
CHP'li büyükşehir, il ve ilçe
belediye başkanları seçim

gündemiyle Van'a gitti. CHP, 27-
28 ve 29 Mayıs’ta Van’da kamp
kuracak. 248 başkan vatandaşlarla
buluşacak, seçim çalışmaları ma-
saya yatırılacak. Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın
Van'a gitmesi bekleniyor. CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit

Torun, “Geçen yıl
Gaziantep ve
Kayseri'de bele-
diye başkanları-
mızla bir araya
geldik. Şimdi de 3
gün süreyle tüm
başkanlarımızla
Van'da buluşuyo-
ruz” açıklamasını
yaptı. 
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İLÇE İLÇE GEZECEKLER

BELEDİYE BAŞKANINA KARŞI GÜVENSİZLİK VAR
Türkiye'nin en genç ilçe başkanların-
dan CHP Silivri İlçe Başkanı Berker

Esen Damga'ya konuştu. CHP Silivri İlçe Ör-
gütü'nün tek vücut halinde çalışmalarına
devam ettiğini belirten Esen, geçmişte yapılan
hatalardan ders çıkardıklarını söyledi. Esen,
“Geçmiş geride kaldı. Biz göreve geldiğimizde
yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmişti.
Şimdi bize düşen emanetimizi geri almaktır.

Bunun için çalışıyoruz” dedi. Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz'ı sert sözlerle eleştiren
Esen, “Belediye başkanına karşı güvensizlik
var. Başkanımız çok ciddi bir algıyla beledi-
yeyi yönetiyor. Ama gün geçtikçe bu algının
boş olduğunu halk görüyor. Sloganımız
“Mutlu Silivri” ama balıkçılar mutsuz, iş in-
sanları mutsuz, sanayici mutsuz herkes mut-
suz” ifadelerini kullandı. 
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İBB EL ATTI AMA ROMANLARIN DRAMI SÜRÜYOR
Silivri'de sadece belediyenin 
imkanlarından nemalananların 

mutlu olduğunu belirten Berker Esen,
“Önümüzdeki süreçte bunları belgele-
riyle paylaşacağız” dedi. Silivri Balıkçı
Barınağı'nda yapılan restoran tarzı
kaçak yapıların yıkım kararı hakkında
da konuşan Esen, “Oradaki restoran-
ları yıkacaksınız, yerine ne gelecek?
Hiçbir şey” eleştirisinde bulundu. Siliv-

ri'de yaşayan Roman vatandaşların haber-
lere konu olan zor yaşantısı hakkında da

açıklamada bulunan Esen, “İBB burada
incelemeler yaptı. Destek de verdi. Ama
dram hala devam ediyor. Sanayicilerle
bir protokol yapıp oradaki  yurttaşları-
mızı istihdam etmek için bir çalışma ya-
pıyoruz İBB eliyle bir takım hizmetler
yapılıyor ama yeterli mi kesinlikle değil”
diye konuştu. I SAYFA 8
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Kiramızı ödeyemiyoruz!
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248 başkanla 
Van’a çıkarma

Memleket Partisi Genel
Başkanı Muharrem İnce,

Kocaeli’de yerel basınla bir araya
geldi. Bir basın mensubunun, “Kı-
lıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı
adayı olmasını destekliyor musu-
nuz?” sorusuna cevap veren İnce
"Kılıçdaroğlu'na destek vermiyo-

rum. Neden destek
vereyim? Memle-
ket Partisinin kendi
adayı olacak. Ben
partinin genel baş-
kanı olarak Cum-
hurbaşkanı adayı
olacağım diyo-
rum” tepkisini
gösterdi. I SAYFA 7

Işıl Ayman, “Gece” ep’sinde
yer alacak ikinci şarkı “Sevsek

de Olmuyor”u dinleyiciyle buluştur-
maya hazırlanıyor. Kalplere dokuna-
cak bu yeni şarkıda Işıl Ayman’a
Batuhan Kordel eşlik ediyor. Sözü ve
bestesi Işıl Ayman, düzenlemesi Oya
Erkaya imzası taşıyan şarkı bugün
müzik severlerle buluşacak. I SAYFA 2
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'Belediye Başkanları Çalışta-
yı'na katılmak üzere 1 gün

önce eşiyle birlikte Van'a gelen İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mura-
diye ilçesinde yapımına başlanan
Hacı Memduh Erdoğan Camii'nin
temelini attı. Esnaf ziyaretlerinde
bulunan İmamoğlu, Muradiye 
Şelalesi'ni gezdi. İmamoğlu,
"Memleketin her noktasındaki gü-
zelliklerin, dilimiz, yaşam biçimi-
miz, etnik kökenimiz ne olursa
olsun birbirimizle yaşamak büyük
bir mutluluk. Bu memleketin gü-
zelliği işte bu ve bir aradayız” dedi. 
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VAN’DA TEMEL ATTI

Cami temeli attı
şelaleyi gezdi Türkiye'nin en genç ilçe başkanlarından birisi olan CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Damga’ya önemli açıklamalarda bulundu.

“Silivri'nin en büyük sorunu güven vermeyen bir belediye başkanı olması” diyen Esen, “Kendisi 'Mutlu Silivri' sloganıyla yola
çıktı ama Silivri bugün mutsuz. İş insanları, sanayici, balıkçı kısaca herkes mutsuz. Sadece belediyeden nemalananlar mutlu” dedi

BASKAN MUTLU
SILIVRI MUTSUZ!

SÖYLEŞİ
MEHMET MERT

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beş-
tepe'de Etik Eğitimi ve Etik Eği-

tici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü
İmza Töreni'nde konuştu. Konuşma-
sında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun id-
dialarına tepki gösteren Erdoğan,
"Kamu görevlilerimize demokratik
hukuk devleti sınırları dışında söz söyle-
yen herkes bu devletin de bu milletin de

düşmanıdır. Böyle bir kepazeliğe, ah-
lâksızlığa, rezilliğe asla izin veremeyiz.
Bir Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef
alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı
değildir" dedi. Erdoğan, “Kamu görev-
lilerimizin vazifelerini yürütürken tek
bakacakları yer, Anayasa ve yasalardır.
Hariçten gazel okuyanların naraları ile
bu devlet iş yapmaz” diye konuştu.
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BU KEPAZELIGE 
IZIN VERMEYIZ!

İYİ Parti lideri Meral Akşe-
ner, Kocaeli Çayırova'da es-

nafı ziyaret etti. Telefon aksesuarları
satan bir esnaf Akşener'e zincir
marketlerde gıda dışında bir çok
ürünün daha satılmasını ve bunun

işlerini olumsuz etkilediklerinden
dert yandı. Akşener, esnafa "İşle-
riniz nasıl?" diye sordu. Esnaf, 
Akşener'e "Çok sıkıntıdayız, zor
durumdayız kiramızı ödeyemi-
yoruz” yanıtını verdi.
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www.gazetedamga.com.tr

Oyuncu Meryem Uzerli ile
işbirliği yapan bir mücevher
firması, önceki akşam Çıra-

ğan Sarayı'nda davet
verdi. Etkinlikte objektif-
lere yansıyan Uzerli,
basın mensuplarıyla
sohbet etmeyi ihmal et-
medi. Uzerli, "Takıları

çok seviyorum" dedi. Ga-
zetecilerin, "Aşka bakış açı-

nız nasıl?" sorusuna
Uzerli, "Aşk hayatta

önemli. Sağ-
lık da
önemli.
Hayattayız
ve mutlu-
yuz” ceva-
bını veren
Uzerli, evli-

lik sorularını
ise "Günün

birinde bunu
hissedersem

muhakkak evle-
nirim" şeklinde 

yanıtladı.  I SAYFA 16
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MUHAKKAK 
EVLENİRİM!

29 Temmuz 2016’da Büyükada İskelesi ya-
kınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik’in iddia-

sına göre, Almanya’da oturan Danyal Tolgahan
Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uygulu-
yordu. Olayı gören Çelik duruma müdahale etti
ve aralarında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek,
Eyüp Çelik’in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan
kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçası-
nıysa bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredeki-
ler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi

oldu. Eyüp Çelik’e basit yaralama
suçundan Alpaslan Seyrek’e
‘Yüzde sabit iz kalacak şekilde ya-
ralama’ suçundan dava açıldı. Dün
de davanın görülmesine devam
edildi. Duruşma 13 Ekim 2022 ta-
rihinde tekrar görülecek. I SAYFA 9

Bağcılar'da marketin önünde bırakılan elek-
trikli bisiklet, iki kişi tarafından çalındı. Bisik-

letin sahibi Nazmi Bostancı, markette alışveriş
yaptığı 10 dakikalık sürede bisikletinin çalındığını
belirterek, “Eşimin ameliyat masrafları için satmayı
planlıyordum, başka bir birimimiz yok. Biraz vic-
danları varsa bisikleti geri getirsinler” dedi. I SAYFA 3
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ÇELİK’İN KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

KULAGINI 
MARTI KAPTI!
Büyükada'da kavgada kulağı kopan, kopan kulağını da martı kapan Eyüp
Çelik, "Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı" dedi

SEVSEK DE 
OLMUYOR!

BAŞINA
GELMEYEN
KALMADI

Ortalama kira
6 bin TL’yi aştı!

İBB, İstanbul’da krize
dönen konut fiyatlarını

araştırdı. İstanbullu kiracılar ile
yapılan araştırmaya göre kentte
mevcut kiracılar için bir senelik
kira artışı yüzde 45.48, yeni kira-
lık konut ücretleri ise geçen yıla
kıyasla yüzde 161.4 artış gös-
terdi. İstanbul’da yeni kiracılar
için ortalama kira bedeli 6 bin
360 TL olarak hesaplandı.
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) İstanbul İl Başkanı Yusuf
Polat görevinden istifa etti. TDP'ye yakın bazı kaynaklar ise

Polat'ın görevden alındığını savundu. Kurucu İl Başkanı olarak
2020 yılının ekim ayında Genel Başkan Mustafa Sarıgül tarafından
atanan Yusuf Polat'ın yerine Türkiye Değişim Hareketi kurucuların-
dan Mehmet Ali Oğuş'un getirileceği iddia edildi. Bu arada Polat'ın
ilerleyen günlerde konu hakkında açıklama yapacağı öğrenildi. 
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YUSUF POLAT İSTİFA ETTİ!

Vicdanınız
varsa geri
getirin
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CHP’NİN TEKLİFİ
KABUL EDİLMEDİ

İBB Meclisi'nde sık sık 
gündeme gelen köylünün indi-

rimli su kullanması hakkında
CHP'ye yöneltilen eleştirilere

cevap veren Berker Esen, “AK
Parti iktidarının köy tüzel kişili-

ğinin kaldırmasıyla bu sorun
başladı. TBMM'de çözülmesi

gereken bir konu İBB 
Meclisi'ne taşındı. CHP de
bunu TBMM'de gündeme 

getirdi. Ama verdiğimiz teklif
kabul edilmedi. Sonra MHP'nin 

teklifi kabul edildi” dedi. 

Kılıçdaroğlu’na
destek vermem!

BEN ADAY OLACAĞIM!



S igara, sağlıksız beslenme, hareket-
sizlik, bazı kronik hastalıklar ve
daha bir çok etken nedeniyle bacak-

larda görülme sıklığı her geçen gün artan
damar tıkanıklığı, genellikle 50 yaş üze-
rinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Acı-
badem Taksim Hastanesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil,
erkeklerde kadınlara oranla daha fazla gö-
rülen damar tıkanıklığının ilerleyici bir
hastalık olduğunu belirterek “Bacaklarda
güçsüzlük ve yol yürüme ile oluşan ağrı,

enfeksiyona meyilli yara açılması, renk
değişikliği ve solgunluk, kıllanmada

azalma, tırnak büyüme hızında ya-
vaşlama gibi belirtilerle kendini
gösteren damar tıkanıklığı tedavi
edilmediğinde çok ciddi sorun-
lara neden olabilir. Bacaklarda

şiddetli ağrı nedeniyle kişiyi
yürüyemez hale getire-

bildiği gibi, son ev-
relerde bacağın

kesilmesine, ya-
talak olmaya
yol açabilir”
diyor. Kalp ve

Damar Cerrahisi
Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, bacak-
larda damar tıkanıklığına neden olan 8
önemli nedeni anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.  

Sigara kullanımı

Sigara içmek damarı zamanla daraltıp tı-
kayan ‘ateroskleroz’ denilen damar sertliği
tablosuna yol açıyor. Damar tıkanıklığı
hastalıklarının neredeyse yarısını sigara
kullanımı oluşturuyor. Üstelik sadece si-
gara içmek değil, sigara içilen yerde bu-
lunmak ve dumana maruz kalmak bile
damar tıkanıklığı riskini artırıyor. Sigara-
nın kontrol edilebilir risk faktörleri ara-
sında olması dolayısıyla kişinin
olabildiğince çabuk bu alışkanlıktan vaz-
geçmesi riski azaltmada çok önemli rol
oynuyor. 

Hareketsizlik ve fazla kilo 

Özellikle son yıllarda teknoloji kullanımı-
nın da artması ile hareketsizlik çok büyük
bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hare-
ketsizlik arttıkça kilo alımı artıyor, kilo al-
dıkça hareket etme isteği de zamanla
azalıyor. Bu kısır döngünün sağlığımızı
ciddi anlamda tehdit etmeye başladığını
vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-
manı Doç. Dr. Macit Bitargil “Hareketsiz-
lik ve kontrolsüz kilo alımı damar
tıkanıklıkları için de önemli bir risk faktö-
rüdür. Dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon
insan hareketsiz yaşam nedeni ile hayatını
kaybetmektedir. İstenmeyen etkilerin
önüne geçebilmek için günde 5000 adımın
altına düşmemek, haftada 3-4 defa 40-50
dakika kadar düzenli egzersiz yapmak
büyük önem taşımaktadır” diyor. 

Yüksek kolesterol 
(Yağlı beslenme) 

Kolesterol ve trigliseritler yağsı  maddeler
olup vücutta fazla miktarlarda bulundu-
ğunda çeşitli etkileşimler ile damar çevre-
sinde birikerek damar tıkanıklığına neden
olabiliyorlar. Doç. Dr. Macit Bitargil
“Halk arasında LDL kötü huylu, HDL ise
iyi huylu kolesterol olarak bilinir. Çünkü
LDL kolesterolü damara taşıyan molekül-

dür. Damardaki kolesterolü taşıyarak
uzaklaştıran molekül ise HDL’dir. Kan-
daki yüksek kolesterol, trigliserit ve LDL
seviyeleri tehlike çanları gibidir. Uygun
diyet veya ilaçla müdahale yapılarak dü-
şürülmelidir” uyarısında bulunuyor. HDL
seviyelerinin ise düşük olmaması gerekti-
ğini belirten Doç. Dr. Macit Bitargil,
bunun için   spor yapmanın ve sağlıklı
beslenmenin şart olduğunu vurguluyor.    

Hipertansiyon

Kalbimiz vücudumuza dakikada ortalama
5 litre kan pompalarken, normade kan ba-
sıncının 120/80 mmhg olması gerekiyor.
Bu seviyenin üzerindeki yüksek basınç-
larda damar içindeki hücreler zarar gör-
meye başlarken, doğru zamanda
müdahale edilmezse damar daralmaları
ve tıkanıklıkları kaçınılmaz oluyor. Doç.
Dr. Macit Bitargil “Bu nedenle belirli ara-
lıklarla tansiyonumuzu kontrol ettirmek ve
bu konuda bir farkındalığa sahip olmak
önemlidir. Doğru diyet önerileri ile tuzlu
beslenmeden kaçınmak, spor yapmak,
kilo vermek ve gerekiyorsa ilaç kullanmak
tedavide mihenk taşlarıdır” diye 
konuşuyor. 

Diyabet 

Diyabet hastalarının yaklaşık  yüzde 20-
30’unda damar tıkanıklığı da görülebili-
yor. Kontrolsüz kan şekeri zamanla damar
lümeninde problemlere neden olarak
damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Kan
akımının azalması ve diyabet hastalığının
etkileri ile bacaklarda iyileşmeyen yaralar
açılabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Macit
Bitargil “Diyabet hastalarının kendilerine
doktor tarafından verilen ilaçları uygun
şekilde kullanmaları, kan şekeri kontrolle-
rini ihmal etmemeleri ve uygun beslenme
önerilerini takip etmeleri sağlık açısından
çok önemlidir” uyarısında bulunuyor.

İleri yaş 

Yapılan araştırmalar, geçen her 10 yılda
damar tıkanıklığı riskinin 2 kat arttığını or-
taya koyuyor. Özellikle 50 yaşından sonra
sigara kullanımı. 

Genetik hastalıklar

Bazı hastalarda genç yaşlarda beklenme-
dik şekilde damar tıkanıklığı problemlerine
rastlanabildiğini belirten Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil
şöyle konuşuyor: “Ailesel kolesterol hasta-
lıkları, Factor V leiden mutasyonu, antith-
rombin 3, protein C, S bozuklukları gibi
kan pıhtılaşmasına neden olabilen hasta-
lıklarda damarlarda beklenmeyen tıkaçlar
oluşabilmektedir. Bazı basit genetik testler
ve kan testleri ile tanı konulabilmekte ve
bu hastalarda uygun medikal tedavi, kan
sulandırıcı tedavileri ile hastalık erken saf-
halarda kontrol altına alınabilmektedir.”

Damar iltihaplanmaları 
(Vaskulitler)

Burger hastalığı, Kawassaki hastalığı ve
Behçet hastalığı gibi birçok damar iltihap-
lanması sorunu ile karşılaşılıyor. Doç. Dr.
Macit Bitargil, genç yaşlarda vücuttaki
küçük, orta ya da büyük çaptaki damar-
larda ciddi problemlere ve tıkanıklıklara
neden olabilen vaskulitlerde erken tanı ve
tedavinin çok önemli olduğunu belirterek,
tedavi yapılmadığı taktirde etkilenen
uzvun ve organın kaybı ve ciddi hayati
risklerin ortaya çıkacağını söylüyor.
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ZEYNEP VURAL 

Bacaklarda damar tıkanlığı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Doç. Dr. Macit Bitargil, bacaklarda

damar tıkanıklığına neden olan 
8 önemli nedeni anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu

neden olur?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bi-
targil, damar tıkanıklığı olan hastalarda ilaç tedavi-
sinin yetersiz kaldığı durumlarda çeşitli girişimsel

yöntemler ile (stent, balon, açık ameliyat teknikleri)
tedavi sağlanabildiğini belirtirken “Ancak dikkat

edilmediği takdirde hastalık yeniden ortaya çıkarak
yeni tıkanıklıklara yol açabiliyor. Bu bakımdan veri-
len ilaçları düzenli olarak kullanmak, tansiyon, ko-

lesterol ve diyabet hastalıklarını kontrol altında
tutmak, sigaradan uzak yaşamak, dengeli ve sağ-
lıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli

kiloda kalmak çok önemlidir” diyor. 

Ameliyat olan
hAStAlAr 
dikkAt!

Aman kaza
olmasın!
Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Yıldız, çocukları
ev kazalarından korumak için dikkat edilmesi
gerekenler hakkında bilgi verdi

Günümüzde çocuklar zamanlarının büyük
bölümünü evde geçiriyor. Bu durum ev kaza-
larının görülme sıklığını artırıyor. Ev kazaları

her yaş grubunda görülmekle birlikte daha çok 0-6 yaş
grubundaki çocukları etkiliyor. Dünyada ve ülkemizde
yapılan araştırmalarda çocuklarda en sık görülen ev ka-
zalarının; düşme ve çarpmalar, yanıklar, zehirlenmeler,
kesikler ve saplanmalar, elektrik çarpmaları, suda bo-
ğulmalar, yabancı cisim yutmaları, sıkışmalar, ateşli
silah yaralanmaları ve evcil hayvan ısırıkları olduğu be-
lirtiliyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden
Uz. Dr. Kerem Yıldız, çocukları ev kazalarından koru-
mak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. 

Ev kazalarını önlemek için alınabilecek önlemler şunlardır;
1-Mutfaktaki tehlikeler: Çatal, kaşık, bıçak, kibrit ve
çakmak gibi mutfak gereçlerini çocukların ulaşamaya-
cağı yerlerde muhafaza edin. Fırın ve ocak çevresine
perde gibi kolay alevlenebilen nesneleri monte etmeyin.
Yemekleri yaparken daima duvara yakın taraftaki ocak
gözlerini kullanın. Ocak ve masa üzerindeki tencere ve
tavaları sapları arkaya gelecek şekilde yerleştirin. Çalı-
şan fırın önünden çocukları uzaklaştırın. Çocukların
ocak veya fırın düğmeleriyle oynamasına izin vermeyin.
Temizlik malzemelerini ve temizlik gereçlerini kilitli do-
laplarda saklayın. Mutfak dolaplarının kapaklarını ka-
palı tutun. Çocukların asılarak çekebileceği uzun masa
örtüsü kullanmayın. Çöpleri çocukların kapağını aça-
mayacağı çöp kutusunda muhafaza edin. Çocukların
bardak ve tabaklarının kırılmaz malzemelerden üretil-
miş olmasına özen gösterin. Yemek pişirirken, yemek
yerken ve sıcak içecek içerken çocukları kucağınıza al-
mayın. Mutfak tezgahının üzerine asla çocukları 
bırakmayın.
2-Banyodaki tehlikeler: Banyo ve tuvalet kapıları
başta olmak üzere evdeki kilitleri devre dışı bırakın. Ço-
cukların kapıları üzerlerine kilitlemelerine imkan verme-
yin. Banyo ve tuvaletin zeminini ıslak bırakmayın.
Özellikle banyoda kayarak düşmeyi önleyecek kendin-
den yapışkanlı paspas kullanın. Saç kurutma ve tıraş
makinesi gibi aletlerin fişini prizde takılı unutmayın.
Şampuan, sabun gibi temizlik malzemelerini, jilet, us-
tura, jöle, tıraş köpüğü, losyon, parfüm gibi kişisel
bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı dolaplarda
muhafaza edin. Küvet, kova ve leğenleri asla su dolu bı-
rakmayın. Çocukları banyoda tek başına bırakmayın.
Şofben zehirlenmelerine karşı havalandırma pencere-
sini kontrol edin.
3-Çocuk odasındaki tehlikeler: Çocukların yutabile-
ceği küçük oyuncak bulundurmayın, yaralanmaya
neden olacak kırık oyuncakları imha edin. Yatağın kö-
şeli olmamasına, uygun yükseklikte ve korunaklı olma-
sına dikkat edin. İki yaş altındaki çocuklar için uyurken
yastık kullanmayın. Çocuk yataklarında elektrikli batta-
niye gibi ısıtıcıları asla kullanmayın. Tüysüz ve toz tut-
mayan halıları tercih edin. Dolaplarının üzerine çanta
ve koli koymayın. Dolapları devrilmemesi için duvara
sabitleyin. Elektrik prizlerinin kapaklı veya korunaklı ol-
masına özen gösterin. Çocuk odalarında sehpa ve san-
dalye gibi malzemeleri bulundurmayın. Merdiven
vazifesi gören sehpa ve sandalye çocukların camdan
veya balkondan sarkarak düşmelerine neden olabilir.
Yürüteç kullanan ve yürümeye yeni başlayan çocukla-
rın odalarında zeminin düzgün olmasına dikkat edin.
Boynuna emzik, kolye, çengelli iğne, nazar boncuğu
takmayın. 3 yaşından önce fındık, fıstık, çekirdek ben-
zeri yiyecekleri vermeyin, çocukların ulaşabilecekleri
yerde bulundurmayın.
4-Salon ve depodaki tehlikeler: Duvarlara asılan
çerçeve gibi aksesuarları sağlamlaştırın. Pencerelerin
önüne koltuk, sandalye gibi eşyaları koymayın. Eğer ko-
nulacak ise pencerelere çocukların açamayacağı kilit
sistemleri taktırın. Çocukların, ısıtıcı ve soba ile tema-
sını engelleyecek tedbirler alın. 2 yaş altındaki çocukları,
koltuk, sandalye ve masa üzerine çıkarak düşmemeleri
için kesinlikle yalnız bırakmayın. Avize ve aydınlatma
armatürlerini sağlam bir şekilde monte edin. Çocukla-
rın ulaşabileceği yerlerde kablo bulundurmayın. Mobil-
yaların keskin ve sivri köşelerini yumuşak sünger veya
kumaşla kaplayın. Perde iplerini çocukların erişebileceği
yükseklikte bırakmayın. Pencerelerin ve balkon kapısı-
nın kapalı olmasına dikkat edin. Isı yayan elektrikli alet-
leri güvenli yerlerde bulundurun. Kimyasal madde
içeren tiner, gazyağı, boya gibi maddeleri; balta, keser,
burgu, tornavida, testere, çekiç, ateşli silah ve bu silah-
lara ait fişek, barut, mermi gibi malzemeleri çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
5-Balkondaki tehlikeler: Açık balkonlarınızı çocukla-
rın tırmanamayacağı korkuluklarla çevreleyin. Korku-
luk demirlerinin sivri uçlu olmamasına dikkat edin.
Çocukların üzerine çıkacağı tabure, sandalye gibi eşya-
lar bırakmayın. Zemini ıslak bırakmayın ve zeminde
halı veya paspas kullanmaya özen gösterin. Ayrıca okul
çağı öncesi çocukların tek başına merdiven inip çıkma-
sına izin vermeyin. SEMANUR POLAT

Sevsek de olmuyor!
IşIl Ayman, “Gece” ep’sinde
yer alacak ikinci şarkı “Sev-
sek de Olmuyor”u dinleyi-

ciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Kalplere dokunacak bu yeni şarkıda
Işıl Ayman’a Batuhan Kordel eşlik
ediyor. 
Sözü ve bestesi Işıl Ayman, düzenle-
mesi Oya Erkaya imzası taşıyan şarkı,
Batuhan Kordel’in etkileyici yorumu-
nun katkısıyla da dinleyiciyi duy-
gusal bir yolculuğa
çıkaracak. Işıl Ayman &
Batuhan Kordel işbirli-
ğinin heyecan verici bir
ürünü olan “Sevsek de
Olmuyor” yeni nesil

bir aşkı anlatıyor. Bir ay tutulmasında,
dünyanın güneş ve ay arasına girmesi
gibi, hayatın iki kişinin arasına girip,
onları yepyeni engellerle tanıştırmasın-
dan bahsederken: “Hayat, eline ateşi
alıyor. Bizzat kendisi yakıyor. İmkansız
dediyse sözünden geri dönmüyor”
diyor. Kavuşulamamış her ana yolcu-
luk serüvenini anlatan şarkı bugün
Sony Music Turkey etiketiyle tüm diji-

tal platformlarda yayında olacak.
Kadir Yücel & Yasemin Kurt-

tekin yönetmenliğinde ve bir
ay tutulmasının etkisinde
çekilen klip, Işıl Ayman’ın
youtube kanalında mü-
zikseverlerle buluşacak. 

