşiktaş'ın yola
devam etmeme kararı aldığı
Belçikalı golcü, Siyah-Beyazlı
forma altında Süper Lig'de 14
gol atsa da daha çok kaçırdığı
pozisyonlarla akıllara kazın-
mıştı. Beşiktaş'ın genel perfor-
mansını yeterli bulmadığı için
yola devam etmeme kararı al-
dığı Michy Batshuayi için ise
ülkesi Belçika'dan flaş bir
transfer iddiası ortaya atıldı.
Voetbalbelgie'de yer alan ha-
berde Michy Batshuayi'nin son
sezonlardaki kötü performans-
ları sonrası bonservisinin bu-
lunduğu Chelsea'de gelecek
sezon için düşünülmediği ve
bu kez kendisi için çok sayıda
kulübün istekli olmadığı belir-

tildi. Chelsea ile 1 yıl daha söz-
leşmesi bulunan ve İngiliz ku-
lübünde istenmeyen
Batshuayi'nin önümüzdeki
sezon ülkesi Belçika'ya dönebi-
leceği öne sürülürken, yıldız
futbolcunun transferde adının
Royal Antwerp ile anıldığı ak-
tarıldı. Batshuayi'yi transfer
etmek istediği sürülen Ant-
werp, geride kalan sezonda Fe-
nerbahçe'nin forvet oyuncusu
Mbwana Samatta'yı kiralık
olarak katmıştı. Sezonun bit-
mesiyle Samatta ile yollarını
ayıran ve Tanzanyalı oyuncu
ile yola devam etmeyi düşün-
meyen Antwerp, Batshuayi'yi
kadrosuna katması halinde
forvet hattını yine yolu Türki-
ye'den geçen bir golcü ile dol-
durmuş olacak. Batshuayi'yi
istediği iddia edilen Royal Ant-
werp, kadrosunda bir dönem
Fenerbahçe'de forma giyen
Michael Frey'i de bulunduru-
yor. Beşiktaş öncesi kariyerinde
Standard Liege, Marsilya, Bo-
russia Dortmund, Valencia ve
Crystal Palace gibi takımların
formasını giyen 28 yaşındaki
Batshuayi için Chelsea 2016
yılında 39 milyon Euro bon-
servis bedeli ödemişti.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da yuva-
dan uçan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'e
Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın
talip olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlılar,
100 bin Euro'luk transfer taksidi ödenme-
yince sözleşmesini tek taraflı feshederek ser-
best kalan Polonyalı file bekçisinden ciddi
bir gelir elde etme fırsatını kaçırdı. Sout-
hampton'ın kaleci Lis'e 5 yıllık bir sözleşme
teklif etmeyi planladığı, İngiliz kulübü ve
oyuncu arasında görüşmelerin devam ettiği
ileri sürüldü. Süper Lig 'den 371 milyon TL
borç yüküyle düşen İzmir temsilcisinde
geçen hafta göreve gelen yönetimin mevcut
kadroyu korumak için kaynak arayışlarını
sürdürdüğü bildirildi. Transfer yasağı
devam eden siyah-beyazlıların sözleşmesi
sona eren oyuncularını ikna etmek için aci-
len 20 milyon TL'lik kaynağa ihtiyaç duy-
duğu ifade edildi. Altay'da 9 yabancı
oyuncu takımdan ayrılırken, sözleşmesi
sona erenlerle birlikte toplam 21 futbolcu
serbest kalma hakkı kazandı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı
Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) Başkanlığı'na aday olmayı dü-
şündüğünü açıkladı. Büyükekşi, yazılı yaptığı
adaylık açıklamasında, "Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşü-
nüyorum" dedi. Liglerde mücadele eden
kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini akta-
ran Büyükekşi, "Gaziantep Başkanı olduğum
dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere,
Kulüpler Birliği'nin demokratik ve şeffaf ya-
pısı gereği ve her kulüp başkanının görüşle-
rini fevkalade önemsemem sebebiyle bu
düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla is-
tişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep
ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir
randevu talep ettim. Daha sonra da 1'inci,
2'nci ve 3'üncü Lig başkanları ile ayrı ayrı gö-
rüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri ta-
mamladıktan sonra adaylığımı resmiyete
kavuşturmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu taraftarlar, bordo-mavili takım
otobüsünün dış dizaynını kullandıkları oylarla
değiştirdi. Trabzonspor'un resmi fan token
partneri socios.com geçtiğimiz sezonun ba-
şında Trabzonspor'un Futbol A Takım otobü-
sünün dış dizaynı için bir oylama başlattı.
$TRA fan token alan taraftarlar, bordo-mavili-
lerin takım otobüsünün dizaynını kendi oyla-
rıyla belirledi. 100'den farklı ülkeden
bordo-mavili taraftarların katıldığı oylama,
Trabzonspor için hazırlanan reklam filminin
de konusu oldu. Hazırlanan reklam filminde
kaptın Uğurcan Çakır da yer aldı. Trabzons-
por'a her zamankinden yakın olmak isteyen ve