Fimi İsland göz doldurdu
Global bir etkinlik olma yolunda,
farklı disiplinler ve toplulukları bir
araya getiren Isle of Escape, sadece

festival katılımcılarının giriş yapabildiği Gö-
cek'te yer alan Fimi Island'da ikinci yılını ba-
şarıyla tamamladı. Alıştığımız festival
kavramını bir kenara iterek bu sene doğa, ya-
ratıcılık, gastronomi, moda ve müzik ekse-
nini daha da genişleten Isle of Escape,
performans sahnesinde birbirinden başarılı
isimlere ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı
elektronik müzik sahnesinin önde gelen isim-
lerinin performans sergilediği Isle of Esca-

pe'te Ali Kuru, Âme, Carlita, Charmeine,
Cüneyt Öztürk, Enes Gül, Feathered Sun
(Live), Francesca Lombardo, Garan Garan,
GiZ, Memo Garan, Mertkan Akd, Mira,
Murat Tokuz, Paula Tape, Pekiner, Sali C.,
Saruu, Tan Güner, Tita, Tutan, Umutcan
Genç, Unders, Vasil Vingas sahne aldı.
Yoga, miksoloji ve kokteyl workshopları,
Sedef Gali ArtHouse pop-up workshopları,
Milagron pop-up mağazası, makyaj stüd-
yosu ve yeme içme alanlarının deneyimlen-
diği Isle of Escape, festival katılımcılarına
unutulmaz bir deneyim yaşattı. 



CIPIYLE, oturduğu sitenin 
otoparkından çıkan sürücü 
direksiyon hakimiyetini kay-

betti. Yokuştan geri kayan cip, 5 katlı 
apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil 
apartman boşluğunda sıkışırken, sürücü 
çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve 
ambulans ekipleri sevk edildi. Kadın 
sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdaha-

lesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
Vinçle apartman boşluğundan çıkarılan 
cipte hasar oluştu.  Cipin geri kayması 
güvenlik kamerasına yansıdı. 
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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MÜSILAJ OPERASYONU
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OKUL ONUNDE 
BICAKLI KAVGA

CAMiNiN 
KAPISINI 
CALDILAR

LÜTFÜ Aykaç Bulvarı, 
Gazi Çok Programlı 
Anadolu Lisesi önün-

de dün saat 16.00 sıralarında 
iki grup arasında bilinmeyen 
bir nedenle tartışma çıktı. 
Tartışma daha sonra kavgaya 
dönüştü. Taraflardan biri, üze-
rindeki bıçağı çıkararak C.İ.’yi 
bacağından bıçakladı. Kanlar 
içerisinde yere yığılan C.İ.’nin 
yardımına olay yerinde bulu-
nan yakınları ve çevredekiler 

koştu. C.İ., özel araçla hastane-
ye götürüldü. Yaralının sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenil-
di. Okul velileri ise, kavganın 
iki öğrenci arasında başladığı-
nı, öğrencilerden birinin aile 
büyüklerinin de dahil olduğunu 
öne sürdüler. Velilerden Nalan 
Kaya, “Ortaokulda oğlumun 
sınıf arkadaşı olan bir öğrenci 
amcasını arayıp, liseli öğren-
cilerin kendisini döveceklerini 
söylüyor. Daha sonra çocuğun 
yakınları okul önüne geliyor. 
Burada liseli olan öğrenciyi 
dövmeye başlıyorlar. Dövülen 
öğrenci de o esnada kendini 
korumak için, çocuğun amcası-
nı bıçaklıyor. Burada sürekli bu 
tarz olaylar yaşanıyor. Önlem 
alınmasını istiyoruz” dedi. Bir 
başka veli ise, “Kızım okuldan 
eve geldi. Okul önünde kavga 
olduğunu, birinin bıçaklandığı 
söyledi.” diye konuştu.  DHA

POLIS ekipleri ‘baskı, 
cebir, tehdit ve şiddet’ 
yöntemlerini kullana-

rak turizmi olumsuz etkile-
yen organize suç örgütleri ve 
silah temini sağlayan şüp-
helilere yönelik 16 şehirde 
eş zamanlı operasyon yaptı. 
Müsilaj adı verilen operas-
yonda İstanbul’da Esen-
yurt, Bayrampaşa, Fatih ve 
Eyüpsultan’daki adreslerde 

aramalar yapıldı. Şüphelile-
rin evlerinde ve iş yerlerinde, 
14 tabanca, 2 kurusıkı, 83 
fişek, 2 av tüfeği, 1 namlu, 2 
tabanca gövdesi, 2 tabanca 
sürgüsü, 1 kama, 69 gram 
uyuşturucu madde ele geçi-
rildi.  Operasyonun İstanbul 
ayağında 49 şüpheli gözaltına 
alındı. Şüpheliler, ifadeleri 
alınmak üzere İstanbul emni-
yetine götürüldü. DHA

16 şehirde, tehdit ve şiddetle turizmi olumsuz etkileyen organize 
suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Müsilaj 
adı verilen operasyonda İstanbul’da 49 kişi gözaltına alındı

Bisiklet hırsızlığı, 22 Nisan’da 
Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde 
yaşandı. Nazmi Bostancı, alış-

veriş yapmak için evinin yakınındaki 
bir markete girdi. Elektrikli bisikletini 
marketin önündeki kaldırıma bırakan 
Bostancı, 10 dakika sonra çıktığında 
şaşkınlık yaşadı. Bir süre telaşla çevreyi 
kontrol eden Bostancı, yaklaşık 25 bin 
TL değerindeki elektrikli bisikletin ça-
lındığını fark etti. Bostancı, daha sonra 
polis merkezine giderek şikayetçi oldu.   
Nazmi Bostancı, olay tarihinde bisiklet 
fuarına gittiğini, eve dönerken eşinin 
arayıp marketten alışveriş yapmasını 
istediğini söyledi. Marketin önüne geldi-
ğinde elektrikli bisikletini her zaman bı-
raktığı yerde, bir kamyonun park ettiğini 
gördüğünü anlatan Bostancı “Duyarlı 
davranıp, yayalar rahat geçebilsin diye, 
farklı bir yere bıraktım. Markete 5 da-
kikada girip çıkarım, bir şey olmaz diye 
düşündüm. Yaklaşık 10 dakika içerde 
kaldım ama ara ara dışarı çıkıp bisikle-
timi kontrol ettim. Kasaya geldiğimde 
marketin camından bir kez daha dışarı 
baktım, bisikleti göremedim. Hemen 
dışarı çıktım ve bisikletin çalındığını 
anladım. Caddeye yöneldim, şaşkındım 
tabii, ne tarafa gideceğimi bilemedim. 

Yürürken 
polis ekiplerini 
gördüm, birlikte 
bisikleti aradık. 
Sonra da kara-
kola giderek şi-
kayetçi oldum” 
dedi. 

Masrafları karşılayacaktık
Eşinin bir rahatsızlığından dolayı 
ameliyat olacağını söyleyen Bostancı, 
“Eşimin tedavisi için elimizdeki tek 
sermaye buydu, başka bir birikimimiz 
yok. Biraz vicdanları varsa bisikleti 
geri getirsinler” dedi. Polisin çevredeki 
güvenlik kameralarını incelediğini be-
lirten Bostancı, “İki kişiler, biri keşif ve 

gözetleme yapıyor, diğeri de bisikletin 
üzerine binip gidiyor. Bunlar birbirini 
tanıyan kişiler” dedi. Görüntülerde, iki 
kişinin sokakta yürürken market önün-
de duran bisikleti fark ettiği görülüyor. 
Şüphelilerden birinin bisikleti bir süre 
incelediği, diğerinin ise biraz ileride 
beklediği dikkat çekiyor. Şüpheli, çevre-
deki insanlara aldırış etmeden bisikleti 
çalıyor. 

OLAY, 20 Mayıs Cuma akşam 
saatlerinde Bağlarçeşme Mahalle-
si’nde bulunan sokakta meydana 

geldi. Edinilen bilgiye göre, Maoham-
mad Ali hafif ticari aracını park alanın-
dan çıkarırken, direksiyon hakimiyetini 
kaybetti. Kontrolden çıkan araç, o sırada 
yolda yürüyen Naciye Ö.’ye çarptı. 
Kadın kaza sonucu yaralanırken, sürücü 
olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazadan 
sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen 
Maohammad Ali’nin kullandığı araç, bu 
kez de başka bir sokakta park halindeki 
3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 

kadın, ilk müdahalenin ardından ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. Kadının du-
rumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesi 
alınmak üzere polis merkezine götürü-
len sürücü daha sonra serbest bırakıldı. 
Kaza anı ise çevredeki bir apartmanın 
güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın perişan haldeydi
Kaza sonrası olay yerine gelen Murat 
Yeni, “Önce bir kadına çarptı. Sonra da 
o panikle gelip, bizim binaya çarpıyor. 
Kadının durumu iyi. Geldiğimizde bura-
sı kalabalıktı. Kadın perişan bir haldey-
di. Biz de bir şey yapamadık” dedi. DHA

Esenyurt’ta, yabancı uyruklu sürücü, hafif ticari aracıyla yayaya çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalıştığı iddia edilen 
sürücü, yakın bir sokakta 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ortalığı savaş alanına çevirdi

Mağduriyet yaşadığını Mağduriyet yaşadığını 
anlatan Bostancı, “İnsanlar anlatan Bostancı, “İnsanlar 
gerçekten çok kötü. gerçekten çok kötü. 
O bisiklet bizim için O bisiklet bizim için 
çok anlamlı ve de-çok anlamlı ve de-
ğerliydi. Lütfen geri ğerliydi. Lütfen geri 
getirsinler” şeklinde getirsinler” şeklinde 
konuştu.konuştu.

Bağcılar’da marketin önünde bırakılan elektrikli bisiklet, iki kişi tarafından çalındı. 
Bisikletin sahibi Nazmi Bostancı, markette alışveriş yaptığı 10 dakikalık sürede bi-
sikletinin çalındığını belirterek, “Eşimin ameliyat masrafları için satmayı planlıyor-
dum, başka bir birikimimiz yok. Biraz vicdanları varsa bisikleti geri getirsinler” dedi

Sultangazi’de okulun önünde yaşanan kavgada bir kişi, 
bıçaklanarak yaralandı. Veliler, 2 öğrenci arasında başla-
yan tartışmaya büyüklerin de dahil olduğunu iddia etti

TÜRKALI Mahallesi’nde bulu-
nan Tuzbaba Camisi’nde üç ay 
önce iki kişi caminin şadırvan 

kapısını yerinden söktü. İki kişiden 
birisi kapıyı sırtlayarak götürdü. Şüp-
helilerin kapıyı çaldıktan sonra sokakta 
yürüdükleri anlar kameraya yansıdı. 
Cami cemaati kapının önceden 2 kez 
daha çalındığını söyledi. Sadi Kahra-
man, “Şadırvan tuvaletinin kapılarının 

çalınması ilk defa başımıza gelmiyor. 
Cemaat olarak yaptırdık ancak ikinci 
ve üçüncü defa çalındı. Gerçekten çok 
sıkıntılı bir durum. Bir şekilde gelip 
hallediyorlar işlerini. Maddi olarak da 
çok değerli bir şey değil aslında. Sadece 
kenarlı alüminyum, ortası PVC olan bir 
kapı. Maalesef camiye kadar dadandı 
bu insanlar. Biz de cemaat olarak çalın-
dıkça yaptırıyoruz” dedi. DHA

Beşiktaş Tuzbaba Camisi’nin şadırvan 
kapısı cemaatin iddiasına göre 3 kez 
farklı tarihlerde çalındı. Şüphelilerden 
birinin kapıyı sırtlayarak götürdüğü 
anlar kameraya yansıdı

BAŞAKŞEHIR, TEM 
Otoyolunda meydana 
gelen beşi karavan yedi 

aracın karıştığı zincirleme 
kazada 6 kişi yaralandı. Kaza 
nedeniyle trafikte yoğunluk 
oluştu. TEM Otoyolu Başak-
şehir İkitelli mevkii Edirne 
istikametinde saat 07.00 
sıralarında 24 EN 245 plakalı 
karavanın sürücüsü sol şeritte 
durdu. Arkasından gelen 4 
karavan, kamyonet ve servis 
minibüsü duramayarak birbi-
riyle çarpıştı. Kaza, üzerine 
olay yerine itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri çağırıldı. Polis, 

trafikte güvenlik önlemleri 
alırken, sağlık ekipleri, 6 
yaralıyı ambulansla hastaneye 
kaldırdı. Kaza sonucu, TEM 
Edirne istikametinde 2 şeridin 
trafiğe kapanması nedeniyle 
yoğunluk oluştu.  Kazaya 
karışan kamyonette bulu-
nan Çetin Bozkuş, “Öndeki 
araçların durmasından sonra, 
biz de arkadan gelen araçlarla 
peş peşe vurduk.  En öndeki 
araç durunca, arkasındaki iki 
araç ona vuruyor. Biz durduk 
arkamızdaki araçlar da bize 
vurdu. Sırayla peş peşe kaza 
yaşanıyor.” dedi.

Karavanlar birbirine girdi

SULTANGAZİ’DE binanın 
çatı katında hırsızlık yap-
tığı öne sürülen şüpheli, 

mahalleli tarafından dövüldü.  
Olay, 22 Mayıs Pazar günü Uğur 
Mumcu Mahallesi’nde meyda-
na geldi. İddiaya göre kimliği 
belirsiz kişi, gündüz vakti girdiği 
binanın çatı katında hırsızlık 
yaparken bina sakinleri tarafın-
dan yakalandı. Dışarıya çıkarı-
lan hırsızlık şüphelisi, mahalleli 
tarafından tekme tokat dövül-
dü. Şüpheliyi, çevredekilerden 
bazıları araya girerek kurtardı. 
Mahallelinin elinden kurtulan 
kişi, kaçtı. O anlar ise bir kişinin 
cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hırsıza meydan 
dayağı attılar

Cip apartman boşluğuna düştüCip apartman boşluğuna düştü

OYUNCU Kubilay Aka 
ile eski sevgilisi Beyza 
Güneş arasındaki ifşa 

davasında mahkeme, tarafların 
uzlaşması nedeniyle davanın 
düşürülmesine karar verdi. 
Oyuncu Kubilay Aka uyurken 
çekilmiş fotoğraflarını ifşa etti-
ği iddiasıyla eski sevgilisi Beyza 
Güneş’ten şikayetçi olmuştu. 
Güneş ise Aka hakkında tehdit 
ve hakaret ettiği iddiasıyla karşı 
şikayette bulunmuştu. Savcılık 
tarafından hazırlanan iddiana-
mede Beyza Güneş hakkında 8 
yıla kadar, Güneş’i tehdit edip 
hakaret mesajı attığı iddia edi-

len Kubilay Aka hakkında ise 4 
yıla kadar hapis istemiyle dava 
açılmıştı. İstanbul 23. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde bugün 
yapılan duruşmaya oyuncu 
Kubilay Aka avukatıyla birlikte 
katıldı. Beyza Güneş ise du-
ruşmaya katılmadı. Mahkeme, 
Kubilay Aka ve Beyza Güneş’in 
karşılıklı anlaşarak uzlaşması 
nedeniyle davanın düşürülme-
sine karar verdi.

Eski sevgilisiyle uzlaştıEski sevgilisiyle uzlaştı



Ş işli; tarihi, mimari yapıları, kültürel,
beşeri ve endüstriyel mirasıyla fark-
lılaşan ve çok katmanlı yaşam kül-

türünü hala barındıran İstanbul’un en
renkli ilçelerinin başında geliyor. Şişli’nin
sahip olduğu kültürel mirası belgelemek,
kayıt altına almak, tüm ilgililerle paylaş-
mak ve kültürel miras belleğimize katkıda

bulunmak amacıyla yola çıkan Belediye,
Şişli Kültür Envanteri’ni hazırlamak için
bir önemli bir projeyi yapılandırdı. Bu
proje kapsamında da bütünsel bir çalışma
olan Şişli Gezi Rehberi’ni hazırladı. İçeriği
bağlamında bir envanter çalışması olan
Şişli Gezi Rehberi, çıktıları bağlamında bir
gezi ve keşif çalışması oldu. Dijital portal,
gezi kitabı ve harita olmak üzere bütünsel
bir içeriğe sahip olan çalışma, 25 Mayıs’ta

Şişli’nin tarihi yapılarından Mongeri
Evi’nde, Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen top-
lantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya
turizm sektörünün önde gelen temsilcileri,
akademisyenler, tarih ve gezi dostları
katıldı.

Kolektif kent bilinci önemli

Açılış konuşmasında kültürel mirasın ko-
runmasının önemine dikkat çekerek sözle-
rine başlayan Başkan Muammer Keskin
şunları belirtti: “Bir kentin tarihi dokusu,
mimari ve beşeri mirası, ekonomik ve kül-
türel yaşayış biçimi, gelenek ve görenekleri
o kentin kimliğini oluşturur. Bu kimlik aynı
zamanda kentin korunması gereken kültü-
rel mirasıdır. Ve bu mirasın; kayıt altına
alınması, korunması yaşamsal öneme sa-
hiptir. Gelecek kuşaklara aktarılması hepi-
mizin görevidir. Biz de Şişli Belediyesi
olarak bunu yapıyoruz. Toplumcu beledi-
yecilik ilkemizle Şişli’nin kültürel mirasına
sahip çıkıyoruz. Var olanı kayıt altına
almak, yayımlamak ve paylaşmak kent mi-
rasını korumak için, şart! Bu aynı za-
manda kolektif kent belleğinin
oluşturulması ve yaşatılması demek. Bazı

yerler vardır ki, “Ben burayı yıkıyorum,
ben burayı değiştiriyorum” diyemezsiniz.
Oraların sahibi yönetenler ya da tapusuna
sahip olanlar değildir. Oraların sahibi kent
yaşayanlarıdır, dünüyle, bugünüyle, yarı-
nıyla tüm insanlıktır. Kolektif kent belleği
de kamunun rant amaçlı girişimlerinin ve
yanlış kararlarının en caydırıcı unsuru-
dur.”

Entegre çalışmaları

Şişli Gezi Rehberi’nin dijital portalına
www.sisligezirehberi.comadresinden ulaş-
mak ve Şişli’yi rotalar üzerinden keşfetmek
mümkün. “Apartmanlar Rotası”, “Dini
Yapılar Rotası”, “Gastronomi Rotası”,
“Kültür Rotası” olmak üzere 4 farklı rota
oluşturuldu. Yine portalda Şişli’nin gas-
tronomi tarihi ve farklı mutfak kültürleri-
nin detaylarına ulaşmak da mümkün.
Yüzlerce fotoğraf ve tarihi belgelerden sü-
zülerek oluşturulan metinler, Şişli’nin gö-
rünmeyen yüzünü daha da
aydınlatacak.Bu çalışma kapsamında, bir
de Şişli Gezi Rehberi kitabı hazırlandı.
Yine ilçenin farklı noktalarına yerleştirile-
cek olan QR kod ile çevrimiçi olarak da
gezi rotalarına ulaşmak mümkün olacak.
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D eğerli dostum Sezai Sami günler önce
üstüne basa basa söyledi 1 Mayıs’a ve
Deniz-Hüseyin-Yusuf’un asıldığı 6

Mayıs’a dikkat et. Bu günler için ulaşabildiğin
insanı uyar demişti. O hengamede unutmuşum
hem ondan hem de gazete yönetiminden özür
dilerim. Değerli dostumun uyarı temelli öneri-
sini sizinle paylaşıyorum.

“Osmanlı’nın son iki yüzyılı sarayın ben
ayakta kalayım da kim yönetirse yönetsin anla-
yışı hakimdi. Yurttaşın önemi yönetim anlayışı
temelinde hiçbir anlamı yoktu. Dahası haraç ya
da vergi alacağı birileri varsa devlet de var olur.
Osmanlı ve onun önceli kim olduğu söylenirse
söylensin onun anlayışı sırtına bineceği, vergi
alacağı, angarya yaptıracağı birileri mutlaka
bulunmalı. Saray yönetiminin hakimiyetinin de-
vamlılığı için hesapları tutacak, güvenliği sağla-
yacak ve kendi hesabına yargı yapacak kurum
ve çalışanlar gerekir. Kendisi hemen her şeye
koşturacak bir gücü olsa bile yerel ittifaklar sa-
yesinde kurumunu oluşturup sağlamlaştırır.
Doktor Hikmet’in deyişiyle “seyfiye, ilmiye ve
kalemiye” devlet kurumunun saç ayağını
oluşturdu.

Son iki yüzyıl süresi içinde “sarayın” belirle-

yen değil belirlendiğini gördük. Belirleyen
kesim “seyfiye-ilmiye ve kalemiye” kendi çıkar-
larına yönetmeye yatkın “saraydan” birisi mut-
lak vardı. Saray kendine dokunulmasın da
yöneten kim olursa olsun dedi. Eyaletlerde
çıkar kavgası alabildiğine artarken, devlet ka-
sası hazine bomboştu. Eyalet yöneticisi ve vergi
toplayan mültezim saraydan istihkakı gelme-
yince, yurttaşa yıl içinde birden fazla vergi al-
maya gider oldu. Çünkü “saray” Galata
bankerleri aracılığı ile yüksek faizli borç al-
maya başladı. Borçlarına karşılık eyaletleri,
Ege Adalarını ve Kıbrıs'ı teminat gösterdi. Gelir
olmayınca teminatlar bir bir elden çıkmaya
başladı.

20. yüzyılın başında kapitalizm emperyalist
aşamaya geçmesiyle birlikte bu ülkeler Pazar
paylaşım savaşına girdiler. Osmanlı ve eyaletleri
paylaşılacak pastaydı. Pazar paylaşıma sonra-
dan dahil olan Almanya'nın yanında onun müt-
tefiki olarak yer aldı. 1. Paylaşım Savaşından
önce Balkanlar sonra Kuzey Afrika da ki eya-
letler ayrılırken Arap yarımadası ve Orta Doğu
İngiliz ve Fransızların denetimine geçti. Bu sa-
vaşlarda binlerce insan öldü sürgüne gönderildi
ve sakat kaldı. Buna sebep olan kapitalist/em-
peryalist ülkeler ve saray yönetimi yurttaşlar-
dan insan evladından özür diledi mi?

II. Paylaşım savaşı sürecinde yaşanan vahşet

ve katliam sorumluları bulunmadı. Bulunanlar
yargılandı mı? Özür dilediler mi? Sorun Hitler
Almanya'sının Yahudilere karşı yaptığı katliam
değil insanlığa yapılan kapitalist emperyalizmin
ırkçı, dinci ve eli kanlı faşizminin anlaşılmama-
sıdır. Hitler’in gaz odalarında her ulustan kişi
öldürüldü. Almanya Yahudiler adına İsrail dev-
letine özür diledi ama diğer insanlardan özür
diledi mi?

Avrupa Ortaçağının merkezi Roma Kilise-
siydi. En yüksek mahkeme Engizisyondu. Nice
insanlar nice bilim adamları için ölüm emri
verdi. Galileo “dünya güneşin etrafında dönü-
yor” dediği için engizisyonda yargılandı. Sö-
zünü geri alır ve bir daha söylemez ise af
edileceği bildirilir. Ve Galileo sözünü geri alır.
Aynı kilise 359 yıl sonra 31 Ekim 1992 Cu-
martesi günü Papa John Paul II’nin yaptığı
açıklama ile Galileo’dan özür diler. Peki sözünü
geri almayan G. Bruno’dan özür diledi mi?

1950/1960 yılları arasında ülkeyi D.P. yö-
netti. On yıllık sürede her mahallede bir milyo-

ner yetişti; NATO’ya girildi, Kore’ye ölmesi için
asker gönderildi, asker içinde homurdanmalar
olduğunda “orduyu yedek subay ve başçavuşla
yönetirim” dedi, yurttaşları kendisinden olan-
ları “vatan cephesi” olmayanları şer cephesi
olarak ayırdı ve sonra 27 Mayıs. Yargılanan
içinden üç kişi idam edildi. Bu üç kişinin 1960'lı
yıllardaki ardılı olan parti üçe üç diyerek ancak
iki kişiyi 1963 de Talat Aydemir ve Fethi Gür-
can idam ettirirler. 12 Mart sonrası isteklerini
yerine getirme fırsatı doğar 6.Mayıs 1972 de
Deniz-Yusuf-Hüseyin meclis kararıyla asılır. 12
Eylül sonrasında 50/60 yılların idam edilen yö-
neticilerinin itibarları iade edildi ve devlet töre-
niyle gömüldü. İşin ilginci İstanbul da devlet
töreni Vatan caddesinde yapılır. Bu caddeye
giriş Bayrampaşa istikametinden Vatan Cadde-
sinin girişindedir. Buradan geçen merasim kı-
tası devler anıt mezarı olduğundan
selamlayarak geçer.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri fa-
şist darbe dönemlerinde binlerce insan işkence-
den geçirildi, kimi öldü kimi sakat kaldı ve
kimileri kayboldu. Yargılananların hiçbiri ceza
almadı ve devlet yaptıklarından özür dilemedi.
Ülkemizde son yetmiş yıldır ana muhalefet rolü
biçilen parti bazen koalisyon ile iktidar ortağı
oldu. Önemli kentlerin belediye başkanlıklarını
aldı. Son 35/40 yıllık dönemde 1 Mayıs ve De-

nizlerin “anmasını” kendi güzellemeleriyle
yaptı. Özellikle Denizlerin idam kararı meclise
geldiğinde el kaldıran herkesin özür dilemesini
gerekir. Devlet nasıl geçmişe dönük ceza veri-
yorsa geçmişe dönük özür de dilemeli. Sistem
içindeki partilerde geçmişte el kaldıran üyeleri
hakkında disiplin soruşturması yapmalı yargıla-
malı özür dilemeli. 

Birilerinin müzmin muhalefet adıyla andığı
CHP yönetimi geçmişiyle yüzleşmeli. Çok değil
Denizlerin idamına oy veren üyelerini yargıla-
malı. Masa etrafındaki altılı grup yurttaşlardan
oy isterken kimleri temel alıp program yap-
makta? Ülkede yaşanan ekonomik kargaşa,
talan, yolsuzluk, yönetenin yönetemez olduğu
toplumsal sorunlar yumağı üretim ve tüketim
temelinde, çalışan üreten ve bir o kadar yoksul-
luğa itilen toplum dikkate alınmalı” dedi. Sezai
Sami. 

Her şeyden evvel devlet ve kurumlar mağdur
ettiği kişiler ve topluluklara özür borçlu. Giden-
ler geri gelmez ve yeri doldurulamaz fakat aynı
hatalar yapmamalı. Kim yetkili ise sorgulan-
malı, yargılanmalı derken üzerine basarak söy-
ledi. Şayet özür dilemiyorsan o kişilerin adlarını
anmayacaksın. Özellikle dönekler, dönmeler,
yetmez ama diyenler hala onların ekmeğine yağ
sürmeye devam etmekte derken üzgün, kızgın
ve kırgın olduğunu belirtti Sezai Sami.

Özür dilerim

MUSTAFA DOLU

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Şişli Belediyesi “Şişli Kültür Envanteri” projesi kapsamında hazırladığı “Şişli Gezi 
Rehberi” çalışmasının tanıtımını gerçekleştirdi. Dijital portal, gezi kitabı ve haritadan
oluşan Gezi Rehberi projesi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev
sahipliğinde Şişli’nin tarihi yapılarından olan Mongeri Evi’nde gerçekleştirildi
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25 Mayıs’ta Şişli’nin tarihi
yapılarından Mongeri Evi’nde,

Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin’in ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıyla 

kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya
turizm sektörünün önde gelen
temsilcileri, akademisyenler,
tarih ve gezi dostları katıldı.

Şişli Kültürel Envanteri çalışmasının
diğer ayakları da yürütülüyor. Bu kap-
samda örneklerini yurtdışında gördüğü-
müz tabelalandırma çalışmaları da
yapılıyor. Şişli Gezi Rehberi’ndeki rotalar
üzerinde yer alan tescilli tarihi yapılara
tabelalar yerleştirilecek ve bu tabelala-
rın üzerindeki QR kod ile o yapılar hak-
kında detaylı bilgiye ulaşılabilecek. Bu
çalışmalarla entegre olarak yapılan
sözlü tarih çalışması ve mahalle kitap-
ları serisinin hazırlıklarına başlandı.

Envanter çalışması yürütülüyor

NASA, BOEİNG, 3M gibi dünyanın en büyük ku-
rumlarının desteklediği ve Mart ayında ABD’nin
New York eyaletinde düzenlenen FRC Robot Yarış-

ması’na 10 öğrenci ve 5 öğretmen olarak “Göktürkler” adıyla
katılan ve farklı ülkelerden katılım sağlayan 42 takım arasından
4’üncü olan ve  "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanan Atalar
Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi takımı, okul müdürü Tamer
Kamber başkanlığında Başkan Gökhan Yüksel’e bir ziyaret ger-
çekleştirdi. Başkan Gökhan Yüksel de ABD’den 42 takım ara-
sından tüm Kartallılar’ı gururlandıran bir başarıyla dönen
Göktürkler Takımı’nı makamında ağırladı.

Hangar müjdesi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek; “Kartal Belediyesi ve tüm Kartal
halkı olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Göktürler Takımı, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 42 takım arasından 4. oldu ve "En İyi
Takım Ruhu" ödülünü aldı. Takımımız sadece Kartal’ı değil, ül-
kemizi en iyi şekilde temsil etti. Sizlerle gurur duyuyoruz arka-

daşlar. İnanıyoruz ki, başka turnuvalarda daha büyük başarı-
lara imza atacaksınız.” ifadelerini kullandı. Başkan Gökhan
Yüksel, Kartal’ın yeni bilim merkezi olacak Hangar projesinin
hayata geçmesiyle, Göktürkler Takımı’nın daha başarılı işlere
imza atacağına olan inancını belirterek, sözlerine şöyle devam
etti; “Kartal Belediyesi olarak, yakın zamanda hayata geçirece-
ğimiz ‘Hangar’ projesi, özellikle siz gençlerimiz için büyük bir
önem arz ediyor. Çünkü bu bilim merkezinde, özellikle robotik
kodlama konusunda daha büyük çalışmalar yapabilecek ve biz-
leri en iyi şekilde temsil edeceksiniz.”

Sabırsızlıkla bekleniyor

Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Tamer Kam-
ber ise, Kartal Belediyesi’nin Göktürkler Takımı’na desteklerin-
den dolayı Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, tüm
öğrencilerinin ‘Hangar’ projesini sabırsızlıkla beklediğini söy-
ledi. Ziyaretin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel, takım oyun-
cuları ile beraber ABD’den getirdikleri ödül ile birlikte fotoğraf
çektirdi. ÖMER FARUK ARPACIK

Göktürkler Kartal’da
Kartal Belediyesi’nin desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde düzenlenen ve dünyanın en prestijli
yarışmalarından biri olan First Robotics Yarışması'nda 42 takım arasından büyük bir başarıyla 4’üncü olup “En İyi
Takım Ruhu" ödülü ile dönen Göktürkler Takımı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti

Beylikdüzü korosu

ödül aldı
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
bünyesinde kurulan Beylikdüzü Çoksesli Gençlik 
Korosu katıldıkları İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nden
ödülle döndü. 14 ile 26 yaş arasındaki 40 yetenekli
gençten oluşan koro, performansıyla “Program
zenginliği ve çeşitliliği” ödülüne layık görüldü

izmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye
Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş
birliğiyle düzenlenen İzmir Çok Sesli Ko-

rolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
ve Konak Elhamra Sahnesi’nde gerçekleşti. 11 - 15
Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen 75 koroyu ağırlayan festivale, Beylikdüzü
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki
Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu da katıldı. 2018
yılında kurulan ve 14 ile 26 yaş arasındaki 40 yete-
nekli gençten oluşan koro, sahneledikleri performan-
sla ilk ödüllerini aldı. Şef Korhan Doğan
yönetimindeki koro, jüri ödüllerinde “Program zen-
ginliği ve çeşitliliği” ödülüne layık görüldü. 

Silivri tiyatro 
keyfİ yaptı
Silivri Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak
organize edilen tiyatro etkinliğine yoğun katılım
gösteren Silivrili kadınlar kahkahalarıyla stres attılar

Silivri Beledi-
yesi’nin kültürel
etkinlikleri çer-

çevesinde özellikle kentin
dış mahalle ve köylerinde
yaşayan kadınları tiyatro
gösterileriyle buluşturmayı
amaçlayan özel tiyatro organizasyonu yoğun ilgi görü-
yor. Salı günü Semizkumlar, Gümüşyaka ve Selimpaşa
mahalleleriyle başlayan tiyatro etkinliği Perşembe günü
Mimarsinan, Büyükkılıçlı, Küçüksinekli, Büyüksinekli
ve Seymen mahallelerinde oturan kadınların katılımıyla
devam etti. Etkinliğin ilk gününde kadınlarla birlikte ti-
yatro oyununu izleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Silivri her zaman sanatın ve sanatçının ya-
nında olacaktır” dedi.



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Bağdat Caddesi altgeçit inşaatını

da bünyesinde barındıran “Maltepe
Meydan Düzenlemesi” şantiyesinde
incelemelerde bulundu. İBB Genel Se-
kreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen
İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan
çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu,
Altayçeşme Mahallesi Atatürk Cad-
desi boyunca incelemelerini sürdürdü.
Kendisine yol boyu yoğun ilgi göste-
ren vatandaşlardan gelen fotoğraf çe-
kilme taleplerini geri çevirmeyen
İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili de-
ğerlendirmelerini de şantiye alanında
yaptı. Göreve geldikten sonra, Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yap-
tıkları görüşmelerden sonra, bölgenin
birinci sıra sorunu olarak, Bağdat
Caddesi üzerinde ‘minibüs yolu’ ola-
rak bilinen hatta yaşanan trafik yo-

ğunluğunu el aldıklarını vurguladı. 

Sorunun 35 yıllık şahidiyim

Kendisinin de bu sorunun 35 yıllık şa-
hidi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,
“Bu kanaatle, ciddi bir altyapı ve proje
çalışması yürüttük. Ve tabii ki burada bir
iş takvimine ihtiyacımız vardı. Bu iş tak-
vimi önemliydi. Çünkü, gördüğünüz
gibi caddenin hem sağında hem so-
lunda önemli yapılar var, iş yerleri var.
Binaların belli bir yaşam sınırları var. Ya
da yapılaşmayla ilgili konular var. Hep-
sini elden geçirdik. Sıkı, titiz ve aynı za-
manda da hızlı bir çalışmayı başlattık.
Şu anda bulunduğumuz Maltepe'nin
Merkez Camii önü olsun ve hemen üs-
tünde yayalaştırılmış caddemiz olsun,
devamındaki sahille olan giriş çıkış nok-
taları olsun, önemli” dedi. 

Olağanüstü bir kullanım olacak

“Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu
hattımız, bittikten sonra trafiğe akışkan

hale getirecek” diyen İmamoğlu, şunları
söyledi:  “Üstünde de yaklaşık 25 bin
metrekarelik olağanüstü bir kullanım
alanı ortaya çıkacak. Bu bir meydan.
Hem burada bulunan cami ve önün-
deki alanın güzel bir biçimde kullanıl-
ması hem boylu boyunca esnaf için, bu
hat için ve bu bölge için inanılmaz bir
alışveriş noktası, aynı zamanda bu-
luşma noktası, aynı zamanda insanların
birbiriyle sosyalleşme noktası haline ge-
lecek. Hızlıca çalışmanın bitmesi için
elimizden geleni yapıyoruz. Yüklenici
firmamız, çalışan emekçi dostlarımız ve
ekibimiz, burada gecesini gündüzüne
katarak en hızlı burayı ne zaman bitire-
bilirizin çabası içerisinde. 2023 yılında,
belki de İstanbul'da bittiğinde en mutlu
olacağım işlerden birisi de burası. Umut
ediyorum hızlı bir biçimde Maltepeli
hemşehrilerimle beraber buranın keyfini
çıkaracağımız günleri yakalarız diye dü-
şünüyorum. Emeği geçen herkese başa-
rılar diliyorum.”

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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SELVİ SARITAÇ

T arih boyunca siyaset ve ahlâk konusu ayrı 
ayrı üzerinde en çok tartışılan, konuşulan ancak
belirli bir sonuca ulaşılamayan konuların 

başında gelir. 
Söz konusu kavramlar geçmişte olduğu gibi bundan

sonra da güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeyerek  tartı-
şılıyor,  tartışılmaya da tartışılmaya devam edilecektir.  

Ancak konu, siyaset-ahlâk birlikteliği şeklinde ele
alınınca  “çözümüne henüz ulaşılamayan olgu” olarak
karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle, siyasetin ahlâk ile
yan yana duruşu kafa karışıklıklarına, güncel tıkanık-
lıklara yol açan bir travma olarak algılanıyor.  

Böyle bir beraberlik teoride hep mümkün olsa da
realitede  hep kısıtlı ya da ancak bazı zaman ve yer-
lerde görülebilir şeklinde ortaya konuluyor maalesef…

Çünkü insanın iktidar hırsı, ve doymak bilmeyen ihti-
rasları çıkıyor ön plana…

Ahlâk, siyasetin temel yapı taşlarından biri olsa da
günümüzde ki  siyaset,  real’de ahlakı bozan veya engel-
leyen bir mekanizma durumunda….

Siyasetin ahlâkı içine almadan işlemesi ya da siya-
sette siyasî alanın dışına çıkarılması, siyaseti de ahlak-
sız bir hale büründürmektedir. Bu günkü siyasilerin bize
yaşattıkları da bu tezi doğrulamıyor mu?

Bilinçli ya da bilinçsiz bir süreçte, ahlâkı öteleyen ve
kendi alanına gömülü bir siyasî faaliyet, kalıtsal olarak
özürlüdür. 

Ahlâki  temelden yoksun ve ahlâki değer yargılarının
süzgecinden geçmeyen bir siyaset, küresel skandallar
dizisinde, rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk uygulamaların-
daki çarpıcı artış hızıyla karşılık bulmaktadır. dolayı-
sıyla devletin her üç erkinde (yasama, yürütme, yargı)
de ortaya çıkan bu çürüme ve bozulma tüm iş ve meslek
alanlarına yayılarak, toplumun demokratik temsile olan
güven duygusunu zedelemektedir.

Sonuçta siyaset olgusu, yönetilenleri etkileme, yönet-
sel anlamdaki gücü ya da iktidarı elde etme, zorla
alma, yeniden dağıtma ya da tahsis etme amacıyla ya-
pılan bir toplumsal etkinlik değil miydi?....

Çünkü algılarla, ahlaki değerler hiçe sayılarak “Za-
fere giden her yol mübahtır” sözü,  o yada bu şekilde
kafamıza, vicdanlarımıza kazılarak benimsetildi bize… 

Aklımda deli sorular… Cevapları basit ama uygu-
lanmaları bu düzen de nerdeyse imkansız..

Gerçekten, siyaset ve ahlâk birbiriyle örtüşüyor mu? 
Siyasi faaliyet değer ve yargılara göre icra edilebilir

mi? 
Ahlâk, siyasi meşruiyet çerçevesinde, siyasi temsilde

temel kaynak olarak yerini alabilir mi? 
Siyasette ahlâkı öteleme bir tercih mi yoksa bir 

zorunluluk mudur?  
Biraz düşünün isterseniz…
En basit anlatımla, toplumsal alanda insanlar arası

ilişkilerde bireylerin uymaları beklenen ve talep edilen
davranışların temel değerini “iyi ve kötü”, “doğru ve
yanlış”, “ güzel ve çirkin” şeklinde nitelendirmek, dav-
ranış ve eylemleri içermekse ahlak, varın bu toplumsal
kavramları günümüz siyasetçileri ile siz bağdaştırın
bakalım…

Rant ve çıkarları peşinde koşarken yalanlarla, algı-
larla, adalet olgusundan yoksun bir ruh içinde bizi yö-
neten, yönetmeye aday olan veya yönetmeye çalışan
siyaset adamlarının “Ahlak” sözünden ne anlayabildik-
lerini tanımlamak ta sizin ödeviniz olsun…

Kazak Abdal yazmış  böylelerine en güzel cevabı
bize okumak, dinlemek düşsün artık…

Eşeği saldım çayıra otlayıp karnın doyura
Gördüğü düşü hayıra yoranın da avradını...
Münkir münafığın soyu yıktı harap etti köyü
Mezarına bir tas suyu dökenin de avradını
Gammaz ile madrabazın malı vardır da yemezin
İkisin meyyit namazın kılanın da avradını
Kazak Abdal söz söyledi  cümle halkı dahl'eyledi
Sorarlarsa kim söyledi soranın da avradını...
VESSELAM

Mezarına bir tas suyu 
dökenin de avradını...

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Maltepe’de hayatı

değiştirecek meydan 
düzenlemesi inşaatında 
incelemelerde bulundu.

Çalışmaların 2023 yılında
biteceği müjdesini veren

İmamoğlu, “Toplam uzunluğu
1 kilometre olan bu hattımız,

bittikten sonra trafiğe akışkan
hale getirecek. Üstünde de

yaklaşık 25 bin metrekarelik
olağanüstü bir kullanım alanı

ortaya çıkacak” dedi

Maltepe’ye
meydan müjdesi

ü
ü

ü

ü

Bağdat Caddesi’nin Maltepe merkez bölgesinde
yapılacak olan altgeçit çalışmasıyla araç trafiği,
Plaj Yolu sokak ile İkinci İlkokul Caddesi ara-
sında yeraltına alınacak. Bu sayede 1 kilometre
uzunluğundaki hatta kesintisiz bir ulaşım sağla-
nacak. Maltepe, devam eden meydan düzenle-
mesi ile 25.000 metrekarelik yayalaştırılmış bir
alana kavuşacak. Altgeçit çalışmaları yürütülür-
ken, bölgenin altyapısı da yenileniyor. Bu sayede
bölgede yaşanacak olası su baskınlarının da
önüne geçilmiş olacak.

MALTEPE’NİN
ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İstanbul’dan
Bosna’ya park

PARKIN açılışına, Eyüp-
sultan Belediye Başkanı
Deniz Köken, belediye

meclis üyeleri, Saraybosna Eğitim
Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, Sa-
raybosna Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) Müdürü Mehmet Akif
Yaman, Uluslararası Demokratlar
Birliği (UID) Bosna Hersek Baş-
kanı Emine Şeçeroviç Kaşlı, okul
müdürü Ahmed Buljubasic, öğret-
men ve öğrencileri katıldı. Açılış
kurdelesinin kesilmesinin ardından
ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğ-
renen öğrenciler, Türkçe ve Boş-
nakça şarkılar ve şiirler eşliğinde
eğlendi.

Çocukların mutluluğu önemli

Başkan Deniz Köken, program son-
rası yaptığı açıklamada, "Balkan
coğrafyasıyla 500 yılı aşkın süredir
bağlarımız var. Buradaki insanlarla
karşılıklı gönül bağımız bulunmakta
ve biz buradaki insanlarla kardeşlik
bağlarını hiçbir zaman kesmedik"
diye konuştu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan sayesinde
Bosna Hersek ile ilişkilerin daha da
iyi hale geldiğinin altını çizen Deniz
Köken, Seçeroviç Kaşlı'nın Bosna
Hersek'in arka mahallelerine de mut-
luluk dağıtabilmek adına bu projeyi
kendilerine sunduğunu kaydetti.
Başkan Deniz Köken, "Dünyada en
önemli şeyi çocuklarının mutluluğu.
Çocuklar dünyada demokrasi karşıtı
her şeyi bilsin, bu tarihi araştırsın is-
tediğimiz için parka '15 Temmuz
Çocuk Parkı' adını verdik" dedi.

Eyüpsultan'a teşekkür

Şeçeroviç Kaşlı ise “Türkiye'de her

200-300 metrede bir çocuk parkı
olduğu için bu proje küçük gibi gö-
rünebilir ancak Bosna Hersek için
bu küçük değil. Buna önem verdiği-
miz için Belediye Başkanımız
Deniz Köken Bey de projemize
hemen 'evet' dedi. Parkın ismi-
nin “15 Temmuz" olması
bizim için ayrıca önemli. Şu
an ikinci ve üçüncü park
projemizi de hazırlıyoruz.
Hem çocuklara neşe
olsun hem de 15 Tem-
muz şehitleri unu-
tulmasın diye bu
projeyi devam et-
tirmeyi düşü-
nüyoruz" diye
konuştu.
FATİH
POLAT

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek'in inisiyatifiyle, Eyüpsultan
Belediyesi tarafından, Nemila Camil Sijaric Okuluna 15 Temmuz Çocuk Parkı yapıldı

Lösemili çocuklar

unutuLmadı
Esenler Belediyesi, “28 Mayıs - 5 Haziran Uluslararası
Lösemili Çocuklar Haftası” kapsamında lösemi hastası
Mehmet Karaçam ve Esma Çeliktenyıldız’ı ziyaret etti
EsEnlEr Belediyesi, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak ve lösemi
hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla Ulus-
lararası lösemili Çocuklar Haftası’nda bir etkinlik düzenledi. sağlık İş-

leri Müdürlüğü düzenlediği etkinlik kapsamında EsEV Moral Timi ekipleri ve palyaçolar
eşliğinde çocukları sokaklarında ziyaret etti. Keyifli anlar yaşayan çocuklar, şarkılara

eşlik ederek dans ettiler. Güzel bir gün geçiren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Sizi görünce mutlu oldum

Geçirdiği keyifli vakitten sonra duygularını anlatan Mehmet Karaçam, “ Ben oyun ve top oyna-
mayı çok seviyorum. sizi burada görünce çok mutlu oldum. Hep yanımızda olun” dedi. 

Esenler Belediyesi’nin yaşadıkları
zorlu hastane süreçlerinde hep
yanlarında olduğunu ve bunların
onlara güç verdiğini söyleyen
Mehmet’in annesi Esma Karaçam
ise, “5 yıldır bu hastalıkla müca-
dele ediyoruz. Esenler Belediyesi
her zaman yanımızdaydı. Bize
destek oldular, yardımcı oldular.
Araç istediğimizde hemen geldiler,
maddi manevi hep yanımızdaydı-
lar. Hatta 4 yıldır hep belediyenin
araçlarıyla hastaneye gidip geldik.
Allah sizden razı olsun ve siz de
hep yanımızda olun” diye 
konuştu. ArİF ElMAs

Hem sağlık
hem eğlence

LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin çocuklarda
artan obezite hastalığına karşı farkındalık
oluşturmak ve sağlıklı beslenmeyi öğretecek

“Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Atölyesi” etkinliği baş-
ladı. Her Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte ço-
cuklar anneleriyle birlikte diyetisyen eşliğinde sağlıklı
atıştırmalıklar, sebze ve kuru baklagil tüketim seçenekleri
gibi çok sayıda alanda atölye eğitimi alıyor. Lüleburgaz
Belediyesi, Lüleburgaz ve Türkiye genelinde her geçen
gün çocuklarda görülme sıklığı artan obeziteye karşı
“Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Atölyesi” etkinliklerine
LYLA’da başladı. 5 ile 10 yaş arasındaki çocukların katıl-
dığı etkinlikler her Cumartesi günü düzenlenecek. Etkin-
likte çocuklar uzman diyetisyen eşliğinde doğru
gıdalarla sağlıklı beslenmeyi öğreniyor. 