kulüp kararlarında etkili
olmak isteyen $TRA
fan token sahipleri sa-
dece takım otobüsünün
dış dizaynını değil,
Trabzonspor'un maç
bileti fiyatlarını, her ay

ayın oyuncusunu belirledi. Bordo-mavili taraf-
tarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde Roma,
Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen ku-
lüplerini ise geride bıraktı.

Batshuayi iddiası

Kaleci
pişmanlığı

TFF başkanlığına
talip oldu

Takım otobüsü değişti
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "2-
5 aydır takımı izliyor" dediği Jorge
Jesus, takımda forma giyen 12-13
futbolcuyla ilgili kararını verdi. Bu
isimlerin başında Kim Min-Jae,
Crespo, Mert Hakan Yandaş ve
Altay var... Bu arada Sarı-Lacivert-
liler yeni golcüsünü de buldu

Suarez kapıyı açık bıraktı
Öte yandan Atletico Madrid ile sözleşmesi
biten dünya yıldızı futbolcu Luis Suarez'in ismi
uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyor. 35 ya-
şındaki forvet de geleceğiyle ilgili dün İspan-
yol basınına şu açıklamayı yaptı: “Birçok
seçenek ve teklif var. Çin, Katar, Arabistan...
Bu ülkelerden yüksek bir teklif alsam kabul
edeceğimi söyleyen insanlara gülüyorum, ka-

famda bu ülkeler yok. Kazanacağım parayı
düşünmüyorum. En çok teklif aldığım yer Av-
rupa. Ayrıca Güney Amerika, Brezilya, Mek-
sika ve Arjantin'den de teklif var... Aklımdaki
rekabet seviyesi Avrupa'daki seviyeye uygun.
Benim için önemli olan projenin ne kadar 
rekabetçi olduğudur. Dünya Kupası'na hazır
olmak için doğru olan kararı vereceğim.”

Beşiktaş ’ta hareketli saatler yaşa-
nıyor. Sezonun öne çıkan isimle-
rinden biri olan Rıdvan Yılmaz için
gelen tekliflere bir yenisi eklenmek
üzere. Daha önce İtalya Serie A
ekibi Torino, 21 yaşındaki sol beki
kadrosuna katmak isterken, siyah
beyazlıların kapısını 4 milyon Eu-
ro’luk teklifle çalmıştı. Ancak İtal-
yanların bu önerisi yetersiz
bulunarak kabul edilmemişti. Dev-
reye şimdi de Avrupa Ligi’ni kaza-
nan Frankfurt giriyor.

Görüşmeler olumlu gidiyor

Alman basınından Sport1, Rıdvan
Yılmaz’ın listede yer aldığını belirtti.
Haberde, Beşiktaş ile Rıdvan Yıl-
maz için yapılan görüşmelerin
olumlu yönde gittiği ifade edildi.
Rıdvan Yılmaz konusunda Frank-
furt’un gelecek sezon Şampiyonlar
Ligi’nde yer alacak olmasının
Alman ekibine Transfer için avantaj
sağladığı aktarıldı. Genç sol bekin
Beşiktaş’ta 11’in düzenli oyuncusu
olduğu hatırlatılırken, Stefan Kuntz
tarafından A Milli Takım kadro-
sunda yer verildiği de kaydedildi. Be-
şiktaş Kulübü, Rıdvan Yılmaz için
yaklaşık 10 milyon Euro’luk bonser-
vis bedeli belirlemiş durumda. Siyah
beyazlılar bu rakamın altındaki öne-
rileri de kapıyı kapatma kararı aldı
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Ş evval Sam (48), önceki gün
30 Mayıs'ta vereceği konse-
rin provaları için Cihangir'de