Başvuru şartları

Her Cumartesi saat 13.00 ile 15.00’te iki seans halinde
düzenlenecek ve kontenjanla sınırlı olacak atölye çalış-
malarına vatandaşlar önceden 44445539 numaralı Lü-
leburgaz Belediyesi Çağrı Merkezi’nü arayarak ya da
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bizzat başvu-
rarak katılım sağlayabilecek.  İRFAN DEMİR



H er yıl bir kez belirlenen asgari
ücretin bu yıl ara zam ile ikinci
kez artırılması gündemde. As-

gari ücrete, memur ve emeklilere yapıla-
cak temmuz zammı paralelinde
‘enflasyon farkı' ödenmesinin masada
olduğu belirtildi AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası
gündeme ilişkin açıklamalarda bulunur-
ken, gazetecilerden gelen ‘Asgari ücrete
ara zam yapılacak mı' sorusuna cevap
verdi. Çelik, asgari ücret 2022, emekli ve
memur zammı konusunda yaptığı açık-
lamada asgari ücretliyi umutlandıran şu
ifadeleri kullandı: “Emeklimiz, esnafı-
mız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bun-
lardan gelen talepleri takip ediyor ve
değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezil-
memesi için stratejiler üretiyoruz. Onla-
rın zamanlaması içeriklendirilmesi için
erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki
bilgileri paylaşırız.”

Yüzde 31 zam cepte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde
31.71 olarak dikkat çekti. Bu rakamla
beraber emekli zammı için şimdiden
yüzde 31.71 zam oranı kesinleşmiş
oldu. Yani bundan sonraki 2 ayda en-
flasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur
emeklileri bu rakamı maaşlarına yansı-
mış bir şekilde görecek. Merkez Bankası
mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne

göre mayıs enflasyon beklentisi yüzde
3.97 olurken, haziran ayı enflasyon bek-
lentisi ise yüzde 2.97 oldu. Bu rakamla-
rın gerçekleşmesi durumunda temmuz
zammı için belirleyici olacak 6 aylık en-
flasyon oranı da yüzde 41 olacak.

Çalışmalar var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin, memur ve memur emekli-
lerine enflasyon farkının ödeneceğini,
emeklilerin ise 6 aylık enflasyon ora-
nında zam alacaklarını hatırlattı. 
Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamları-
nın açıklanmasıyla birlikte çalışmaya
ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini
ifade etti. DHA
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konuya yakın bir kaynak şirke-
tin bu kararı küresel ölçekte ve
Türkiye’de artan enflasyonist

ortam nedeniyle, maliyetleri azaltmak için
aldığını belirtti. Haber ilk olarak ABD’li
yayın kuruluşu Tech Crunch’ta yer aldı.
Dokuz ülkede yaklaşık 32 bin kişiyi istih-
dam eden şirket 4 bin 480 kişinin işten çı-
karacak. Getir şu anda Türkiye’deki ana
pazarının yanı sıra İngiltere, Almanya,

Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Porte-
kiz ve ABD’de faaliyet gösteriyor. Reu-
ters’ın ulaştığı şirketse sorulara henüz
yanıt vermedi. 
Salgın hastalık döneminde kısıtlama ted-
birleri nedeniyle yoğun talep ile karşılaşan
ve bir yıl içinde yedi Avrupa ülkesi ile
ABD’ye yayılarak çok hızlı bir büyüme
kaydeden şirket, son olarak Mart ayında
768 milyon dolar yeni yatırım almıştı.

EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: Av. uğur sAYANer, Av. Mustafa eNGiN
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çalışanların yüzde 14’ünü işten çıkarma kararı aldı
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Rekor enflasyona karşı oluşan tepki, hükümeti zorluyor. Her yıl aralık ayında 
belirlenen asgari ücret için bu yıl emekli ve memurlara uygulanan temmuz zammı
ile beraber ara zam yapılması gündemde. Rakamlar netleşmeye başladı

Çalışma ortamı
önemseniyor
İş hayatındaki kuşak çeşitliliği Z Kuşağının da
eklenmesi ile birlikte artış gösterdi. X kuşağının
profesyonel iş insanları ve Y kuşağının genç 
yöneticilerinden sonra iş dünyasına adım atan
Z kuşağı, çalışma ortamlarını belirlerken bazı
öncelikleri göz önünde bulunduruyor

iş dünyası X ve Y kuşaklarından sonra Z
kuşağının da çalışma hayatına girmesiyle be-
raber büyüme gösteriyor. 1995 yılından sonra

dünyaya gelen ve teknoloji ile iç içe gelişimini şekillendi-
ren Z kuşağı, diğer kuşaklara kıyasla çalışma ortamlarını
daha fazla önemsiyor. Z kuşağının iş dünyasına adım at-
ması çalışma ortamlarındaki değişiklikleri de beraberinde
getiriyor. Ülkemizde çalışanların ve şirketlerin ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik birçok ofis bulunuyor. Ancak gelişen
teknoloji ve çalışan ihtiyaçlarının ön plana çıkması ile
yeni nesil ofis hizmetleri şirketlerin ve çalışanların gö-
zünde önem kazanıyor. Dijital ve teknolojik gelişmelerin
hız kazandığı dönemlerin başında dünyaya gelen Z ku-
şağı, çalışma ortamlarını tercih ederken bazı özelliklere
dikkat ediyor. Peki, Z kuşağı neden çalışma ortamlarına
diğer kuşaklara kıyasla daha fazla önem veriyor? Ça-
lışma ortamlarında aradıkları başlıca özellikler neler?
Tüm bu soruların yanıtlarını Ofis Kurumsal İletişim Di-
rektörü Melis Ataç yanıtladı.

Esneklik, esneklik, esneklik!

Son dönemlerde önem kazanmaya başlayan ve çalışma
anlayışını değiştiren esneklik olgusu, pandeminin tüm
dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte hız kazandı. Hem
pandeminin durumu hızlandırması hem de Z kuşağının
özgürlüğe, esnekliğe ve dijitalleşmeye verdiği önem ile ça-
lışma ortamları da esneklik kavramı çerçevesinde gelişim
gösterdi. 

LPG'ye zam gel
Bu geceden itibaren otogazın litre fiyatına
36 kuruş zam gelecek. Uluslararası fiyat-
lardaki ve döviz kurlarındaki değişimler,

yakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kay-
naklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itiba-
ren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatı 36
kuruş zamlanacak. Zamla birlikte İstanbul’da otoga-
zın litre fiyatı yaklaşık 11 lira 85 kuruşa, Ankara’da 11
lira 80 kuruşa, İzmir’de 11 lira 72 kuruşa yükselecek.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık göste-
riyor. İstanbul’da otogazın litre fiyatı bir sene önce
yaklaşık 4 lira 16 kuruştu. Böylece sadece bir yılda
otogaz fiyatı yaklaşık yüzde 185 oranında zamlanmış
oldu. Zammın büyük bölümü, döviz kurlarında yaşa-
nan artıştan kaynaklandı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik bakanı 
Vedat bilgin, memur ve memur emeklilerine
enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin
ise 6 aylık enflasyon oranında zam 
alacaklarını hatırlattı. bilgin, haziran ayı 
enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 
birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını 
belirleyeceklerini ifade etti.

Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çı-
karılması gerekmediği belirtiliyor. Bunun ger-
çekleşmesi durumunda ‘Enflasyon farkı'
formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak.
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL
olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık en-
flasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret tem-
muz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine
yükselecek. Ancak temmuz zammı gerçekle-
şirse; aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci
yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.

5.997 liraya yükselir

Avrupa’nın atıkları 
Türkiye’ye geliyor

Eurostat verilerine göre, Avrupa
Birliği'nden (AB) gönderilen çöplerin
en büyük varış noktası Türkiye oldu.
2021'de AB'den ihraç edilen atıkların
neredeyse yarısı Türkiye'ye geldi

Türkiye, 2021’de 14,7
milyon tonla AB’den gön-
derilen çöplerin en büyük

varış noktası oldu. AB’den ihraç edi-
len atıkların neredeyse yarısı geçtiği-
miz yıl Türkiye’ye geldi. Avrupa
İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) bugün
açıkladığı verilere göre, 2021’de
AB’den birlik dışı ülkelere atık ihracatı,
2004’ten bu yana yüzde 77 artarak 33
milyon tona ulaştı. AB dışı ülkelerden
AB’ye gelen atıkların miktarı ise
2004’ten bu yana yüzde 11 artarak
2021’de 19,7 milyon tona ulaştı. Tür-
kiye, 2021’de yaklaşık 14,7 milyon
tonluk çöp ithal ederek 2004’teki itha-
latını üçe katladı. Böylece Türkiye
AB’nin en çok çöplerini yolladığı ülke-
ler arasında açık ara farkla lider oldu.

Metal atıklar Türkiye'ye geliyor

Avrupa çöplerinin ikinci en büyük
varış noktası 2021’de AB’den yaklaşık
2,4 milyon ton atık alan Hindistan
olurken, onu 1,9 Milyon tonla Mısır
izledi. Pakistan ise son on yılda atık
alımını 13 kat artırdı. 2021’de, Avru-
pa’nın metal atıklarının (demir ve
çelik) ihracatı 19,5 milyon tona ulaştı
ve bu tip atıklar AB’den yapılan tüm
atık ihracatının yüzde 59’unu oluş-
turdu. AB’den yollanan tüm metal

atıkların yüzde 67’si Türkiye’ye gön-
derildi. Türkiye, Avrupa’dan 13,1 mil-
yon ton metal atık almış oldu.

Toprağı zehirliyorlar

İngiliz The Times gazetesi, geçtiğimiz
ay yaptığı bir haberde Greenpeace’in
Adana’daki 5 farklı kaçak çöp döküm
noktasında yaptığı araştırmanın so-
nuçlarını aktarmıştı. Habere göre bu
noktalarda kontamine olmuş plastik
ve toksik kimyasallar toprağı ciddi
miktarda zehirliyor. İçeriği belirsiz ve
kontamine olmuş plastiğin çevreye
dökülmesi ve açıkta yakılmasının
insan ve çevre sağlığı üzerindeki etki-
sini ortaya koymak amacıyla Ada-
na’daki 5 farklı çöp döküm
sahasından toprak, kül, su ve çamur
örnekleri incelendi. Sonuçlar, alınan
örneklerde, kontrol altındaki çöp nok-
talarındakinden binlerce kat daha
fazla oranda kimyasal olduğunu or-
taya koydu. Bir noktada tespit edilen
dioksin ve furan seviyesinin bugüne
dek Türkiye’de tespit edilen en yüksek
oran olduğu kaydedildi.ce Akdeniz ve
Almanya’nın geçen yıl ortak olarak
yürüttüğü araştırmada, Adana’daki
10 ayrı çöp döküm noktasında İngil-
tere’den gelen paket ve plastik madde-
lere rastlandı.

+

Getir bu defA işsizlik Getirdi!
Melis Ataç
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TÜRKIYE’DEKI mevcut durumun sürdü-
rülebilir olmadığını, ekonomik, sosyolojik 
ve psikolojik olarak durumun sıkıntılı 
olduğunu vurgulayan Poyraz, “Bu iktidarın 
milletle empati, anlama ve sorunlara çözüm 
bulma yeteneği ortadan kalkmış durumda. 

Bu nefret duygusu daha kısa süreli, başlar ve 
biter. Güvensizlik duygusu derin ve yara-

layıcıdır. Millet şu anda iktidara 
güvenmiyor” diye konuştu. 

Poyraz, partilerinin başlattı-

ğı “az kaldı” kampanyası ile seçim startı verip 
vermedikleri sorusuna ise, “İktidarın karnesi 
ortada. İYİ Parti her an seçim olacakmış gibi 
hazır. Ama şunun şurasında da zamanında 
yapılacağını kabul edersek bile bir yıl kalmış 
durumda. İYİ Parti’nin seçimi değil bu startı 
vermek, iktidar aslında startı verdi” dedi ve 
parti olarak hazır olduklarını bu kampanya 
ile dile getirdiklerini söyledi. Poyraz, Tür-
kiye’nin ihtiyaç duyduğu adalet, özgürlük, 
üretmek gibi hususları özellikle gündeme ge-
tirdiklerini belirterek, “Bunların bir zümreye 
değil Türkiye’ye ait olmasını istiyoruz” dedi. 
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomik krizle ilgili olarak, "Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap. Tüpün
fiyatı 170 TL'den 340 TL'ye çıkmış. Tüpün dış güçlerle ne alakası var?” tepkisini gösterdi

MİLLETE GAZ 
VERMEYİ BIRAK

C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin
Meclis'teki grup toplantı-

sında konuştu. Gündeme ilişkin
açıklamalarda bulunan Kılıçda-
roğlu, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın "Faize karşı-
yım" ifadelerine tepki gösterdi.
Faiz politikası üzerine TL'deki sert
değer kaybı üzerine konuşan Kı-
lıçdaroğlu, "Sen faize karşıysan
çiftçinin, esnafın faiz borcunu si-
leceksin kardeşim" diye belirtti.
Asgari ücret tarıtşmaları ile ilgili
de açıkalamarda bulunan Kılıç-
daroğlu, "Asgari ücret vergi dışı
tutulmalı" önerisini yaptı.

Burnunuzdan getiririm!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iaddia ettiği
"Mafyadan ayda 10 bin lira maaş alan siyasetçi" çı-
kışını hatırlatan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, "İçişleri
Bakanı’na 'Sen bizi rezil ettin, rüşvet alan siyasetçi
kim' diye soracaksın" diye seslendi. Geçen günlerde
Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan yatırım anlaş-
ması üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, "Ordunun
HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına, ASELSAN’ına
el koyarsanız, satarsınız fitil fitil burnunuzdan geti-
ririm" dedi.

Murat Açıl'ı unutmadı

"Gönül ister ki sözlerime acı haberlerle başlamaya-
yım ama maalesef hayatın akışı içinde bu tür olay-
larla zaman zaman karşılaşıyoruz” diyen
Kılıçdaroğlu, “İmranlı Belediye başkanımızı bir tra-
fik kazasında kaybettik. Allahtan rahmet diliyoruz,
İmranlıların başı sağ olsun. Bütün imkanlarını de-
ğerlendiriyordu iş dünyasından destek alıyordu
ama acı bir olayla hayatı sona erdi, hepimizin başı
sağ olsun. Mustafa Cengiz de uzun süredir tedavi
görüyordu birkaç kez kendisini aramıştım ama o da
gözlerini yumdu. Galatasaray camiasının başı sağ
olsun. Tahir Elçi, gücünü dostluktan yana kullanan
bir insandı ama maalesef katledildi. Hâlâ davası
devam ediyor, yakından takip edeceğiz. Kendisini
de saygıyla anmak hepimizin ortak görevi olmalı”
ifadelerini kullandı. 

Sileceksin kardeşim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda tepki
gösteren Kılıçdaroğlu, “Ekonominin içinde bulun-

duğu durumu sadece tv ekranlarından değil alan-
dan da gözlüyoruz. İbrahim Kaya Tatarlı köyünden
bir çiftçimiz. Mazot ve gübre alıyor Tarım Kredi
Kooperatifi'nden, ödeyemiyor, kredi çekiyor. Sonra
tutuklanıyor. Avukatlar devreye giriyor ve hapisten
çıkıyor, İbrahim Kaya şunu söylüyor; 'Tarım Kredi
Kooperatifi yüzde 71 faizle çiftçinin boğazını sık-
makta.' Bir de çıkıyor 'Ben faize karşıyım' peki bu
ne? İbrahim kaya adına söylüyorum sen faize kar-
şıysan sana önersin çiftçinin esnafın faiz borcunu
sileceksin, sileceksin, sileceksin kardeşim. Silmiyor-
sun faizi indirdim diyorsun, hangi faizi indirdim
kardeşlim! Bu rezalet nedir. İbrahim kardeşim söy-
lüyorum hiç meraklanma az kaldı, bütün çiftçinin
bütün esnafın faiz borcunu sıfırlayacağız. Yüzde 50
cinsiyet kotası bakalım hangi parti destek verecek
hangi destek vermeyecek. Teklifte fermuar da var.
Yani listenin sonuna kadınlar yok ikisi beraber.
Bizim kadın milletvekillerimiz bütün partilerin kadın
milletvekilleriyle görüştüler. Şimdi ben sayıları 400’e
yakın kadın sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine
sesleniyorum; bugünü izleyin. Eğer ret oyu verir-
lerse seçimde onlara ders vermek sizin en doğal
hakkınız olacak” diye konuştu. 

Otur, görevini yap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Milli Kurtuluş Savaşı
veriyoruz” sözüne tepki gösteren Kemal Kılıçda-
roğlu, “Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini
yap. Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun iyi
de bu noktaya memleketi kim getirdi?19 yıldır bu
memleketi CHP mi yönetiyordu Sen yönetiyorsun.
20 yılın sonunda geldin ekonomide Kurtuluş savaşı
vereceğiz. Eleştirmek kolaydır ama biz yine de so-
rumlu bir partinin genel başkanın olarak öneriler
getireceğim. Hemen ekonomik sosyal konseyi topla
kardeşim. Hemen ve derhal bir genelge çıkaracaksın
devlette israfa son veriyorum diyeceksin. Sen ger-
çekten de ekonomide kurtuluş savaşı vereceksen
dövizle verdiğin garantileri hem yapım hem de yol-
dan geçerle dövizle verdiğiniz paraların tamamını
Türk Lirası'na veriyoruz diyeceksin. Adaletsizlikler-
den kaçınacaksın. Çıkıp 'Devletin dini adalettir ben
bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında
beni bulacaktır, mahkeme kararlarını kim uygulamı-
yorsa ben gereğini yapacağım' diyeceksin. Rüşvetçi-
leri, beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları
tüyü bitmemiş çocuğun hakkını yiyenleri devlet yö-
netiminden uzaklaştıracaksın. Başarılı olmak isti-
yorsan devlette liyakati sağlayacaksın”
eleştirilerinde bulundu. 

Ekonomi önerilerini neden yaptığını da açıklayan
Kemal Kılıçdaroğlu, “Bunları Erdoğan'ı çok sevdi-
ğim için mi söylüyorum?
Hayır efendim ülkemi sevdi-
ğim için daha büyük acılar ya-
şamayalım diye öneriyorum.
Erdoğan bunları yapar mı?
Keşke yapabilseydi, yapma-
sını da isterdim. Ama bunları
yapmak yerine yolsuzluk ya-
panları adaletsizliğe ortam ha-
zırlayanları hala korur ve
kollarsan söylediğin hiçbir şey
doğru değil. Erdoğan bunları
yapacağına 'Efendim memle-

ketin beka sorunu var', millet takmadı. 'Efendim
dış güçler var', E sen neredesin? Bu dış güçler

seni yönetiyorsa MB başkanı
sürekli değiştiriyorsun.
'Dünya bizi kıskanıyor', Bu laf-
larla mı sen ekonomide sen
kurtuluş savaşı vereceksin,
bu laflarla mı milleti kandıra-
caksın. Şimdi bir de kendisini
güçlü kılmak için MGK’yı bu
işlere meze yapmaya baş-
ladı, devletin en saygın kuru-
munu kendi siyasi ikbalin için
nasıl meze yaparsın” tepki-
sini gösterdi. 

SİYASİ İKBALİN İÇİN NASIL MEZE YAPARSIN!

BUNLARIN ALAYI 
SAHTEKARDIR!
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Diyorlar ki Türkiye en
büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma 
bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli partisinin grup top-
lantısında konuştu. Partisinin

çalışmalarına değinen Bahçeli’nin gün-
deminde ekonomideki kötü gidişat da
vardı. “Ne ekonomi eski ekonomidir, ne
de dünya eski dünyadır. Böylesi bir
düzen Allah’ın nizamı olarak görüleme-
yecektir. Ekonomide yeni bir zihniyet
devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz”
diyen Bahçeli iş dünyasına da seslene-
rek, “Vatandaşlarımızın ekonomik so-
runlardan istifade ederek servetlerine
servet katanlarla kıran kırana mücadele
edilmesini istiyoruz. Herkesin yapacağı
fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Enflas-
yonla mücadelede gönül birliğini hayata
geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçların fiyatında
yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime
gitmeleri gerekir. Zillet ittifakının bittik
propagandasına kulak asmadan,
darda ve zorda kalan vatandaşları-
mıza elimizi uzatabiliriz” dedi. 

Sular gibi coşacağız

“İl il Anadolu temasıyla başlattığı-
mız ziyaretler kapsamında geçtiği-
miz hafta itibariyle 70 ilimizi
gezdik. Elbette yeterli değil hafta
sonuna kadar bütün illeri gezmiş
olacağız” diyen Bahçeli, “Yalancı-
ların maskesini düşüreceğiz, Tür-
kiye üzerinde oynanan oyunları
anlatacağız. Halka doğru gidece-
ğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşe-
ceğiz. ‘Geliyor gelmekte olan’
diyorlar ya biz de ‘Gidiyor git-
mekte olan’ diyeceğiz. Sonra da
gelmeden gittiklerini göreceğiz.
Cumhur’un kaderi Cumhuriyet’in

kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi
kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül
engellerden, karanlık emellerden, feda-
karca koruyacak milleti ile bütün halinde
geleceği inşa edecektir. Çalışacağız, ça-
balayacağız, sular gibi coşacağız. Cum-
huriyet’in 100. yıl dönümünde
Türkiye’nin yeni bir zaferine imza ataca-
ğız” ifadelerini kullandı. 

Bu ülke hepimizindir

Türk Milletinin yaklaşık 200 yıldır eko-
nomik baskılara, siyasi dayatmalara
maruz kaldığını belirten Bahçeli, “Aziz
milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin,
durgun, düşkün olduğu dönemlerde bile
umudunu hiç kaybetmemiş, hedeflerin-
den en ufak sapma göstermemiştir. İnsa-
nımız ekmeğini büyütmek, işini
büyütmek için her zorluğa katlanmış,

her çileye katlanmıştır.  Siyasi tarihi, kül-
türel ve varlığımız ekonomik ambargo ve
yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahri-
bata uğramıştır. Bu itibarla yaşadığımız
ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı
noktalarını doğru tekrif etmek zorunda-
yız. Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil
kullanmak, empati kurmak, erdemli
olmak öncelikle siyasi partilerin sonra da
herkesin sorumluluğudur. Birbirimizi
suçlayarak, birbirimize düşman muame-
lesi yaparak kinleri yarıştırmak Türki-
ye’ye yapılacak en büyük kötülüktür”
diye konuştu. 

Biz kayyum değiliz

Konuşmasında Millet İttifakı'na eleşti-
ride bulunan Bahçeli, “Merkez Ban-
kası’nın rezervlerinin eridiği yalanına bel
bağlayan zillet ittifakı, 128 milyar dolar

nerede soracağına, Türkiye’nin
karşısında ne aradıklarını, emper-
yalizme nasıl işbirlikçilik yaptıkla-
rını, adamlıklarının nerede
olduğunu açıklamak mecburiye-
tindir. Mutfaklarımızda büyük bir
yangın var diyorlar. Erdoğan git-
meden ekonomideki sorunlar çö-
zülemez diyorlar. Diyorlar ki
Türkiye en büyük istikrarsızlığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde ya-
şıyor. Yalan bunlarda, saptırma
bunlarda, bunların alayı sahtekar-
dır. Alayı aydınlıktan korkan müf-
teriler korosudur. Biz kayyum
değiliz, MHP’yiz. Bu tipler aslında
bizim muhatabımız değildir. Ken-
disine ve partisine ihanet eden fır-
satını bulunca milletine de ihanet
eder” dedi. 

Bilgi vermiş zarf almış!
DEVA Partisi'nin kurucularından
olan Metin Gürcan; Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca

başlatılan soruşturma kapsamında; terörle
mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe
alındı. 1 yılı aşkın bir süre devam eden teknik
ve fiziki takibin ardından da operasyon düğ-
mesine basıldı. Gürcan geçen hafta İstan-
bul’da gözaltına alınarak, Ankara Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Bu-
rada kendisine detaylı sorular yönetildi.  İfa-
desinde TSK geçmişini aktaran Gürcan,
2019'dan yılından itibaren talep eden kişi ve
kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini be-
lirtti. Özellikle bu danışmanlık hizmetlerini;
Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afga-
nistan, Libya gibi ülkelere ilişkin verdiğini

söyledi. Söz konusu bilgileri herkesin erişi-
mine açık; kaynaklardan derlediğini öne
sürdü, casusluk faaliyeti yürütmediğini, gizli
belge ve bilgi paylaşımı yapmadığını sa-
vundu.

Çizelge ve analiz sunmuş!

Gürcan’a teknik takip sırasında elde edilen
görüntüler de soruldu. O görüntülerde; Gür-
can yabancı ülke misyon şefleri ile Ankara’da
bir otelde ve bir AVM otoparkında görüşü-
yordu. Ayrıca görüştüğü kişilerden zarf al-
dığı anlar görülüyordu. Sorguda Gürcan’a
bu görüntüler soruldu. “Görüştüğünüz
şahıs kimdir? Ülkenizin askeri ve diplomatik
faaliyetlerine ilişkin bilgileri bu şahsa ne
amaçla veriyordunuz? Zarfın içerinde ne

vardı?” denildi. Gürcan bu soruya şu yanıtı
verdi: “Şahıs … Büyükelçiliğinde görevli dip-
lomat olan … beydir. Kendisine faydalan-
ması maksadıyla açık kaynaklardan
hazırladığım sadece Türkiye’yi değil Irak,
İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman
zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkeler-
deki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve
analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içeri-
sinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden
aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar 
bulunmaktadır.”

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli’de yerel 
basınla bir araya geldi. Bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğlu’nun 
Cumhurbaşkanı adayı olmasını destekliyor musunuz?” sorusuna 
İnce “Destek vermiyorum. Neden destek vereyim?” diye yanıt verdi

KOCAELI’NDE Gülümse 
Kafe’de basın mensupları ile 
bir araya gelen İnce, günde-

me dair açıklamalarda bulundu. İnce, 
“Bardakla ay çiçek yağı, avuçla erik, 
boş tost bunlar AK Parti döneminin 
eseri. Geçen gün Erdoğan kameraların 
karşısına geçti insanlara vaatte bulunu-
yor. Birincisi uzaya gidecekmişiz. ‘Ay-
ranı yok içmeye’ derler bizim köyde. 
İkincisi bakaya olan çocuklara bedelli 
askerlik verecek. Para lazım demek ki. 
Üçüncüsü de hükümlülerin Temmuz 
sonuna kadar izinlerinin uzatılmasına. 
Demek ki bakamayacak onlara da. 
Türkiye’ nin geldiği durum bu. Erdo-
ğan buradan çıkamaz.” dedi.

Erdoğan sen necisin?
“Partili Cumhurbaşkanından çıktı şah-
sın devleti oldu Türkiye” diyen İnce, şu 
sözlerle iktidarı eleştirdi: “TÜİK Baş-
kanı, Merkez Bankası başkanı dayan-
mıyor. Erdoğan’ ın bunları düzeltmesi 
zor. Kurumların gücü ve güvenleri 
bitti. Egosu kibri yendi her şeyi. 85 
milyonu kendisinin yaşadığı gibi 
yaşadığını zannediyor. Erdoğan 
saraylara doymuyor. Bol paça 
ütüsüz pantolonla gelip, 100 
bin dolarlık saatlerle gidecek. 
Bu iktidardan da muha-
lefetten de bir şey olmaz. 
Biz millete yol göstermek 
istiyoruz. Ekonomi 
kötü ancak, kira 
pahalı ev sahibini 
suçla, gıdaya zam 
geldi marketi 
suçla. Erdoğan 
sen necisin? 
Bu işleri senin 

çözmen lazım. Bu muhalefette bu işleri 
çözemez. Çözüm üretimde. Üreten 
bir Türkiye’ de. Biz zengin toprakların 
yoksul çocukları olmayacağız”

Neden destek vereyim?
Bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğ-
lu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını 
destekliyor musunuz?” şeklindeki 
sorusuna İnce, şu yanıtı verdi: “Kemal 
Kılıçdaroğlu’na destek vermiyorum. 
Neden destek vereyim? Memleket 
Partisinin kendi adayı olacak. Ben 
partinin genel başkanı olarak Cumhur-
başkanı adayı olacağım diyorum. Belki 
başkası da çıkar. Aday olur. Üyelerin 
önüne sandık koyacağız. Bu seçim-
lerde muhtemelen ben kazanacağım. 
Ama yarın başkası kazanacak. Üyeler 
kimi seçerse aday o olacak Türkiye’ye 
demokrasi getireceksen önce kendi 
partine getireceksin. İktidar da muha-
lefet de tek adam rejimiyle yönetiliyor. 
Madem öyle 2018’de aday olsaydı, 
2014’te olsaydı. Neden? Kazanamaya-
caktı. 2018’de ‘gel Muharrem aday ol, 

partiden de aday 
ol’. Neden Kemal 
bey 2018’de aday 
olmadı? Şimdi 

ekonomi berbat 
durum orta-
da, Kemal 
bey ‘ben bile 
bu seçimi 
kazanırım’ 
mı diyor? 
2018’de 
2014’de 
neden aday 
olmadı?”

DHA

Özkan gitti Tunç geldi

CUMHURBAŞKANLIĞI 
Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç 
ve Finlandiya heyetleriyle ya-

pılan görüşmeler sonrası Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde açıklama yaptı. 
Kalın özellikle Ukrayna Savaşı sonrası 
ortaya çıkan yeni güvenlik ortamını 
ve NATO’ya üye olma başvurularını, 
Türkiye’nin gündeme getirdiği güven-
lik kaygıları ve beklentilerinin etraflı 
bir şekilde ele alındığını kaydetti. 
Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetlerine 
verilen mesajları şu şekilde aktardı: 
“Öncelikle NATO bir güvenlik itti-
fakıdır. Bir ekonomik iş birliği ya da 
başka bir odağı olan bir örgüt değil-
dir. Merkezinde, temelinde güvenliğin 
olduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın en 
temel konusu üyelerinin güvenlik 
kaygılarını eşit ve adil bir şekilde kar-
şılanmasıdır. Bu anlamda NATO’ya 
üye olacak başka ülkelerinde mutlaka 
üye olan ülkelerin güvenlik kaygıları-
nı giderecek, bunları dikkate alacak 
ve bunları ortadan kaldıracak, bu 
ülkelerden kaynaklı terör tehditlerini 
bertaraf edecek adımları ivedilikle 
atmaları olduğunu ifade ettik. İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO üyelik başvu-
rusu, bu ülkelerin güvenlik konsepti 
tarihinde önemli bir dönüm nokta-
sına tekabül ediyor. Özellikle İsveç 
bağlamında düşünürseniz 200 yıldır 
tarafsız olmayı benimsemiş ve diğer 
ittifaklara katılmamayı tercih etmiş 
bir ülkenin Ukrayna savaşı sonrasında 
NATO’ya üye olması bu ülkelerin 
de NATO’nun da tarihi açısından da 
önemli bir kırılma noktasıdır.”

PKK-YPG arasında fark yok
Kalın, Türkiye’nin 1952 yılından beri 
NATO’nun en önemli üyelerinden, 
müttefiklerinden biri olduğunu kayde-
derek şöyle konuştu: “Türkiye özeline 
gelecek olursak, Türkiye’nin güvenlik 

kaygıları, özellikle Türkiye’ye karşı 
terörist mücadele sürdürmekte olan 
PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve FETÖ 
gibi terör örgütlerini özellikle Avrupa 
ülkelerinde bazı NATO üyesi ülke-
lerde ve şu anda gündemimizde olan 
Finlandiya ve İsveç’teki mevcudiye-
tiyle ilgilidir. Biz muhataplarımıza 
PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir 
farkın olmadığını, bunlar arasında 
yapılan ayrımların hiçbir anlamının 
ve karşılığı olmadığını açık ve net bir 
şekilde ifade ettik. Yakın bir döneme 
kadar ABD’nin Avrupa’nın istihbarat 
örgütlerinin kendi yazılı kayıtların-
da, raporlarında PYD ve YPG’nin, 
PKK’nın Suriye kolu olduğu açıkça 
ifade edilmekteydi. Bizim açımız 
burada herhangi bir değişiklik söz 
konusu değildir. PKK’nın Avrupa’ya 
yahut Suriye’ye gittiğinde PYD, YPD, 
SDF gibi isimler altında kendini 
yeniden tanımlamaya çalışmasının 
bizim açımızdan hiçbir geçerliliğinin 
olmadığını ifade ettik. FETÖ’nün bir 
terör örgütü olduğunu, Türkiye’de 
15 Temmuz darbe girişimini ger-
çekleştiren örgüt olarak menfur bir 
terör örgütü olduğunun altını çizdik. 
İsveç ve Finlandiya artı diğer Avrupa 
ülkelerinde FETÖ’nün mevcudiye-
tine karşı da bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da kararlılık içinde 
sürdüreceğimizi ifade ettik.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur 
Poyraz, Reuters haber ajansının 
sorularını yanıtlayan Poyraz, 

“Yıl sonuna kadar İYİ Parti ola-
rak hem anketlerde hem kamuoyu 
vicdanında birinci parti konumuna 
geleceğimize inanıyorum. Şu anda 
anketlerde İYİ Parti yüzde 20 dü-
zeyinde bulunuyor. Yıl sonunda kaç 
olacağımıza dair sayısal bir tespitte 
bulunmak mümkün değil. Türkiye 
birçok değişim ve etkenin olduğu bir 
yapıda. Birinci parti olma kararlı-
lığımız ve iddiamız çok net” dedi. 
İYİ Parti 2018 milletvekili genel 
seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu 
sonuçlarına göre yüzde 10 civarı oy 
almıştı.

İYİ Parti çıkışta
Partilerinin kurulduğu 2017’den bu 
yana çıkışta olduğunu belirten Poy-
raz, “Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı 

vardı. İYİ Parti sosyal demokrat, 
milliyetçi, liberal fark etmeksizin 
herkesin merkezde siyaset yapma 
kararıyla yer aldığı bir parti. Bu çok 
önemli bir detay. Genel Başkanı-
mız Akşener bu süreçte de 27 yıllık 
deneyimi ile partiyi yükseliş trendi-
ne oturttu. Başlattığımız ‘az kaldı’ 
kampanyası diğer kampanyalardan 
biraz farklılaşan bir kampanya… 
Bununla, Genel Başkanımız iktidar 
yürüyüşümüzün çok daha kararlı 
şekilde startını verdi.” Cumhurbaş-
kanlığı ve milletvekilleri seçimleri 
normal şartlarda Haziran 2023 
tarihinde yapılacak. Poyraz, seçimler 
ister zamanında, ister erken yapılsın 
İYİ Parti’nin hazır olduğunu belirtti.

Parlamenter sistem önemli
Birinci parti olmaları durumunda 
altılı masanın pozisyonunun bundan 
etkilenmeyeceğini kaydeden Poyraz, 

“İYİ Parti’nin altılı masadaki yeri oy 
oranlarına göre değil; orası güçlen-
dirilmiş parlamenter siseteminin 
inşası ve Türkiye’nin buna kavuşma-
sı noktasında oluşturulan bir masa. 
Orada oy sırasına göre, yaş sırasına 
göre, deneyime göre oturma söz 
konusu değil” dedi. Altılı masanın 
güçlendirmiş parlamenter sistemi 
inşaa etme üzerine kurulduğunu 
kaydeden Poyraz, “İYİ Parti’nin oy 
oranın yüksek olması ya da düşük 
olması güçlendirilmiş parlamen-
ter sistemin hayata geçirilmesinde 
pozisyon belirlemiyor” dedi ve 
şöyle devam etti. “Cumhurbaşkanı 
adayının belirlenmesinde (CHP 
Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu’nun 
altılı masayı işaret etmesi kendisinin 
siyasi nezaketinin tezahürü. Masa 
bir ittifak ya da koalisyon değil. Ana 
çıktı orada güçlendirilmiş parlamen-
ter sistem.” HABER MERKEZI

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, anketlerde çıkışlarının devam etti-
ğini ve şu anda oy oranlarının yüzde 20 seviyesine ulaştığını belirterek, 
yıl sonuna kadar birinci parti konumuna geleceklerine inandığını söyledi

OY ORANIMIZ OY ORANIMIZ 
YUZDE 20!YUZDE 20!

Az Kaldı kampanyası

BIRLEŞIK Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili açıklama-
sıyla krize neden olan AK Parti Grup Başkanvekili 
Cahit Özkan görevden alınmış; Özkan’ın yerine 

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç atanmıştı. 
Son olarak, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK 
Parti’nin yeni grup başkanvekilliğine resmen seçildi.

KAYGILAR GIDERILMELI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle 
yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin güvenlik kay-
gıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı taktirde 
sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı net şekilde ifade ettik” dedi
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BeledIye BaSkanI
GUVEN 
vermiyor

27 yaşında ilçe başkanı
olan ve şu an 29 ya-
şında olan Türkiye'nin

en genç ilçe başkanlarından CHP
Silivri İlçe Başkanı Berker Esen'le Si-
livri'ye dair keyifli bir sohbet gerçek-
leştirdik. Genç yaşta ilçe başkanı
olmanın verdiği deneyimlerden söz

eden Esen, uzun yıllar partinin gençlik kolla-
rında görev aldıktan sonra böyle bir noktaya
gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Si-
livri siyasetine ilişkin de değerlendirmeler
yapan Esen, Silivri'nin en büyük sorununun
güvensizlik olduğunu vurguladı. 
“Silivri'ye maalesef güven ver-
meyen bir belediye başkanı
var” diyen Esen'in, açıkla-
maları uzun süre Silivri
gündeminden 
düşmeyecek gibi...

nTürkiye'de çok genç
yaşta 27 yaşında ilçe baş-
kanı oldunuz. Bu süreç
nasıl gelişti? İlçe başkanı ol-
mayı siz mi istediniz? 
Neler oldu?
2 yılı geçti ilçe başkanlığı yapıyorum.
Ama ben zaten partinin içinde büyümüş,
partinin bayrağını asmış biriyim. Evet yaşım şu
an 29 ama bu yaşın 10 yılı gençlik kollarında
geçti. 5 yılda gençlik kolları başkanlığı yaptım.
Bu süreçte siyaset çok aktifti. Üst üste seçimle-
rin olduğu bir süreçti. 2014'te gençlik kolları
başkanı olduğumda Ekmeleddin İhsanoğlu'nun
cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte çok çalış-
mıştık. Ardından 7 Haziran ve 1 Kasım 2015
seçimleri oldu. 2016'da referandum, 2018 cum-
hurbaşkanlığı ve genel seçim. Ve 2019'da yerel
seçimle birlikte ciddi bir seçim sürecinin içinde
olduk. Zaten yaşımızın genç olmuş olması, par-
tideki görevlerimizi göz önünde bulundurduğu-
muzda yeterli tecrübeye sahip olduğumuzu
gösterdi. Bu seçimler bizi yetiştirdi, büyüttü. Bir
görev talebi oldu. Gençlerimizle oturup, konuş-
tuk. Siyaset bir iddia işidir. Biz de iddiamızı or-

taya koymak istediğimiz için adaylığımızı beyan
ettik. Kendimizi anlattık, ifade ettik. Delegeleri-
mizde seçimde bizi bu göreve layık gördü ve
bayrağı eski ilçe başkanımızdan devraldık. Şu
an var gücümüzle çalışıyoruz. Normalde 2
yılda bir kongreler yapılır ama olağanüstü se-
beplerden dolayı kongreler ertelendi ve biz de
görevimize devam ediyoruz.

nİlçe başkanlığı yarışında rakibiniz olan isimler
size devamında yardımcı oldu mu?
Biz süreci hep dayanışma içinde götürdük. Gö-
reve geldiğimizde 4 bin 300 üyemiz vardı şu an

bu rakam 5 bin 200'e yakın. Üyelerimi-
zin hepsi parti içinde görev al-

maya hazır insanlardır. Bu
anlamda çalışmalarımızı

hep ortak akılla yürütük.
Herkesin görev alabilece-
ğini söyledik. Bunlar
zaten kamuyounda bili-
niyor. Zaten mesele artık
parti değil ülke meselesi-

dir. Türkiye'nin geleceği
hakkında söz sahibi olmak

adına ortak bir noktada bu-
luşmak için anlaştık ve çalış-

maya başladık. Bizim geçmişteki
isimlerle bir küskünlüğümüz, kırgınlığı-

mız yok. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz.
Üye sayımız da sürekli artıyor. Önümüzdeki
günlerde genel başkanımızın da katılımıyla üye-
lerimize rozet takma töreni gerçekleştirmeyi de
düşünüyoruz. Partimizin bize verdiği görevler
var. Hane ziyaretlerimiz var. O ziyaretlerde de-
legelerimizi seçiyoruz, kendilerine görev tebliğ
ederek kendilerine bir alan açıyoruz. Bu konuda
net bir şekilde ifade edebiliriz CHP Silivri İlçe
Örgütü tek vücut halinde çalışmalarına devam
ediyor.

nSilivri'de yüzde 70'lik bir potansiyel muhele-
fette yüzde 30'luk bir potansiyele sahip yapı ikti-
darda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Biz bu hesapları kapattık, geride bıraktık. Önü-
müze bakıyoruz. Sandıktan çıkan her sonuç

baştacıdır ve seçmenin taktiridir. Sonuç bizi
üzse de bu demokratik bir karardır. Hataları-
mızdan ders çıkardık. Şimdi iddiamız ittifak ha-
linde partimizin iktidarını sağlamak. Yerelde ve
genelde partimizi iktidar yapmak için çalışıyo-
ruz. Geçmiş geride kaldı. Önümüze bakacağız,
kaybettiğimizi nasıl geri kazanabiliriz bunun
derdindeyiz.

nŞapkanızı önünüze koyup bir değerlendirme
yapmadınız mı? Elinizdeki bir ilçeyi 
kaybettiniz?
Elbette bunların hesabı yapıldı. Örgüt toplantı-
larında konuşuldu. Biz göreve geldiğimizde
zaten yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmişti.
Şimdi bize düşen emanetimizi geri almaktır.
Bunun için çalışıyoruz.

nSilivri siyaseti deyince. Şimdi orada yeni bir
iktidar var nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her dönem kendi içinde zorluklar barındırır. Bu
dönemde aslında bir ilki yaşıyoruz. İlk defa Si-
livri'de muhalefetiz, İBB'de ise iktidarız. Bu an-
lamda garip bir durumun içinden geçiyoruz.
Geçmişte İBB'yi çok eleştirirdik. Silivri'yi üvey
evlat gibi gördüğünü söylüyorduk.
Ama şimdi tam tersi. İBB'de biz
iktidarız. Ve bu iktidarda ilçe-
mize ne kazandırabiliriz
bunun kavgasını veriyoruz.
Bunu daha önce hiç yaşa-
mamıştık. Güzel yatırım-
lar oluyor. Silivri'de
İBB'nin önemli çalışma-
ları var. Bunlar da bizi
mutlu ediyor çünkü talep-
lerimiz karşılık buluyor. Ye-
relde ise muhalefetiz evet.
Yani ilk seneler muhalefetten
uzak kaldığımız için biraz zorlan-
dık ama geldiğimiz noktada artık mu-
halefetimizi daha iyi bir noktaya getirerek,
Meclis'te de güzel bir muhalif tavır sergiliyoruz.

n3 yıldır Silivri'de MHP iktidarı var. Bu 3 yılı
genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? En büyük

eksiklik sizce nedir?
En büyük eksiklikleri güven konusu. Belediye
başkanımız çok ciddi bir algıyla belediyeyi yö-
netiyor. Ama gün geçtikçe bu algının boş oldu-
ğunu halk görüyor. Yola çıkarken “Marka Kent
Silivri” sloganını kullandılar ama geçen 3 yılın
ardında marka kent namına bir şey göremiyo-
ruz. “Mutlu Silivri” diyordu mutluluk göremi-
yoruz. Balıkçılar mutsuz, iş insanları mutsuz,
sanayici mutsuz, yüksek ecrimisil bedelli yazlık-
çılar mutsuz, belediyeyle işi olan herkes mutsuz.
Yani “Mutlu Silivri” diye yola çıktı ama kimler
mutlu belli. Bir takım güzellikler atfedilen, bu
süreçten nemalananlar mutlu. Önümüzdeki sü-
reçte de bunları belgeleriyle paylaşacağız. Özet-
lemek gerekirse belediye başkanına karşı
güvensizlik var. Belediye başkanı maalesef Mec-
lis'e kulak vermiyor. Yapmış olduğu saha ziya-
retlerinde sürekli yalnız görüntüler veriyor.
Kararları Meclis'e danışmıyor. Devam eden sü-
reçten muhalefeti bilgilendirmiyor. Muhalefeti
bırakın ittifak olduğu partiyi bile bilgilendirmi-
yor. Onlar ittifak olduğu için dile getiremiyor-
dur ama biz bunu biliyoruz. Marka kent

namına hiçbir şey yok. Bina boyamak,
saman dağıtmakla marka kent

olamaz mutlu bir Silivri yara-
tamazsınız. Biz belediye

başkanında bir Silivri ha-
yali göremedik. Açıkçası
bunu her zaman dile
getiriyoruz. Faaliyet
Raporu'na verdiğimiz
görüşte, Meclis toplan-
tılarında bunları her

daim dile getiriyoruz. 

nDaha önce Silivri'de tar-
tışma konusu olmuştu hatta

bizde gazetemizde manşetten
görmüştük. Silivri'de, Selami Değir-

menci döneminde yapılan balıkçı barınaklarının
yıkılması söz konusu. Buraların kaçak olduğu
söyleniyor.  Bu yıkım konusunda ne düşünü-
yorsunuz?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak olduğu
bilr Danıştay kararı ile resmiyet kazandı. Şaşır-
mamak lazım. Ama aslında biz “balıkçılar mut-
suz” derken sadece balıkçıların
mutsuzluğundan değil halkın mutsuzluğundan
bahsediyoruz. Çünkü halkın sosyalleşme hakkı
var. İnsanların ucuz balık yeme hakkı var. So-
nuçta Silivri bir turizm kenti. Limanımız var, de-
nizimiz var. Deniz ürünleri de elbette ki Silivri
halkı tarafından ya da dışarıdan gelen insanlar
tarafından değerlendirilebilir. Şimdi siz oradaki
barınakları yıkacaksınız, yerine ne gelecek? Si-
livri'ye marina gelecek diyorlar mesela. Bunu
bizim ne kadar isteyip istemediğimizden çok
halkın ne kadar isteyip istemediği önemli. Gere-
kirse referandum yapılır, “Marina istiyor musu-
nuz?” diye halka sorulur. Ama burada da
yangından mal kaçırır gibi davranıyorlar. Ba-
kanlık'tan proje geliyor. Meclis'te bu konuşulu-
yor ama Meclis üyelerine bilgi verilmiyor, ÇED
toplantısı yapılıyor sadece iktidar partisindekiler
kazanıyor. Böyle olmaz. Süreci izleyip yönete-