stüdyoya girdi. Provalar arasında
basın mensuplarının sorularını ya-
nıtlayan Sam, "Heyecan dorukta.
Şimdiye kadar yüzlerce konser ver-
dim ama bu sefer çok heyecanlı-
yım. Bu yüzden özel bir hazırlık
yapıyoruz. neşeli bir konser hazırlı-
yoruz. izleyenlerin çok eğlenece-
ğini düşünüyorum çünkü biz
sahnede çok eğleniyoruz." dedi.
Gazetecilerin, "Konser aralarında
karavanınızla bir, iki günlük kaça-
maklar yapacak mısınız?" soru-
suna yanıt veren Şevval Sam,
"Kaçamaklar yapmazsak, makineyi
biraz yorabiliriz. Prenses (karavanı)

benden daha ünlü olduğu için sü-
rekli yakalanıyorum. O yüzden
şimdi adres vermiyorum." ifadele-
rini kullandı.

Yorucu bir sezon geçirdim

Hem dizi seti hem de konserlerde
yoğun bir tempoda çalıştığı kendi-
sine hatırlatılan Sam, "Çok yorucu
bir sezon geçirdim. Dizi setinden
çıkıp, uçakla Kıbrıs'a gidip, konser
verip, sonrasında da gece 3 uça-
ğıyla istanbul'a döndüğüm oldu. 4
saat uyuyup, sabah 7'de yine sette
oldum." şeklinde konuştu.

Karadenizliler beni sever

Trabzonspor için bir şampiyonluk
şarkısı hazırlayan ünlü isim, "Kara-
deniz halkı sizi çok seviyor. neler
söyleyeceksiniz?" sorusunu, "Son-
radan olunur mu bilmiyorum ama

galiba ben sonradan Karadenizli
oldum. Karadenizlilerin bana olan
sevgisi hiç kaybolmadı. Şampiyon-
luk şarkısını da Trabzonspor'a bir
hediye olarak yaptım. Yeni albüme
de koyacağım." açıklamasını yaptı.

Karavanını öve öve 
bitiremedi

Öte yanndan “Bu benim bebeğim”
dediği karavanından gün içinde hiç
çıkmayan ve zamanının çoğunu
artık burada geçiren Şevval Sam,
daha önce, "Karavanın iç tasarımı
tamamen bana ait. Yıllardır evimde
kullandığım koltuklarımın kılıflarını
burada kullandım. Karavanın içi ta-
mamen ahşap yapıldı. Bana bu
2021’in ilk hediyesi oldu.” şeklinde
konuşmuştu. Sam, geçtiğimiz yıl
arkadaşından satın aldığı karava-
nın yenilenme süreciyle bizzat ken-
disi ilgilenmişti. Karavanın içini
tamamen ahşap yaptıran ve iç de-
korasyonuna kendisi imza atan sa-
natçı, günün büyük bölümünü
şimdilerde karavanında geçiriyor.

Trabzonspor için bir şampiyonluk şarkısı
hazırlayan Şevval Sam, “Karadeniz halkı
sizi çok seviyor. Neler söyleyeceksiniz?”
sorusunu, “Sonradan olunur mu 
bilmiyorum ama galiba ben 
sonradan Karadenizli 
oldum” diye yanıtladı

Türkiye'nin en büyük
ödül törenlerinden olan
Dijital Dünyanın Enleri
Ödül Töreni’nde
Mehmet Mert’e yılın
meslek örgüt başkanlığı
ödülü layık görüldü

TÜrKiYe'nin ilk dijital dergisi
evos Angels'ın 10 yıldır düzenle-
diği Dijital Dünyanın enleri Ödül
Töreni 1 Haziran 2022 Çar-
şamba günü, Özge Ulusoy ve
Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla,
Shangri-La Bosphorus Hotel’de
gerçekleşecek. Her yıl iş, sanat,

spor ve medya dünyasından ba-
şarılı isimlere dağıtılan ödüllerin
bu yıl ‘Gazetecilik Meslek Örgütü
Başkanı Ödülü istanbul Gazete-
ciler Dernek Başkanı Mehmet
Mert'e verildi. iGD Başkanı ve
Damga Gazetesi imtiyaz Sahibi
Mehmet Mert, evos Angels

okurlarına teşekkür ederek,
“Gazetecilik hayatın en kutsal,
en karakterli, en olmazsa olmaz
mesleklerinden birisidir. Bu
ödülü gazeteciliği evrensel de-
ğerleri çerçevesinde yaşatmaya
çalışan tüm meslektaşlarım
adına alıyorum” dedi.