Türkiye'nin en genç ilçe başkanlarından birisi
olan CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen'le hem
kendi siyasi hayatına dair hem de ilçe siyasetine

dair konuştuk. “Silivri'nin en büyük sorunu
güven vermeyen bir belediye başkanı olması”
diyen Esen, “Kendisi 'Mutlu Silivri' sloganıyla
yola çıktı ama Silivri bugün mutsuz. 'Marka
Kent Silivri' sloganını kullandı ama ortada

marka olacak hiçbir şey yok” dedi

nSilivri CHP'nin güçlü olduğu bir ilçe
olarak bilinir. Bu genel seçimde Silivri bir
milletvekili adayı çıkarır mı?
Biz her kurulda ilçe temsiliyet hakkımızı
saklı tutacağız. İlk defa İl Disiplin Kuru-
lu'na ve Yönetim Kurulu'na Silivri'den 1
isim önerdik ve önerilerimiz karşılık
buldu. Bugün Silivri İl Örgütü'nde temsil
ediliyor. Elbette ki bizim bir milletvekili
adayı önerimiz olacak. Bizim isim verme
durumumuz yok. Bugün bana düşen
görev ilçe başkanlığı yarın başka bir şey
olabilir. Şu an bu bir seferberlik. Partimiz
bizi nerede görmek istiyorsa orada olaca-
ğız ve mücadele edeceğiz. Silivri 35 ma-
halleden oluşan İstanbul'un en büyük
ikinci ilçesi. Bizim de ilçemiz özelinde il-
çemizin beklentilerini dile getirecek Anka-
ra'da bir milletvekilimiz olsun isteriz.
Evet bölge milletvekillerimiz var ama Si-
livri'den çıkan biri daha farklı olur. Me-
sela bir tapu sorunumuz var. 3 köy;
Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra'da
tapu sorunu var. Biz bu sorunun çö-
zümü için İstanbul Milletvekilimiz Akif
Hamzaçebi üzerinden ilerledik. O ko-
nuya hakim olduğu için hep ilgilendi,
köylüyü dinledi ve Meclis'te kanun teklifi
verip konunun takipçisi oldu. Bakın 144
yıldır bu insanlar bu 3 köyde yaşıyor. Os-
manlı döneminde devlet o insanların ata-
larına oralarda yaşaması için yer gösterdi
ve o insanlar oralara yerleşti ve yurt edin-
diler. Şimdi devlette devamlılık esastır.
Osmanlı yıkıldı ama yerine Türkiye
Cumhuriyeti kuruldu. Ama bugüne
kadar hiçbir hükümet bu insanlara tapu-
sunu vermedi ama bu insanlara işgalci
diye de bakkmadı. Ama AK Parti iktidarı
bu insanlara işgalci gözüyle bakıp ecrimi-
sil vermelerini talep etti. Ecrimisil kimden
alınır? İşgalciden alınır. Yahu bu insanlar
yıllarca o topraklarda yaşamış, o toprak-
ları işlemiş, bakmış insanlar. Bu insanlar-
dan ecrimisil istemek büyük bir
kötülüktür. AK Partili İstanbul Milletve-
kili Tülay Kaynarca her yerde “Tapu so-
rununu çözdük” diye müjde verdi çözüm
dediği 20 dönümü olan bir insana dö-
nümü 60 bin liradan sattı. Kaldı ki bun-
lar tarımsal anlamda verimi düşük
araziler. Buraları satıp insanlara müjde
diye sattılar. Sorun çözüldü mü hayır?
Hiçbir köylü satın almayı istemiyor. İkti-
dar da “Siz almazsanız alacak birileri
çıkar” diyor. Biz kendi iktidarımızda bu
süreci çözeceğimizi söylüyoruz. 
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nSilivri köyleri ve tarımıyla zengin bir ilçe. Yal-
nız bir su tartışmasıdır devam ediyor. Özellikle
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Meclis
Toplantısı'nda 'Beşiktaş'taki zenginin havuzunu
doldurduğu suyun parasıyla Damanandıra'daki
köylünün hayvanına içirdiği suyun parasının
aynı olmasına' isyan ediyor. Yılmaz, bu konuda
düzeltme istiyor. Ama CHP buna muhalefet et-
mişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Burada bir süreç izlendi. Olayın başına dönersek
olayın garabeti AK Parti iktidarının köy tüzel kişi-
liğini kaldırmasıyla başlıyor. Köy tüzel kişiliğini
kaldırmak AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı en
büyük kötülüklerden biriydi. Biz köyleri kaldırdık.
Köyler mahalle oldu. Şimdi Mecidiyeköy ile Si-
livri'deki bir köy aynı statüyü kazanmış oldu.
Şimdi bu yasa ile köyler mahalle oldu ama dedi-
ler ki “5 yıl boyunca mahalle olan bu yerlere in-
dirimli su verilecek” nitekim öyle de oldu. Ama 5
yıl bitti. O da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dö-
nemine denk geldi. Şimdi yasa süresi dolu.
Şimdi İBB, TBMM'nin üstünde değildir. TBMM
kanun yapar İBB  uygular. Bu süreçte dediler ki;
“İBB karar alsın, İSKİ karar alsın köylüye ucuz
su versinler.” Ekrem İmamoğlu da parlamen-
toyu işaret etti. “TBMM bu kanunu yürürlüğe so-
karsa gereğini yaparız” dedi. Sonrasında biz de
bu konuyu gündeme taşıdık. 2020 yılında yaz
ayında doğru Ankara'ya gittik. Milletvekilimiz
Zeynel Emre aracılığıyla bu teklifi Meclis'e ilk

kez biz taşıdık. Bizden sonra MHP'li İsmail Faruk
Aksu da bu teklifi verdi. Ki o zaman Plan Bütçe
Komisyon Başkanvekili idi ama başkanvekili ol-
duğu komisyondan bu teklifi geçiremedi. Hadi
bizim teklifimiz geçmedi ama o teklif geçmedi.
Sonrasında bir torba yasa getirildi. Torba yasa
içinde bu teklif geçti. Orada da dediler ki CHP, İYİ
Parti, HDP ret verdi. Torba yasa zaten antidemo-
kratik bir uygulama. Şimdi maddeler tek tek uy-
gulanıyor ama sonunda torba oylanıyor. Biz bu
kırsal alanlar konusuna oy verdik ama torba ya-
saya ret verdik. İktidarın en büyük oyunu da bu
işte. Torba yasa getirip muhalefet “şu maddeye
ret verdi” diyorlar. Neyse devamında yasa geçti.
Konu TBMM'den çıktı. İBB Meclisi'ne geldi. Dedi-
ler ki ilçe belediyelerinde bu kararlar alınacak ve
90 gün sonra İBB Meclisi'ne gelecek. Biz de il-
çede hemen belediye başkanına bu kararı alın
diye direttik. Ama başkan bir komisyon topladı
ve komisyonu Aralık ayına kadar bekletti. Niha-
yetinde kırsal alan teklifi oybirliğiyle Meclis'ten
geçti ve İBB Meclisi'ne gönderildi. Oradan da
geçti. Şimdi İSKİ'ye gitti. Orada da oylandı. İSKİ
bu tarifeyi Genel Kurul'dan geçirmek zorunda.
İSKİ'ye tarife geldi. Bir zam teklifi bir kırsal alana
indirim teklifi vardı. AK Parti ve MHP iki teklifi de
reddetti. Reddedince İSKİ Genel Kurul'unda bu
onaylanmadı. Daha sonra bir Genel Kurul daha
yapıldı. Cumhur İttifakı hatasını anladı ve indirim
oybirliğiyle geçti. Yani suyu bulandırmaya gerek

yok. Şimdi konuyu burada kapatıp, diğer konuya
geçiyorum. Kendisi gelsin. Tek tek köyleri geze-
lim. Köylü sudan mı muzdarip olacak yoksa ilaç-
tan mı gübreden mi mazottan mı şikayet
edecek? Sanki köylünün tek derdi su. Gübre pa-
halı, mazot pahalı. Sen iktidar ortağısın. Çiftçinin
derdini sıkıntısını dile getirsene. Suyu bulandır-
malarına gerek yok. Biz bu süreci en iyi şekilde
izledik. Şu an köylümüz indirimli su alıyor ama
tek derdimiz bu değil. Aynı şekilde bu öğrenci bi-
leti indirimlerinde de geçerliydi. Mazot 6 liray-
kan AK Parti döneminde 85 liraydı öğrenci bileti.
Şimdi mazot 23 lira olmuş ama öğrenci bileti 75
lira. Bu ne perhis bu ne lahana turşusu...

SUYU BULANDIRMAYIN!
cek kişi belediye başkanıdır. Belediye başkanına gü-
vensizlik işte burada başlıyor. Bakın biz bu aynı şeyi
Kavaklı'da Maxicells İlaç Sanayi Fabrikası'nda da
yaşadık. Yangından mal kaçırır gibi köyün en değerli
olan 200 dönümlük arazisi Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi ile bir aileye verirdi. Şimdi orada inşaat
durdu ne olacağı belli değil. Belediye başkanı eski-
den bu yatırıma karşı çıkıyordu ama Cumhurbaş-
kanlığı kararı çıkınca da boyun eğip;
“Cumhurbaşkanlığımızın kararıdır” deyip susuyor.
İşte böyle olmaz. Şehrin emini dediğiniz kişi gere-
kirse Ankara'da yatar kalkar bunun doğru olmadı-
ğını söyler. Oranın hazine arazisi olduğunu söyler.
Ama siz başta karşı çıkar sonra destek verirseniz gü-
veniniz sarsılır. Aynı şey barındaklar da yaşanıyor.
AK Parti farklı bir proje için Ankara'ya gidiyor bele-
diye başkanı farklı bir proje için gidiyor. Ama muha-
lefetin hiçbir şeyden bilgisi yok. Evet yıkım kararı
geldi. Tamam yıkalım da yerine ne öneriyorsunuz?
Hiçbir şey. 
Silivri bugün çok değerli kent. Tarımı var turizmi var
denizi var. Çok fazla değerleri olan bir kentimiz var.
Biz Silivri'ye yatırım getirmeliyiz. Yatırım gelsin ki
şehrin bütçesi artsın bütçe artsın ki hizmet çoğalsın.
Ama bu süreci belediye başkanı tek başına yürütme-
meli. Muhalefeti de dinlemeli. Biz burada bir eksik-
lik görüyoruz.

nSilivri Roman Mahallesi'nde bir dram var. Ne di-
yorsunuz bu konuda?
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı burada ince-
lemeler yaptı. Destek de verdi. Hatta Çatalca Kiptaş
Konutları'nda 5 yıl ödeme ertelemeli vatandaşlar ev
sahibi de yapıldı. Ama dram hala devam ediyor. Sa-
nayicilerle bir protokol yapıp oradaki  yurttaşlarımızı
istihdam etmek için bir çalışma yapıyoruz ama ora-
daki dram bitmiş değil. İBB eliyle bir takım hizmet-
ler yapılıyor ama yeterli mi kesinlikle değil. 

CHP Silivri İlçe Başkanı 
Berker Esen

“
“

“
“cHp,
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29 Temmuz 2016’da Büyükada
İskelesi yakınlarında 29 yaşın-
daki Eyüp Çelik’in iddiasına

göre, Almanya’da oturan Danyal Tolgahan
Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uygu-
luyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma
müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolga-
han Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı.
Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik’in kulağını ısıra-
rak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı.
Yerdeki kulak parçasınıysa bir martı alarak
uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2
taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çe-
lik’e basit yaralama suçundan Alpaslan Sey-
rek’e ‘Yüzde sabit iz kalacak şekilde
yaralama’ suçundan dava açıldı. Bugün de
davanın görülmesine devam edildi. Alpaslan
Seyrek ve avukatı duruşmaya katılmadı.
Eyüp Çelik ise iki avukatı ile davada hazır
bulundu. Adalar Adalet Sarayı’nda görülen
davada ‘Sanık hakkında çıkarılan yakalama
emrinin devamına’ ve ‘Sanık hakkında ek sa-
vunmasının alınması için müdafinin bir son-
raki celse hazır olması hususunun kendisine
ihtarına, yakalama kararının kaldırılması tale-
binin ek savunma alındıktan değerlendirilme-
sine’ karar verildi. Duruşma 13 Ekim 2022
tarihinde tekrar görülecek.

Adalete güveniyorum

Eyüp Çelik duruşmaya girmeden önce, “Ada-
lete güveniyorum. Umarım şahsa gereken
ceza verilecek. En ağır ceza neyse onu alsın”
diye konuştu. Duruşma çıkışında ise “6 yıl
önce başıma büyük bir bela geldi. Vatandaşın

biri sahilde kız arkadaşıyla oturuyordu. Kız
arkadaşına şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir
haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden
aldım. O kızı kurtarmasaydım o kızın başına
bir şey gelirdi. Kızı kurtarınca bu sefer bana
sardı. Bana arkadan tekme attı bacağıma ben
de kendimi korumak için onu iteledim. Ben
kaldırımdan düştüm, üzerime çullandı yana-
ğımdan ısıracaktı, kafamı çevirince kulağımı
ısırdı. Kulağım koptu, kopan parçayı tü-
kürdü, yerden kulağımı martı aldı. Diğer ku-
lağıma yönelince vatandaşlar, ona meydan
dayağı attı. Benim kulağıma bunu yapan o
kadına neler yapardı” dedi.

Yine müdahale ederim 

Eyüp Çelik “Dava açılalı 6-7 yıl oldu. Mah-
kemenin gereken cezayı ona vereceğini düşü-
nüyorum. Mahkemenin bugün verdiği karar
beni mutlu etti. Karşı taraftan yazılı savunma
istenecek. Kulağımdan 2 operasyon geçir-
dim. Doğru düzgün ameliyat olamadım,
şekli aynen duruyor. Arkadaşlarım bana
diyor ki ‘Sen niye karışıyorsun, bıraksaydın
öldürseydi’ diye ama ben yine görsem yine
müdahale ederim. Sözde erkeğim diye kızı
alıp dolaşıyor, bir de şiddet uyguluyor” diye
konuştu.
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G eçim.
Enflasyon.
Zam.

Göçmen.
Terör.
İşsizlik.
Maaş.
Trafik.
Yolsuzluk.
Hırsızlık.
Soygun.
Kavga.
Savaş.
Gürültü.
Patırtı.
Aşk.
İş.
Gezi.
Seyahat.
Eğlence.
Yemek.
İçmek.
Giyim.
Kuşam.
Alışveriş.
Evlilik.
Çocuk.
Eğitim.
Öğretim.
Güven.
Sağlık.
Sosyal.
Etkinlik.
Mevsim.
Eş.
Dost.
Akraba.
Arkadaş.
Yolculuk.
Düğün.
Bayram.
Tarım.
Çiftçilik.
Üretim.
İthalat.
İhracat.

*
Sanki bütün işlerimiz tıkırında da varsa yoksa seçim

ne zaman olacak?
Kim aday olacak?
Kim seçilecek?
Kim gelecek?
Kim ne yapacak?
Kim bizi düze çıkaracak?

*
Arkadaş.
Daha dün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye

uçuşa geçecek diyerek Cumhur İttifakı'nı iktidara 
getirmedik mi?

Ne oldu?
Şimdi başka uçuş planları kuruyoruz.
Daha dün dolar 18 liradan aşağı indi diye davul 

zurna halaylar çekmedik mi.
Çok değil aradan sadece 3-4 ay geçti.
Dolar bugün kaç para?
16-17 lira.
Nerede o davul zurna eşliğinde coşanlar?

*
Peki.
Gelelim muhalefete.
Tamam iktidar kötü.
İktidar başarısız.
İktidar basiretsiz.
İktidar diktatör.
İktidar ayrıştırıcı.
İktidar bölücü.
İktidar gaddar.
İktidar liyakattan uzak.

*
İyi de.
Bu suçladığınız şeylerden sizde olmayan var mı?
Mesela ayrıştırıcı olmayıp birleştirici, kucaklayıcı, 

toparlayıcı anlamında neler yapıyorsunuz?
Bu saydığınız olumsuzluklar üzerine ne gibi 

önerileriniz var.
Projeleriniz var.
paketleriniz var.

*
Şunu söylemek istiyorum.
Bu halk yüz yıl önce küllerinden doğarak genç bir 

cumhuriyet ülkesini kurdu.
Bu halk acılar çekti.
Yokluklar çekti.
Canlarını vatanına gözünü kırpmadan verdi.
Ve yarın yine aynısını yapar.
Ancak; artık bu halkı lütfen enayi yerine koymaktan

çekinin.
Aşağıda mangalda kül bırakmıyorsunuz, yukarıda 

hepiniz aynı yolun yolcususunuz.
*

Geçiniz kardeşim geçiniz.
Hepiniz aynı geminin yolcusuzunuz.
Şu aday olsa ne yazar o kaybetse ne yazar.
Olan yine yurttaşa olacak.
Yine işsiz kalacak.
Yine evsiz kalacak.
Yine ötekileşecek.
Yine dışlanacak.
Yine dayak yiyecek.
Yine hapse düşecek.
Yine mağdur olacak.

*
Gerçekten tüm ülke halkının refahını, huzurunu, sağlı-

ğını, adaletini, güvenini, menfaatini mi düşünüyorsunuz.
O zaman lütfen ama lütfen önce siz adil olun.
Dürüst olun.
Objektif olun.
Demokrat olun.
Samimi olun.
İçten olun.
Eğer böyle ol(a)mıyorsanız.
Geçiniz efendim geçiniz....

KULAGINI 
MARTI KAPTI
Büyükada'da kavgada kulağı kopan, kopan kulağını da martı kapan Eyüp Çelik, "Kız arkadaşına
şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. Kızı kurtarınca
bana sardı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı" dedi

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/@mehmetmerttv

Geçiniz kardeşim
geçiniz...
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BEKLİYORUZ
Kadın Haklarını Koruma Der-
neği Başkanı Avukat Hilal Öz-
türk ise “Kadın Haklarını
Koruma Derneği yöneticileri
olarak Eyüp Çelik’in müdafii
olarak bugün duruşmaya dahil
olduk. Karşı taraf hakkındaki
yakalama kararı devam ediyor.
Şu an Almanya’da olduğu
iddia ediliyor. Alman mahke-
melerinden yakalamaya ilişkin
gerekli yazışmalar yapıldı. Karşı
tarafın avukatından ek sa-
vunma istendi. Ağırlaştırılmış
neden var ortada müvekkilimiz
bu olaydan sonra engelli du-
rumdadır. Müvekkilimizin sal-
dırıya uğrayan bir kadını
korumak için yaptığı bu feda-
karlık, gösterdiği bu erdemli
davranış aslında bütün vatan-
daşlara örnek. Maddi ve man-
evi tazminat da açılacak.
Davadan örnek bir karar çık-
masını bekliyoruz” açıklama-
sını yaptı. 

ÖRNEK 
BİR KARAR 
ÇIKMASINI

BEKLİYORUZ

KAPTIĞI GiBi UZAKLAŞTI!
Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan 
Alpaslan Seyrek arasında tartışma 
çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik’in 
kulağını ısırarak kopardı, kulaktan
kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak
parçasınıysa bir martı alarak uzaklaştı. 

İsimleri mühürlendi
Hayatta kalmak için Nazi faşizminden kaçıp, Türkiye’ye gelerek Moda’ya yerleşen,
akademik çalışmalarını buradan yürüten Alman ve Avusturyalı bilim insanlarının
isimleri yaşadıkları Mühürdar Caddesi’nde anı plaketi ile ölümsüzleştirildi

KadıKöy Belediyesi, Nazi
zulmünden kaçarak Türki-
ye’de çalışmalarını yürüten

bilim insanlarının yaşadığı sokağa anı
plaketi yerleştirdi. Plakette, “Türki-
ye’ye sığınarak İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi’nin kuruluş döne-
minde görev alan, yurdumuzda ve
dünyada bilimsel gelişmeye emeği
geçen Fritz Neumark (1933- 1951),
Wilhelm Röpke (1933-1937), Alexan-
der Rüstow (1933-1949), Alfred Isaac
(1937-1951) ve Joseph Dobretsberger
(1938-1941) yukarıdaki tarihler ara-
sında bu sokakta yaşamıştır” ifadele-
rine yer verildi.

Sahip çıkmadılar

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, Mühürdar Caddesi’ne
yerleştirilen anı plaketinin önünde
yaptığı konuşmada, “Moda'nın
Alman profesörleri üzerine konuşula-
cak çok konu var. Birincisi, Türkiye'de
üniversite reformu yapmak için
1930'lu yıllarda Almanya'dan hoca
davet eden liderimiz, önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı miras
burda. İkincisi, sonrasında Alman
baskıcı yönetiminden kaçıp buraya
gelen hocaların sığındığı, yaşadıkları
Moda. Üçüncüsü, benim de hukuk
fakültesinden mezun olduğum İstan-

bul Üniversitesi” dedi. Odabaşı, Mo-
da’da kimsenin fikrinden ve yaşam
tarzından dolayı yargılanmadığına,
suçlanmadığına, ötekileştirilmediğine
dikkat çekti. “Nasıl ki 1930'lu yıllarda
insanlar yine bu özelliklerinden dolayı
Moda'da yaşamışlarsa bugün de in-
sanlar Kadıköy'e Moda'ya yine bu
özelliklerinden dolayı geliyor” diyen
Odabaşı, “Acı olan bugün Türkiye'den
bu hocaların yetiştirdiği öğrenciler
artık başka ülkelere gidiyor. Hocaların

buraya gelme gerekçesiyle. Keşke
bugün burada İstanbul Üniversitesi
rektörü, Hukuk Fakültesi'nin, İktisat
Fakültesi’nin dekanı da olsaydı. Bu-
rada olsaydı da öğrencisi olduğu ho-
casına sahip çıkabilseydi. Ama
siyasetten dolayı korktuğundan dolayı
buraya gelip bu hocalara sahip çıka-
cak cesaretleri bile yok. Üzücü olan
bu” diye konuştu.

İyi ki burada buluştuk

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı,
“Eğer biz bu insanların unutturulma-
masını sağlarsak bu bizim için bir ba-
şarı. Bu bizim için bir onur. Kadıköy
Belediye Başkanı olarak bu cümleleri
söylüyorum. Çünkü onlar Kadıköy'ü
Kadıköy yapan değerler. Biz bunlara
sahip çıkmak zorundayız” dedi. Oda-
başı sözlerini şöyle sürdürdü; “Belki
bugün burada basit bir plaket gibi dü-
şünülebilir ama bu plaket onlara duy-
duğumuz vefanın, onların bıraktığı
mirasa sahip çıkma noktasındaki az-
mimizin veya mücadelemizin bir sim-
gesi. Tekrar söylüyorum keşke benim
yanımda o hocaların yetiştirmiş ol-
duğu bugünkü yöneticiler de olsaydı
bu vefayı hep beraber gösterseydik.
Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki
burada buluştuk ve bu anmayı
gerçekleştirdik.”

Sergilenmek 
için gün sayıyor
Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sanat Binası zemininde
bulunan ve 2018 yılında sergilenmeye başlayan Geç
Roma –Erken Bizans dönemi mozaiklerinin yapının dış
kısmında kalan kısımlarının sergilenmesi için devam
eden müze inşaatında sona gelindi

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası’nın,
2015 yılındaki restorasyon çalışmaları sıra-
sında, zeminin 1.5 metre altında keşfedilen Geç

Roma – Erken Bizans dönemi mozaikleri koruma altına
alınarak sergilenmeye başlamıştı. İstanbul Arkeoloji Mü-
zelere Müdürlüğü gözetiminde devam eden kazı çalışma-
ları neticesinde, mozaiğin yapının dışına doğru devam
ettiği tespit edilerek çalışmalara devam edildi. Bulunan
mozaiklerin bina dışında da sergilenmesi için, kazılarla eş
zamanlı olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapı-
mına başlanan Mozaik Müzesi’nin inşasında sona ge-
lindi. Tamamlandığında İstanbul sur dışında bulunan en
eski mozaiklere ev sahipliği yapacak olan müze, özellikle
İstanbul’daki M.S. 5. Yüzyıl Geç Roma ve Erken Bizans
dönemi mimari tarihine ışık tutacak nitelikte olacak. Önü-
müzdeki günlerde tamamlanması planlanan Mozaik Mü-
zesi’nin çelik taşıyıcı sistemleri ve taş duvar imalatları
tamamlandı.   

Tarihi etkileyecek

Kazlıçeşme Sanat Binası’nın otopark kısmının yaklaşık
1.5 metre altında bulunan mozaikler hakkında bilgi veren
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İçinde bu-
lunduğumuz alan 1984’ten 2015’e kadar Zeytinburnu Be-
lediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi bir yapıydı.
Herkesin bildiği üzere, bina altında bulunan mozaiklerin
ziyarete açılma tarihi 2018 yılıydı. Bu çalışmalar sırasında
içerideki mozaiklerdeki geometrik desenlerinden mozaiğin
bina dışında da devam ettiğini düşündük. İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde bu alanda deneme
kazıları yaptık. 2019 Haziran ayında deneme kazısında
mozaiğin devamını bulduk. Kurul kararları neticesinde
kazı işlemini tamamladık. Şimdi buradaki mozaikleri de
ziyarete açmak üzere restorasyon ve konservasyon çalış-
malarını tamamlamış bulunuyoruz. Burayı güneşten, yağ-
murdan koruyacak bir müzeyle ziyarete açacağız.
İçerisiyle beraber toplamda yaklaşık 186 metrekarelik bir
mozaik keşfettik. Bu sur dışında bulduğumuz en büyük
mozaik dokusu. O bakımdan sadece ilçenin değil İstan-
bul’un tarihini de etkileyecek yeni bir bulgu diyebiliriz”
diye konuştu. SELVİ SARITAÇ

Okullar üretiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Şile Belediyesi ev sahipliğinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle 'Okullar Üretiyor Projesi' hayata geçti. Proje kapsamında
Ağva Ek Hizmet Binası ve Ağva Kültür Merkezi'nde protokol töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın başlatmış olduğu
proje kapsamında Şile İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şile Beledi-
yesi katkıları ile talepte bulunan okulla-
rın bahçelerinde, öğrencilerin tarım
üretimi süreçleri ile tanışması sağlana-
cak. Protokol ile öğrencilere ayrıca yerli
ve milli şuur içerisinde, tohumdan fi-
deye her aşamada sebze yetiştirme ça-
lışmaları yaptırılarak, doğal üretim
farkındalığı kazandırılması da hedefle-

niyor. İmza törenine Şile Belediye Baş-
kanı İlhan Ocaklı, İlçe Millî Eğitim Mü-
dürü Okan Ayhan, Şile İlçe Tarım ve
Orman Müdürü Kemal Benli, Şile Bele-
diyesi birim müdürleri, muhtarlar ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Şile Beledi-
yesi ev sahipliğinde imzalanan protokol
ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ta-
rımsal üretimin yerli ve milli tohumlarla
artırılması için ortaya koyulan proje
örnek olacak.



İ stanbul Bahçelievler'de yaşayan 4
kişilik ailenin en büyük çocuğu
olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi

12’nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki
Emirhan Kurtuluş, yaklaşık 3 yıl süren
çalışmasıyla MR görüntülerini alıp iş-
leyerek 3 boyutlu sisteme aktaran ve
beyin cerrahlarını hastayı nasıl ameli-
yat etmesi gerektiği konusunda yön-
lendiren bir yapay zeka sistemi
geliştirdi. Ayrıca artırılmış gerçeklik
gözlüğüyle cerrahların hasarlı beyni
görmesini ve ameliyat öncesi prova
yapabilmelerini de sağlayan Kurtuluş,
çalışmasıyla ABD’de düzenlenen Re-
generon International Science and
Engineering Fair’de biyomedikal mü-
hendisliği alanında dünya birincisi
oldu. Stanford Üniversitesi'nde tam
bursla okuma hakkı da kazanan Kur-
tuluş, aralık ayında gerçekleşecek olan
Nobel ödül törenine de davet edildi.  