Yılın başkanı
Mehmet Mert

2019 yılında Harbiye’de verdiği
konserinde, "Sağlığım ve imkanla-
rım el verirse dünyayı bir karavanla

gezmeyi istiyorum. Karavanla
insan daha özgür oluyor. Mülk
edinmek istemiyorum." demişti.

Dünyayı gezmek istiyorum

Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!
Sonradan 
Karadenizli!

Romantik değilim!
Etiler'de görüntülenen Demet Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu, “Eğlenceyi,
espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum” dedi

14 ŞuBat Sevgililer Günü'nde Oğuz-
han Koç'un evlilik teklifine "Evet" yanı-
tını veren Demet Özdemir, önceki gün
Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın
mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyun-
cuya, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Ro-
mantik değilim." açıklaması hatırlatıldı.

Özdemir, konuyla alakalı, "Ben ro-
mantik birisiyim' desem biraz garip

olur diye düşünüyorum. Eğlen-
ceyi, espri yapmayı çok severim
ama kendimi romantik bulmu-
yorum." şeklinde konuştu.

Eğlenmeyi severiz

Demet Özdemir, 13 Ma-
yıs'ta 37 yaşına basan sevgi-

lisinin doğum gününü sosyal medya
hesabından şu sözlerle kutlamıştı:
“Sana hep söyledim; seversem görer-
sin... Ruhunun tüm inceliklerini be-
nimle paylaştığın için sana çok teşekkür
ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep
ol... Doğarsan görersin...” Öte yandan
geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen
Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti,
düğün törenlerinin 4 gün süreceği yö-
nünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.
İkili, “Dört gün değil ama iki gün olabi-
lir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlene-
rek geçirmek istiyoruz, herkese zaman
ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden
bir şey söyleyip, daha sonra onu yapa-
mamak kötü olur” demişti.

Besteci, yorumcu ve çellist Gülşah
Erol’un kendi ruhunu yansıtan tınıları
müzik dünyasıyla buluşturduğu ve ortak
yapımcılığını Kenan Doğulu’nun üstlen-

diği, sekiz şarkıdan olu-
şan yeni

albümü,
Doğulu
Music
aracılı-

ğıyla
tüm
diji-
tal

platformlarda yayına girdi. Müzikal yete-
neğini; Menuhin Müzik Akademisi,
Zürih Konservatuarı, Tibor Varga Müzik
Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı, Anadolu Üniversi-
tesi Devlet Konservatuarı ve Bahçeşehir
Üniversitesi gibi köklü kurumlardan al-
dığı eğitimlerle harmanlayan sanatçı,
“Jazz for My Little Cello” albümündeki
şarkılarda dinleyiciye gerçek aşkın yolcu-
luğunu hissettiriyor.

Önemli isimlerle çalıştı

Müzik hayatı boyunca Türkiye ve Avru-
pa'da içlerinde Peter Brotzmann, Joe
Mcphee, Wolter Wierbos, Bart Maris,
Jim Black, Selda Bağcan ve Kenan Do-
ğulu'nun da yer aldığı farklı müzik tarzla-

rındaki müzisyenler ve gruplarla çalışan
Gülşah Erol’a yeni albümünde ise ala-
nında başarılı pek çok isim eşlik etti.
Beste, aranje ve prodüktörlüğünü ken-
disinin üstlendiği albümde Erol’a;

tenör saksofonda Barış Ertürk, alto sak-
sofonda Duru Tuna, piyanoda Yiğit

Avcı, bas gitarda Yiğit Can Öztop,
davulda Burak Reşit Cihangirli
eşlik ederken albümün mix ve
mastering’i ise Erim Arkman im-

zasını taşıyor.   AYNUR CİHAN

Başarılı müzisyen Gülşah Erol, caz ve klasik müziği 
modern bir kompozisyonla buluşturduğu ikinci stüdyo 

albümü “Jazz for My Little Cello”yu dinleyiciyle buluşturdu

kaçamak yaptı
Sİbel Can

Ünlü sanatçı Sibel Can, 6 Ha-
ziran'da vereceği Harbiye
konseri öncesi soluğu Yuna-
nistan'da aldı. Simi Adası'na
giden 51 yaşındaki şarkıcı, 

Kali Strata adlı taş merdi-

venlerde objektif karşısında
poz verdi. Fotoğraflarını da
Instagram'dan yayınlayan
Sibel Can'ın paylaşımları, kısa
sürede takipçilerinden yoğun
ilgi gördü.

Caz müziğin kraliçesi