Projeye çok emek verdi

Ortaokulun son sınıfına kadar beyin
cerrahı olmak istediğini dile getiren
Kurtuluş, "Ben ortaokulun sonuna
kadar beyin cerrahı olmak istiyordum.
Sonrasında lisede mühendislikle çalı-
şınca hayatta gerçekten yapmak iste-
diğim şeyin bu olduğunu fark ettim. 8
yıldır üzerinde uğraşmış olduğum bir
beyin cerrahı bilgi birikimim ve mera-
kım var. Şimdi de yapay zekayla uğ-
raşmak istiyorum, o zaman bu ikisini
birleştirip ortaya proje koymalıyım
dedim. Literatüre baktığım zaman
gördüm ki, ameliyat planlama işle-
minde en baştan en sona kadar yapan
bir yapay zeka sistemi yok. Bunu da
ortaya ilk ben koyayım dedim" diye
konuştu. 

Beyin ameliyatı planı sunuluyor

Kurtuluş yaptığı çalışma hakkında,
"Bir yapay zeka sistemi aracılığıyla
hastaya minimum hasarı verecek
beyin ameliyatı planını doktora sunu-
yorum. Hastanın MR görüntülerini
benim sistemim alıyor ve doktora
‘hastayı şu şekilde ameliyat edersen
hasta minimum hasarla ameliyat ma-
sasından kalkar’ diyor. Çalışmayla

doktorlar, yapay zekayı kullanarak
hastanın beynindeki farklı bölgeleri in-
celeyebilecek ve tümörün temas ettiği
bölgeleri görebilecek" dedi.  

Merakımın sebebi dedem

Bilimle tanışmasında en büyük etkenin
dedesi olduğunu ifade eden Kurtuluş,
"Bilimsel merakımın oluşmasının se-
bebinin dedem olduğunu söyleyebili-
rim. Küçüklüğümden beri kendisi
bilimle uğraşmam için bana ilham
kaynağı ve motive edici bir faktör ol-
muştur. Benim bilimsel konulara ilgi
duymamın en büyük sebeplerinden bir
tanesi küçüklüğümden itibaren yap-
mış olduğum bilim sohbetleridir diye-
bilirim" ifadelerini kullandı.   DHA
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Lise öğrencisi 18 yaşındaki Emirhan
Kurtuluş, beyin ameliyatlarında 
cerrahlara yön gösterecek yapay
zeka sistemi geliştirdi

Türkiye'ye
güçlü dönecek
Başarısından dolayı bütün aile bireylerinin
mutlu olduğunu belirten Emirhan Kurtu-
luş, "Onlar da büyük bir gurur yaşamış ol-
dular. Bundan sonraki hedeflerim sadece
biyomedikal sektöründe değil hayatın
farklı noktalarında yapay zekayı insan ha-
yatı için kullanarak hem insan hayatını
daha iyi bir hale getirmek hem de yaşam
kalitesini yükseltmek. Vatanıma olabile-
cek en büyük hizmeti yapmayı hedefliyo-
rum. O yüzden gelecekte Türkiye’ye
dönmeyi düşünüyorum. Beni bir ya da bir-
den fazla unvanla görme şansınız çok
yüksek. Birincisi büyük bir teknoloji şirketi
hayalim var, onunla göreceksiniz. Bir de
akademisyen kimliğim ve akademik ça-
lışma kimliğimi bırakmayı planlamıyorum.
Bir yandan akademiyle uğraşan bir yan-
dan da büyük bir teknoloji şirketiyle insan-
lığa hizmet veren biri olarak göreceksiniz"
ifadelerini kullandı.  

Türk yemekleri
çok beğenildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Turizm ve
Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen Türk Mutfağı
Haftası etkinlikleri kapsamında Türk yemekleri İstanbul
Havalimanı'nda yabancı misafirlerin beğenisine sunuldu

TGa tarafından bu yıl ilk kez 21-
27 Mayıs tarihleri arasında dü-
zenlenen Türk Mutfağı Haftası

etkinlikleri İstanbul Havalimanı'nda da
devam ediyor. Etkinlikler kapsamında hava-
limanında bulunan yeme içme alanlarında
'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından
seçilen tariflere yolcular büyük ilgi gösterdi.
Vişneli yapmak sarma, zeytinyağlı enginar,
balık pilaki, hünkar beğendi ve ayva tatlısı-
nın da yer aldığı menü,
dünya çapındaki Türk bü-
yükelçilikleri, İstanbul Hava-
limanı ve Türkiye'de önde
gelen yeme-içme mekanla-
rında eş zamanlı olarak mi-
safirlere sunuldu.

Yemekler harikaydı

Güneydoğu turu için Türki-
ye'ye gelen ve ülkesi İsviçre'ye
dönmek için İstanbul Havali-
manı'nda bulunan Karin
Freitag Masa, "Türk yemek-
lerin seviyorum. Çok lezzetli-
ler. Mezeleri, et yemekleri,

ızgara yemeklerini çok beğeniyorum. Bir
hafta boyunca sadece Türk yemeklerini tat-
tık. Restoranlardaki yemekler de cadde üze-
rinde satılan yemekler de harikaydı. Türk
Yemekleri Haftası olduğunu bilmiyordum.
Güzel bir tesadüf oldu. Ülkemizde bazı
Türk restoranları var. Evime yakın da bir
tane var ve sık sık oraya gidiyorum. İsviç-
re'de Türk yemekleri yapan restoranların
açılmasını istiyoruz" dedi.

Uzaya Rize çayı
gönderdiler
Rize Dernekler Federasyonu tarafından
gerçekleştirilen '12'inci Rize Tanıtım Günleri'
başladı. Etkinlik kapsamında helyum balonuyla
uzaya çay gönderme denemesi yapıldı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda saat 19.00'da dü-
zenlenen törenle başlatılan etkinliğe, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Va-

lisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in
yanı sıra Rize ve İstanbul'dan çok sayıda belediye başkanı
katıldı.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
açılış konuşmasında "AK Parti'nin 20 yılda neler yaptığını
görmek için Rize'ye bakmak yeterli. Türkiye'yi baştan sona
değiştirdik, dönüştürdük. Rize'deki dönüşüm her ilde mev-
cut. Bu dönüşüm için güçlü bir liderlik lazım. Öncü lazım.
İmkânları rasyonel kullanmak lazım. Terlemek lazım. Bizler
gece-gündüz demeden liderimiz Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan öncülüğünde ter dökerek, koşarak, milletin
dertleriyle dertleniyoruz" dedi. Program sonunda GPS ta-
kılı bir çay torbası helyum balonuyla gökyüzüne salındı.
Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında
patlaması beklenen balona bağlı platform, çaylarla birlikte
paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun
nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.  DHA

Üsküdar’da fideler
toprakla buluştu

ÜskÜdar Belediyesi Kuzguncuk’ta bostan ola-
rak belirlenen ve ekime hazır hale getirilen dikim
alanında fide dikim şenliği düzenledi. ‘’Kuzgun-

cuk Bostanı Bahar Şenliği’’ etkinliğinde domates, salatalık,
biber ve patlıcan tohumları ekilerek, fideler dikildi. Etkinliğe
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile vatandaşlar
ve öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile
birlikte fidelerini toprağa diken ve fidelere can suyu veren
çocuklar, renkli görüntüler
oluşturdu. Fidan dikme şen-
liği sonunda vatandaşlara
elma ve fesleğen armağan
edildi. Fide dikme şenliğine,
Kuzguncuk Muhtarı Faik
Kaptan, Kuzguncuk Derneği
Başkanı Tülay Onat, Rum
Kilisesi Vakıf Başkanı Sava
Kotam, Ermeni Kilisesi Vakıf
Başkanı Edvard Ayvazyan,
Musevi Sinagogu Vakıf Baş-
kanı Ethem Arutan ve Kuz-
guncuk Cami İmamı Aydın
Vatan katılım sağladı.

Yaşı küçük
işleri büYük
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D ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
İsrail ziyareti çerçevesinde İsrail
Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile gör-

üştü. İki Bakan, ortak basın toplantısı düzen-
leyerek açıklama yaptı.  Bakan Çavuşoğlu
konuşmasında şunları kaydetti; “Sayın
Bakan Lapid’e çok samimi ve açık bir şekilde
gerçekleştirdiğimiz hem baş başa görüşme-
mizde hem de aynı zamanda heyetler arası
görüşmemizdeki tutumu için teşekkür ediyo-
rum. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir
diyaloğun devam ettirilmesinin faydalı ola-
cağı konusunda hem fikir olduk. Bu da birbi-
rimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli
olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkileri-
miz için değil aynı zamanda bölgemizdeki
barış açısından da faydalı olacaktır ki görüş-
melerimiz sırasında bizlerde bölgesel konu-
larla ilgili görüş alışverişinde bulunduk,
bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Pozitif
bir gündem üzerinden çalışmalarda bulun-
mak bizim anlaşmazlıklarımızı daha yapıcı
bir şekilde ele almamıza da yardımcı olabilir.
Gerçekten de geçen Ramazan Ayı’nda devlet
başkanları seviyesinde tesis etmiş olduğu-

muz diyalog sakinliğin korunmasına ilişkin
çabalara da katkıda bulunmuştur.”

İsrailli turist bekliyoruz

İsrail'den çok sayıda turist beklediklerini dile
getiren Çavuşoğlu, “Bizler birçok alandaki
ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve
bundan sonra farklı mekanizmaların toplan-
tılarını yeniden oluşturmaya ve sivil havacı-

lıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya
hem fikir olduk. İsraillilerin Türkiye’yi ne
kadar sevdiğinden bahsettiniz. Bende her bir
İsrailliden buraya geldiğimden itibaren aynı
şeyi duydum. Rakamlarda zaten bunu ifade
ediyor. Geçen sene İstanbul bir şehir olarak
ve Türkiye bir ülke olarak İsrailli turistlerin
barış ülkeleri arasında bir numaralı şehir ve
ülke olmuştur. Dolayısıyla bizlerde daha

fazla turistin farklı şehirlerimize gelmesini
bekliyoruz” dedi.

Türkiye katkı verecek

İsrail ve Filistin arasındaki sorunlarda çö-
züme katkı vereceklerini de kaydeden Çavu-
şoğlu, “Tabi ki bizler aynı zamanda
İsrail-Filistin anlaşmazlığını görüştük. Bildi-
ğiniz gibi ben dün Devlet Başkanı Abbas ve
Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Onlarla da çok
iyi görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler
parametreleri içerisinde iki devletli bir çözü-
mün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna
inanıyoruz. Kudüs’le ilgili olarak hassasiyet-
leri paylaştım, aynı zamanda Mescid-i
Aksa’nın kutsallığı ile ilgili hassasiyetleri pay-
laştım. Biz aramızdaki bağların normalleş-
mesinin bu çatışmanın barışçıl bir şekilde
çözüme kavuşturulmasında olumlu bir et-
kiye sahip olacağına da inanıyoruz. Her
zaman olduğu gibi Türkiye olarak bizler her
zaman yapıcı bir rol oynadık. Şimdi de Tür-
kiye diyaloga yönelik çabalara katkıda bu-
lunmaya, sorumluluk almaya hazırdır” diye
konuştu. DHA

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile
bir araya gelen Dışişleri Başkanı
Mevlüt Çavuşoğlu, “İsrail ve Filistin
arasındaki sorunlarda çözüme
katkı vermeye hazırız” dedi

Yunanistan
Başbakanı 
Mitsotakis

Türkiye ile iletişim
kanallarını

kapatmayacaklarını
söyledi. Ancak 
Türk jetlerinin 
Yunan adaları 

üzerinden 
uçmalarını da

eleştirdi

Yunanİstan Başbakanı
Kiryakos Mitsotakis Türk
savaş uçaklarının yerleşik

vaziyetteki Yunan adaları üzerinde
gerçekleştirdiği yasadışı uçuşların NA-
TO'nun güneydoğu kanadını zayıfla-
tabileceği konusunda uyarıda
bulundu. Davos'ta düzenlenen Dünya
Ekonomi Forumu'nda konuşan Mit-
sotakis, Rusya'nın Ukrayna'da sürdür-
düğü savaş nedeniyle gündeme gelen
NATO üyesi ülkelerin karşılıklı daya-
nışmaları meselesine işaret ederek,
"NATO'da şu anda ihtiyacımız olan
son şey başka bir siyasi istikrarsızlık

kaynağı" dedi. Mitsotakis, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın Türkiye ile Yunanistan arasın-
daki görüşmeleri yakın zamanda
resmi olarak sonlandırmasına rağmen
"komşularla görüşmeyi" kesmekten
yana olmadığını söyledi. Türkiye'nin
tavrını değiştirene kadar bu konuyu
(Adalar üzerindeki uçuşları) gündeme
getireceğini vurgulayan Yunanistan
Başbakanı, Atina'nın Türkiye ile genel
olarak da görüşmeye hazır olduğunu
ifade etti. Mitsotakis, "Biz (Türkiye ile)
komşuyuz ve iletişim kanallarını açık
tutacağız" diye konuştu.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında
Kongre'de Akdeniz'in doğusunda kul-
lanılacak silahların satışlarına son ve-
rilmesi çağrısında bulunan
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e
sert tepki göstermiş, "Artık benim için
Mitsotakis diye birisi yok. Bundan
sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle
görüşecek, kimlere üs kurduracaksa
kurdursun. ABD de F-16'lar konu-
sunda herhalde Mitsotakis'in ağzına
bakmayacaktır" demişti.

YunAniSTAn ileTişime Açık!

İsrail, Türkiye’yi çok seviyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziya-
reti çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair
Lapid ile görüştü. İki Bakan, ortak
basın toplantısı düzenleyerek açık-
lama yaptı. Bakan Lapid “İsrail tek
kelimeyle Türkiye'yi seviyor” ifade-
lerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı
Lapid konuşmasında şunları kay-
detti; “İsrail ve Türkiye bölgedeki iki
güç ve daha da önemlisi çok uzun,

ortak geçmişe ve tarihe sahip olan iki ulus.
Tanah’a göre; Tanrı, İbrahim'e ilk kez vahye-

dildiğinde güneydoğudaki Türk şehri
Harran'daydı. İbrahim de sizin dün
uçakla geldiğiniz rotadan İsrail top-
raklarına geldi. O ve ailesi Türkiye’yi
asla unutmadı. Konsolosluğunuzu
korkutmak istemiyoruz Sayın Bakan
ama bizim kitabımıza göre aslında
hepimiz Türkiye’den geliyoruz” dedi.
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En başarılısı Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk

teklifinde bulunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye en başarılısı oldu” dedi
Kulebe, Davos Zirvesi ola-
rak da bilinen Dünya Ekono-
mik Forumu'nda (WEF)

basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin
Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu-
luk sürecine ilişkin sorusu üzerine Ku-
leba, "Türkiye farklı gerekçelerle
arabuluculuk teklifinde bulunan ülkeler-
den biriydi. Türkiye en başarılısı oldu.
Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin
İstanbul'daki toplantısı da esasen müza-
kere sürecindeki en yüksek noktaydı."
dedi. Kuleba, İstanbul'daki toplantının
ardından müzakere sürecinin çöktüğünü
belirterek, iki ülke arasında müzakereleri
yapan çalışma grubunun en son ne
zaman toplandığını bile hatırlamadığını
söyledi. Rusya'nın sürekli olarak "Ukray-
na'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna
bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde
açıklamalar yaptığını belirten Kuleba,
"Fakat bu bir örtbas etme operasyonu."
ifadesini kullandı. Kuleba, Rusya Devlet

Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ukray-
na'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde
yaşayanların Rus vatandaşlığına alınma-
sını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da
tepki göstererek, "İyi niyetli bir müzakere
istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu
kadar basit." ifadesini kullandı.

Hayalimiz Alman tankları

Alman bir gazetecinin sorusu üzerine ise
Kuleba, savaşı kazanmak için ağır silah-
lara ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Al-
manya'nın elindeki Marder tipi tank ve
Leopard tankların Ukrayna'ya tedarik
edilebileceği mesajını veren Kuleba,
"Tabii ki hayalimiz Alman Leopard tank-
ları." dedi. Kuleba, şu an için böyle bir
ihtimalin uzak olduğunu söyledi. Ku-
leba, her savaşın diplomasi yoluyla sona
erdirildiğini, bununla beraber Rusya'nın
tankıyla, topuyla ve uçaklarıyla Ukray-
na'ya saldırılarını sürdürdüğünü 
kaydetti.

Sırbistan
AB yolunda
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) 
üyelik yolundan ayrılmayacağını belirterek
ülkelerin ayakta kalmak ve ilerlemek için
AB'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi

İsvİçre'nİn Davos kasabasın-
dan düzenlenen Dünya Ekonomi
Forumu’na (WEF) katılan ve

yerel medyaya açıklamada bulunan Vucic,
Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine işaret
ederek "Belgrad ve Priştine'nin birbiriyle çeli-
şen görüşleri aslında ne kadar farklı olduğu-
muzu gösteriyor. Her zaman için gerçeği
söylemek ve farklılıkları göstermek önemli."
dedi. AB'nin Sırbistan'daki tanınırlığının
düştüğünü belirten Vucic, "AB'nin bizim için
neler yaptığını, beraber neler yaptığımızı an-
latmadığımız için suçluyuz. Sırbistan'ın AB
yolundan ayrılmaması gerektiğine inanıyo-
rum. Ülkelerin yaşaması, ayakta kalması ve
ilerlemesi gerekir. Bunun için AB'ye ihtiyacı-
mız var." diye konuştu. Vucic, ülkesinin Ar-
navutluk ve Kuzey Makedonya ile "bugüne
kadar en iyi" ilişkilere sahip olduğunu vurgu-
layarak üç ülke tarafından kurulan "Açık
Balkan" (Open Balkan) girişimine Karadağ'ı
da davet ettiklerini aktardı. Açık Balkan giri-
şimini geliştirmeye devam edeceklerini söyle-
yen Vucic, "Başarı odaklı bir hikaye bu.
Herkese kapımız açık. Girişime katılmaları
için yalvaracak mıyız? Bunu neden yapalım?
İnsanlar girişimin meyvelerini yaz aylarında
görmeye başlayacak." değerlendirmesinde
bulundu.

Rusya'ya yaptırım yok

Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulayıp uy-
gulamayacağının sorulması üzerine Vucic,
"Şimdilik böyle bir gündemimiz yok. Gele-
cekte ne olur, hayat ne getirir bilemem. Ye-
minler edip hiçbir şey yapmamak yerine
yemin etmeyip bir şeyler yapmayı tercih ede-
rim." dedi. Aleksandar Vucic, ülke çıkarlarını
koruduğunu ifade ederek Ukrayna-Rusya
Savaşı'nda tüm Avrupa'da tutumunu değiş-
tirmeyen tek ülke olduklarını savundu.
Rusya ile gaz alımı noktasında görüşmelere
devam ettiklerini kaydeden Vucic, "İyi bir
fiyat teklifi alacağımızı umuyorum. Bununla
birlikte devam eden görüşmeler sonucu mik-
tarın da yüksek olmasını bekliyoruz. Her hâ-
lükârda kışın gaz ihtiyacını karşılamak için
yüksek fiyatlı olanı alacağız. Tabii bunların
hepsini Macar dostlarımızla birlikte yapaca-
ğız." ifadesini kullandı.

Haitili göçmenler Küba'da
Küba devletinin resmi yayın organı
Granma, dün Haiti’den ABD’ye
doğru yola çıkan ve 842 kişiyi taşıyan

bir sığınmacı gemisinin Küba’nın Caibarién
kentine geldiğini duyurdu. Tıka basa dolu gemi-
nin rotasından saparak Küba’ya ulaştığı belir-
tildi. Granma medya organının haberine göre,
Haiti’deki iç karışıklık sebebiyle yetersiz dona-
nıma sahip deniz araçlarıyla yola çıkan sığınma-
cılarının birçoğu ABD yerine akıntılar ve kötü
hava şartları sebebiyle Bahamalar’a, Küba’ya
veya Karayip Adaları’na ulaştığı ifade edildi.
Aynı şekilde küçük bir deniz aracına tıka basa
binen 842 Haitili sığınmacı, ABD yerine Kü-
ba’ya vardı. Küba Kızıl haç yetkilileri basına
yaptıkları açıklamada, sığınmacılara tıbbi ve in-
sani yardım sağlandığını belirtti.
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Evgin’e anlamlı ödül
Ödülünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Kes-
kin’in elinden alan Erol Evgin: “52 yıllık sanat 
hayatımda şarkıcı, besteci, müzik yapımcısı, tel-
evizyon yapımcısı, film oyuncusu olarak sanatın

içinde oldum. Bu değerli ödülü bütün bu çalışma-
larımın karşılığı olarak, heyecanla alıyorum. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Sanatsız kalan bir

milletin hayat damarlarından biri kopmuş demek-
tir’” sözleriyle, teşekkür etti. Erol Evgin’in, 25 - 29
Mayıs tarihleri arasında açık olan fuarda, Galeri
Selvin’de 4 adet resmi sergileniyor.

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz gün Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezi'nde açılan, ArtContact İstanbul 2. Çağdaş Sanat Fuarı’nda “Sanata Katkı Onur Ödülü” aldı

G eçtiğimiz iki yıl Ko-
rona virüsü salgını
tedbirleri dolayısıyla

yapılamayan Kiraz Festivali,
bu yıl muhteşem etkinliklerle
geri dönüyor. 2019 yılında dü-
zenlenen ve yaklaşık 2 milyon

ziyaretçiyi ağırlayan Kiraz Festivali, bu yıl
daha da coşkulu geçecek. Konserler, gös-
teriler, uluslararası etkinlikler ve yarışma-
larla dopdolu bir festival programı
ziyaretçileri bekliyor olacak. Dört gün sü-
recek olan festivalin her günü ayrı bir
tema üzerine kurulacak. Birinci gün Milli
Birlik ve Beraberlik Günü olarak belirle-
nirken, ikinci gün; Tekirdağ doğumlu
Vatan Şairi Namık Kemal, 19. Fırka ve
bünyesindeki tüm askerleri şehit düşen
57. Alay’ı Tekirdağ’da kuran, Harf İnkıla-
bını Tekirdağ’da ilan eden Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk ve iki dönem Te-
kirdağ Milletvekilliği yapmış olan ünlü
şair ve yazarımız Yahya Kemal Beyat-
lı’nın anısına Üç Kemaller Günü olarak
duyuruldu. Üçüncü gün Macar Günü,
son gün ise Geleceğimizi Mimarı Gençle-
rimizin Günü temaları ile kutlanacak.

Solo Türk gösterisi

9 Haziran 2022 Perşembe günü saat
10.00’da Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım zi-
yareti ile başlayacak olan Kiraz Festivali,
saat 12.00’da festivalin doğuş yeri olan
Naip Mahallesi’nde yapılacak geleneksel
açılış töreni ile start alacak. Saat 14.30’da
sahil dolgu alanda kurulacak olan Kültür
Çadırında Türk Uçak Sanayii Anonim
Ortaklığı (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof.
Dr. Temel Kotil’in katılımı ve ünlü sunucu
Başak Şengül’ün moderatörlüğü ile Tür-
kiye’nin teknoloji üretimi konusunda bir
söyleşi gerçekleştirilecek. Yine saat
17.00’da TUSAŞ Yerli ve Milli Hava
Araçları Sergisi’nin açılışı yapılacak. Saat
18.00’da Köprübaşı Mevkii’nden başla-
yacak olan Geleneksel Kiraz Festivali
Korteji ile festival coşuşu doruğa tırma-
nırken, saat 19.00’da dünyanın en prestijli
hava gösterilerinden biri olan Solo Türk
gösterisi, sahil dolgu alandan izlenebile-
cek.

İlk gecenin yıldızı Hakan Altun 

Gün boyu festival etkinlikleri sürecek
olup, ilk günün konser programında, ünlü
sunucu Özlem Yıldız’ın sunuculuğu eşli-
ğinde Gencer Savaş Bandosu ve ardın-
dan ünlü sanatçı Hakan Altun, saat
21.00’dan itibaren sahnede olacak. Havai
fişek, lazer ve ışık gösterilerinin renk kata-
cağı gece, saat 00.00’daki Açık Hava Si-
neması etkinliği ile tamamlanacak. Havai
fişek, lazer ve ışık gösterileri ile açık hava
sineması etkinlikleri festival boyunca
devam edecek.

Yağlı güreş heyecanı yaşanacak

Festivalin ikinci günü, saat 10.45’te ger-
çekleşecek olan Vatan Şairi Namık Kemal

Evi ziyaret programı ile başlayacak. Saat
14.00’da Süleymanpaşa Belediye Konser-
vatuvarı Tiyatro Bölüm Başkanı ünlü
oyuncu Ahmet Yenilmez’in ev sahipli-
ğinde sürpriz tiyatro sanatçılarının katı-
lımı ile Kültür Çadırı Söyleşisi
sanatseverleri bekleyecek. Kiraz Festi-
vali’nin olmazsa olmaz etkinliklerinden
olan Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri
saat 15.00’da başlayacak ve gün boyu sü-
recek. Saat 18.00’da Kültür Çadırı etkin-
likleri kapsamında ilk ve orta öğretim
öğrencilerinin hazırladığı Sokak Hayvan-
ları konulu resim ve fotoğraf sergileri ile
kısa film gösterimleri yapılacak. Festivalin
ikinci gün sahne etkinlikleri kapsamında,
ünlü Macar müzik topluluğu Duckshell
ve ardından Ziynet Sali konserleri dinleyi-
cilere müzik dolu bir gece yaşatacak.

Etkinlikler renk katacak

Macar Günü olarak planlanan üçüncü
gün etkinlikleri, saat 10.00’da Macar
Prensi Ferenc Rakoczi’nin adının verildiği
Rakoczi Kupası Yelken Yarışları ile başla-
yacak.  Yine Rakoczi’nin en yakın dostu
ve Tekirdağ’daki sürgün günlerindeki yol-
daşı Mikes Kelemen anısına Açık Deniz
Yüzme Etkinliği saat 10.30’da başlaya-
cak. Alkaya Sahili’nden başlayan etkinlik,
Rumeli İskelesi’nde son bulacak. Saat
13.00’da Rakoczi Müzesi’nde çelenk
sunma töreni düzenlenecek. Müzede Te-
kirdağ’a Açılan Pencere isimli fotoğraf
sergisi açılacak. Kültür Çadırı etkinlikleri
kapsamında saat 14.30’da Milli Savunma
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Af-
yoncu, ünlü spiker Cansu Canan Öz-

gen’in moderatörlük yapacağı söyleşide
Süleymanpaşalılara hitap edecek. Saat
17.00’da Geleneksel Kiraz Yarışması’nın
finali ve ödül töreni Rumeli İskelesi’nde
yapılacak. 20.00’da Sahil Vagon Kafe’de
Macar mutfağına özgü yemeklerin tanı-
tımı ve sunumu gerçekleştirilecek.
Üçüncü günün konserlerinde ise Tekir-
dağlı şarkıcı Gülden ve son dönem Türk
Pop Müziğine damgasını vuran Murat
Boz sahne alacak.

Son gün çocuklara özel olacak

Festivalin son günü çocuklar ve gençlere
özel olarak hazırlanan ve saat 12.00-
20.00 arası gün boyu devam edecek olan
etkinliklerle renklenecek. Saat 10.00’da
100. Yıl Mahallesi Ahmet Aygün Genç-
lik ve Spor Merkezi’nde Festival Kupası
ödül törenleri gerçekleştirilerek 11 Yaş
altı Futbol, Genç Kızlar Voleybol ve
Tenis turnuvalarının kazananlarına
ödülleri takdim edilecek. 12.00’da Kültür
Çadırında Hayvanları konulu ilkokul
resim, ortaokul fotoğraf ve lise kısa film
yarışmalarının ödül töreni yapılacak.
Saat 19.00’da sahil Amfi Tiyatro’da 
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı
öğrencilerinin hazırladığı Süleymanpa-
şa’nın Genç Yetenekleri konseri ve
20.00’da ünü günden güne tüm Tür-
kiye’ye yayılan Paşa Halk Dansları Top-
luluğu’nun Nefes isimli dans gösterisi
izleyici karşısında olacak. Festivalin son
konserinde ise Tekirdağlı genç şarkıcı
Burak Kibar ve yakın dönemde yıldızı
parlayan Derya Uluğ sahneye çıkarak
sevilen şarkılarını seslendirecekler.

Kiraz Festivali
dolu dolu geCeCeK
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 56’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası
Tekirdağ Kiraz Festivali, 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda etkinliğe
ev sahipliği yapacak olan 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalinin programı belli oldu

Samuel Beckett'in metinlerinden esinlenerek ta-
sarladığı May B, Maguy Marin'in salt hareket ve
mimikle oluşturduğu kendine has dili ile çok
güçlü teatral bir eser olarak biliniyor. Yalnızlık,
kin, hırs, açgözlülük ile Beckett'in acıklı karakter-
lerinin yansıması, insanlığın acımasız ve bir o
kadar sevgiye muhtaç halleri, mizahi ve büyüle-
yici bir koreografiyle sahneleniyor. Çağdaş dans
ve tiyatronun en yaratıcı koreograflarından
Maguy Marin dans tarihinde yenilikçi ve öncü-
lüğü ile özel bir yere sahip. Fransa Toulouse do-
ğumlu Maguy Marin, Franco rejiminden kaçan
İspanyol bir ailenin çocuğu. Klasik bale ile dansa
başlayan Maguy Marin’in dansa dair vizyonu
1970’te girdiği Maurice Béjart’ın okulunda şekil-
lendi. Béjart’ın XX. Yüzyıl Balesi’nde (Ballet du
XXe Siècle) baş dansçı olan Maguy Marin kendi
danslarını o dönem yaratmaya başladı. Maguy
Marin, İlk andan itibaren teatral öğeleri kulla-
nımı, koreografiyi danstan çok hareket üzerine
şekillendirmesiyle aynı dönemdeki koreograflar-
dan ayrılarak kendi tarzını ortaya koydu. Ünlü
koreograf, birçok ödülün yanı sıra, 2003 Ameri-
can Dance Festival ve 2016 Venedik Bienali Altın
Aslan hayat boyu başarı ödüllerinin de sahibi.

Cemiyet hayatının ünlü ve seçkin isimlerinden
mimar Merve Mermer, işindeki hızlı yükselişine
devam ederken başarısını aldığı mesleki ödüllerle
de taçlandırıyor. Cahide plaza da yapılan ödül
gecesinde yılın en iyi mimarı olarak ödül almaya
hak kazanan Merve Mermer, bu ödülü alırken iş
başarısının dışında duygulu anlar yaşadı. Sah-
nede ödülünü alırken oğlu Yüksel Mermer’in ya-
nına geldiğini gören cemiyet dünyasının ünlü
mimarı Merve Mermer “ İlk önce şaşırdım sonra
oğlumun yanımda olmasının ne denli manevi bir
güç olduğunu hissettim inanılmaz bir gurur yaşa-
dım, benim için oğlum sayesinde aldığım en kıy-
metli ödül oldu, ailemim yanımda olduğunu
hissetmek büyük onur oldu. Aile her şeydir” dedi.
Atılımlarına iş dünyasında hızla devam eden
Merve Mermer, cemiyet hayatındaki saygın kişili-
ğini yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle sürdü-
rürken iş yaşantısında başarılarını çalışma
azmiyle devam ettiriyor ve ne kadar yoğun olsada
iyi bir anne olmaya devam ediyor.

İrFaN DeMİr
haber

Unutulmaz bir
festival olacak
56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Fes-
tivali için çok sıkı bir hazırlık dö-
nemi geçirdiklerini ifade eden
Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Hamdolsun, aylarca
çalışarak Tekirdağ’a yakışır bir festi-
val programı hazırladık. Bu yıl 2
buçuk milyon misafir ağırlamayı
planladığımız Kiraz Festivalimiz
dopdolu geçecek. Ben inanıyorum
ki komşu ülkeler Yunanistan ve Bul-
garistan’dan büyük kitleler halinde
turist akınına uğrayacağız. Çünkü
birkaç haftadır üç sınır kapısında da
hummalı bir tanıtım çalışması ile
ülkemize giren her araca Süleyman-
paşa’yı Türkçe, Yunanca ve Bul-
garca olmak üzere üç dilde tanıtan
broşürler dağıtıyor, 56. Kiraz Festi-
valimizin detaylı programını içeren
davetiyelerimizi takdim ediyor, İp-
sala ve Dereköy’de billboardlar ki-
ralayarak şehrimizin tanıtımını
yapıyoruz. Şimdiden bu çalışmala-
rımızın meyvelerini toplamaya baş-
ladığımızı söyleyebilirim çünkü şu
anda Süleymanpaşa’daki otelleri-
mizde 9-12 Haziran tarihleri ara-
sında tek bir boş yatak dahi
kalmadı. Bu doluluğun büyük kıs-
mını da yabancı turistlerin oluştur-
duğunu biliyoruz. Allah’ın izniyle
son yılların en unutulmaz festivalini
hem kıymetli hemşehrilerimiz hem
de misafirlerimizle birlikte yaşaya-
cağız. Tüm hemşehrilerimizi dört
gün boyunca bu coşkuyu bizimle
paylaşmaya davet ediyorum,” 
ifadelerine yer verdi.

Sanatseverlerin yıllardır beklediği
çağdaş dansın en önemli isimlerin-
den Maguy Marin ilk kez Türkiye'ye
geliyor.  40 yıldır dünyanın dört bir
yanında izlenen başyapıtı May B ilk
defa İstanbullu izleyiciyle bugün
Cemal Reşit Rey’de (CRR) buluşuyor

Maguy Marin
Türkiye'ye geliyor

Oğluyla birlikte
sahneye çıktı

NöroSanatKod üzerine uzun yıllar çalışma
yapan sanatçı Ebru Ceylan’ın, sanatın insan
üzerindeki etkisini ölçümlemek üzere ortaya
koyduğu “Samsara Multidisipliner Sanat
Platformu”, Türkiye’de yapılan ilk bilimsel
ve sanatsal faaliyet olma özelliğini taşıyor.
Resim, dans, müzik, fotoğraf, sinema ve
edebiyat olmak üzere 6 sanat dalını konu
edinen bu platform; sanatın, insan ve top-
lum üzerindeki etkisinin ölçülebilir olduğunu
gösterip, sanata yeni bir yaklaşım getirmeyi
amaçlıyor. Bilimle sanatın bağını konu edi-

nen platformda, sürdürülebilirliği ele alıp,
kavramın daha anlamlı hale gelmesi için
bilim ve matematikten yararlanılıyor. Sana-
tın içinde doğuştan var olan bilime, seyirci
de dahil edilerek interaktiflik ön plana çıkarı-
lırken, kültür ekonomisi açısından önemli
verilere olanak tanıyan sanat platformuyla,
sanatçılara yeni bakış açıları kazandırılıp
farklı gelişmelerin öncülüğünü yapmak
önemseniyor. “Samsara Multidisipliner
Sanat Platformu”, sanatçılar arasında ortak
bir bilincin varlığını, bu bilincin gözle görüle-

bilirliğini, sanatın insanı değiştirip değiştir-
mediğini ve bu değişimin ölçümlenebilirli-
ğini sorgulanırken; Nikola Tesla’nın, insanın
biyolojik bir frekansının olduğu düşüncesi
temel alınıyor. Bu düşünce, 62-72 arasında
gerçekleşen frekansın sağlıklı olarak kabul
edildiği teziyle desteklenirken, “Samsara”da
da sanat eserinin, insanın biyolojik frekan-
sını nasıl etkilediği ölçümleniyor. Multidisip-
liner sanat platformu kapsamında
gerçekleştirilen etkinliklerde, katılımcılara ta-
kılan görsel, işitsel ve lokasyona dayalı tek-
nolojik ölçümleme sistemleriyle; görülen,
izlenen ya da takip edilen sanat eserlerine
gösterilen ilgi, beğeni ve tepkiler, beyin dal-
gaları ve göz takibi cihazıyla senkronize 
şekilde kaydediliyor.
HABER MERKEZİ

2 kadın tek akademi
Duyulara dokunan sanat kavramı
ile akademik bilginin birleştirildiği
ve davranış bilimci Dr. Arzu Giriş-
ken yönetiminde kurulan “Samsara
Davranışsal Sanat Akademisi”, sa-
natçı Ebru Ceylan’ın kurguladığı
“Samsara Multidisipliner Sanat
Platformu”nun eğitimsel yönünü
açığa çıkarmaya hazırlanıyor



LIGDE 38 haftada 69 
kez rakip fileleri hava-
landıran bordo-mavili 

takımda, 12 oyuncu gol atma 
başarısı gösterdi. Karadeniz 
ekibinde, Cornelius 15, Nwaka-
eme 13, Djaniy 10 olmak üzere 
3 oyuncu çift haneli rakamlara 
ulaştı. Trabzonspor’da Anastasi-
os Bakasetas 8 golle önemli kat-
kı verirken, 8, Abdülkadir Ömür 
7, Edin Visca ise 5 golle şam-
piyonlukta rol oynadı. Marek 
Hamsik, sakatlanarak sezonu 
kapatan Gervinho ve Dorukhan 
Toköz 2’şer, ara transfer döne-
minde Çaykur Rizespor’a giden 
Yusuf Sarı, Vitor Hugo, Bruno 
Peres de 1’er gol kaydetti. İki 
gol de rakip takımın kendi kale-
sine attığı golle geldi.

En iyi sezonlarını yaşadılar
Trabzonspor’da Nwakaeme, 
Djaniny ve Abdülkadir Ömür, 
bordo-mavili formayla en golcü 
sezonlarını yaşadı. Bordo-mavili 

takıma 2081-2019’da transfer 
olan Nwakaeme, ilk döneminde 
ligde 10 kez gol sevinci yaşadı. 
Sonraki sezon 11 kez fileleri 
havalandıran Nijeryalı oyuncu, 
geçen sezon ise 7 golde kaldı. 
Nwakaeme bu sezon 13 golle 
takımına büyük katkı verdi. 
Geçen sezon Trabzonspor 
kadrosuna dahil edilen Dja-
niny de geçirdiği iyi sezonla 
şampiyonlukta rol oynadı. 
Bordo-mavili formayla ilk sezo-
nunda 8 gol kaydeden Djaniny, 
2021-2022’de ise fileleri 10 kez 

havalandırdı. Trabzonspor’un 
altyapısından yetişen ve 2016 
yılından itibaren A takımında 
forma giymeye başlayan Abdül-
kadir Ömür, şampiyonluk se-
vinci yaşadığı bu sezon gollerini 
artırdı. Bordo-mavili formayı 
ilk kez giydiği 2016-2017’de gol 
sevinci yaşamayan Abdülkadir; 
2017-2018, 2019-2020 ve 2020-
2021 sezonlarında üçer gol attı. 
2018-2019’da 5 kez fileleri ha-
valandıran 22 yaşındaki oyuncu, 
bu sezon ise takımına ligde 7 
gol kazandırdı.

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan 
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi 
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra 
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n 
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da 
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda 
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen 
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas 
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de 
ligin en iyisi konumunda. 

Geçen sezonu sollad 

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş, 
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol 
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi. 

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e 
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2 
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum 
silahlarndan biri olacağn ispatlad. 
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda 
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet 
sistemini devam ettireceği öğrenildi. 
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin 
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i 
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli 
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha 
fazla orta yapmalarn isteyeceği  
öğrenildi. 

Onyekuru moral buldu 

Ocak ay transfer döneminde takma 
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral 
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu 
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin 
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya 
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer 
ve yüksek atlamada Fatma Damla 
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3 
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye 
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2 
bronz madalya olmak üzere toplamda 
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan 
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60 
metrede altn madalya kazanan Esra 
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi. 

13 madalya kazandlar 

Milli takmn kafile başkan Ensar 
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki 
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin 
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan 
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile 
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek 
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor 
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat 
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e  
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör  
Sergen Yalçn, ikinci devrenin 
başndaki 5 puanlk kaybn  
ardndan “Savaşmz şimdi 
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar 
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş 
ligde 20 galibiyetle ligde  
en fazla kazanan takm  
durumunda. Sadece 
5 mağlubiyet alan siyah  
beyazllar 62 gol atarak  
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok 
yüksek olduğunu dile getiren Japon 
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost 
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en 
iyisini yaparak takmma olabildiğince 
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon 
hedefleri için ise şunlar söyledi: 
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş 
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu 
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim 

kadar çok puan getirmek istiyorum. 
Bununla birlikte bir podyum görürsem 
bu inanlmaz olur.  
Fakat şimdilik planm hzlca takma 
ve araca adapte olup elimden gelenin 
en iyisini yapmak." 

Gasly çok hzl 

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi 
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o 
dönemde Red Bull Junior programna 
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş 
geldin partisine Pierre ve Franz Tost 

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba' 
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi 
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin 
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de 
bir çaylak olarak aracm ve kendimi 
zorlayarak ona yardmc olacağm. 
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte 
göreceğiz" diye konuştu.  

Gasly: çok objektifiz 

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü 
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da 
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor. 
Bu sebeple takmn her yl çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. 
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl 
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki 
Tsunoda'nn takm için de kendisi için 
de yeni olduğunu belirten Fransz 
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum. 
Geçen sene onu Formula 2 Dünya 
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle 
yl sonunda doğru çok etkileyici bir 
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok 
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler 
var. Ama en önemli konu, birlikte bir 
takm olarak çalşabilmemiz, onun 
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya 
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz" 
diye konuştu. 

Arac daha çok sevdim 

Gasly yeni araç için şunlar söyledi, 
"Yeni aracmz harika gözüküyor. 
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu 
yl çok değişmediğini söyleyebilirim. 
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla 
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir 
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da 
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir 
araya getiren bir takmda yer almak 
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn 
gelişmesini görmek ve bu projenin bir 
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA 

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya 
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

En çok galibiyet alan takm: 20 
En az yenilen takm: 5 
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan 
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek 
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek 
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal 
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek 
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin 
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, 
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk 
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş, 
Masör Osman Doğru ve Masör 
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve 
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. 

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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22 yaşındaki futbolcu, kişisel 
sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Fenerbahçe Ailem, Kahra-
manlarımın forma giydiği, genç yaşta 
bir taraftarı olarak kapısından adım 
attığım kulübümden, Fenerbahçem’den 
ayrılıyorum. Duygularım karmakarışık. 
Ne anlatsam ne söylesem eksik olacak. 
Kendimi bildim bileli, renklerini her 
gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise 
büyük bir gurur ile sırtımda formasını, 
kalbimde armasını taşıdığım çocukluk 
aşkımdan ayrılmak benim için gerçek-
ten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana 
her zaman ardına kadar açık. 

‘Bu ayrılık asla bir veda değil’ 
Bu geçen süre benim için inanılmaz bir 
tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren 
büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber 
üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. 
En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek 
için de çok çalıştım. Sevgili ailem, 
Fenerbahçem’e belki saha içinden artık 
destek olamayacağım; ama kalbim ve 
ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam 
edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. 
Fenerbahçe’nin bir parçası, bir taraftarı 
olmanın gururunu ve mutluluğunu her 
zaman en derinden yaşamaya devam 
edeceğim. Bu süreçte bana destekleri-
ni esirgemeyen Başkanımız Sayın Ali 
Koç’a, yöneticilerimize, hocalarıma,ta-
kım arkadaşlarıma,tüm kulüp personeli-
ne ve beni hiçbir zaman yalnız bırakma-
yan büyük Fenerbahçe taraftarına çok 
ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı 
helal edin.” DHA

Kazımcan Karataş 
pazarlığı sürüyor

Hedef yine Metehan

Fenerbahçe’ye 
VEDA ETTI
Fenerbahçe forması giyen ve Haziran ayında 
kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Berke 
Özer, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını 
açıkladı. Genç oyuncu paylaştığı mesajda, “Fe-
nerbahçem’e belki saha içinden artık destek 
olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm 
desteğim sürmeye devam edecek” dedi 

GAZETECI ve spor yazarı İbra-
him Keskin’in oğlu Yunus Emre 
Keskin, Gizem Kula ile dünyae-

vine girdi. Çatalca’da düzenlenen düğün 
törenine; AK Parti İstanbul Milletvekili 
Tülay Kaynarca, Çatalca Belediye Başka-
nı Mesut Üner, AK Parti Büyükçekmece 
İlçe Başkanı Murat Çelik ve çok sayıda 
isim katıldı. Genç çiftin mutlu gününe şa-
hitlik etmekten dolayı çok sevindiğini söy-

leyen Milletvekili Kaynarca, her iki isme 
de mutluluklar diledi. Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner ise “Bugün güzel bir 
güne tanıklık ediyoruz. İki genç ve pırıl 
pırıl gençlerimiz hayatlarını birleştiriyor. 
Biz hep ‘Birlikte Çatalca’yız’ diyorduk. 
Bugün de bu mutlu günde aranızda olma-
nın sevinci içindeyiz. Genç çiftimize bir 
ömür boyu mutluluklar diliyorum, Allah 
analı babalı büyütsün” şeklinde konuştu.

SEZONU Fatih Terim yönetiminde 
açan ancak Domenec Torrent ile 
kapatan Galatasaray’da iki teknik 
direktörün dönemleri karşılaştırıldı-
ğında önemli veriler ortaya çıkıyor. 
Comparisonator’un verilerine göre 
sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent 
döneminde daha az şut çekmesine, 
daha az pas yapmasına rağmen 
daha fazla gol atma 
başarısı göster-
di. Fatih Terim 
dönemin-
de ligde 
1.2 gol 

ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı 
takım, Torrent’in görev süresince 
ise maç başına 1.51 gol ortalaması 
tutturdu. Fatih Terim ile Domenec 
Torrent dönemleri karşılaştırıldığın-
da ortaya çıkan en ilginç sonuçlar-
dan birisi ise pas parametresinde 
göze çarpıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 
Fatih Terim döneminde; pas, başa-
rılı pas, anahtar pas, 
uzun pas, rakip 3. 
bölgeye pas, orta 
ve başarılı orta 
kategorilerinin 
tamamında 

Domenec Torrent döneminin 
önünde yer aldı. Terim döneminde 
ligde 528.4 pas yapan ve bunlardan 
449.7’sinde başarılı olan Galatasa-
ray, Torrent döneminde ise 476.5 
pasın 403.2 tanesinde isabet yaka-
layabildi. Fatih Terim döneminde 
rakip 3. bölgesine maç başına 166.7 
pas atan sarı-kırmızılılar, Torrent 
döneminde ise 127.3’te kaldı. 

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 13’üncü sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından 
birini geride bırakan Galatasaray, istatistiksel anlamda da beklentilerin çok uzağında kaldı. 
Sarı-kırmızılı ekip, özellikle ofansif anlamda beklentilerin çok altında bir görüntü çizdi

Süper Lig’de 2021-2022 sezo-
nunun en büyük hayal kırık-
lığı yaratan takımı kuşkusuz 

Galatasaray oldu. Ligi 13’üncü 
sırada bitiren ve Avrupa kupala-
rından uzak kalmasının yanı sıra 
tarihinin en kötü sezonlarından 
birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 
birçok maçta da performansı 
dolayısıyla taraftarlarından ciddi 
eleştiri aldı. Sezona Fatih Terim 
ile başlayan ancak tecrübeli teknik 
adamla yolların ayrılmasının ar-
dından Domenec Torrent ile sezo-
nu kapatan Galatasaray’ın sezon 
sonunda ortaya çıkan istatistikleri 

de geçirdiği kötü sezonu kanıtlar 
nitelikte. 

Bitiricilik hiç yoktu
Sarı-kırmızılı ekipte sezon boyun-
ca en çok yaşanan sorun, kuşku-
suz forvet oyuncularının formsuz 
olmasıydı. Geçtiğimiz yıl büyük 
beklentilerle transfer edilen ancak 
bu yıl bir türlü isteneni veremeyen 
Mostafa Mohamed’in yanı sıra 
Brentford’tan tekrar kiralanan 
Halil Dervişoğlu da istenen çıkışı 
yapamadı. Devre arası transfer 
döneminde kadroya katılan Bafe-
timbi Gomis de bazı maçlar dışın-

da istenilen katkıyı sağlayamadı. 
Galatasaray’ın bitiricilik sorunu, 
sezon sonunda çıkan istatistiklere 
de yansımış durumda. 271 farklı 
ligi kapsayan, 100’den fazla para-
metrede futbol veri karşılaştırma 
platformu Comparisonator’un 
verilerine göre maç başına 13.66 
şut çekerek bu alanda zirvede yer 
alan sarı-kırmızılı ekip, isabetli 
şut kategorisinde ise maç başına 
5.21 ile 8’inci sırada yer alıyor. 
Daha dikkat çekici istatistiklerden 
biri ise maç başına gol beklentisi 
(xG) 1.74 olan sarı-kırmızılı ekip, 
bu alanda 4’üncü sırada yer alsa 

da maç başına attığı 1.34 gol ile 
bu alanda 13’üncü olarak sezonu 
kapattı. 

Ligin en az top kazanan takımı
Defansif istatistiklere bakıldığında 
ise en dikkat çeken parametre, Ga-
latasaray’ın ligin en az top kazanan 
4 takımından biri olması. Sarı-kır-
mızılı ekip, Beşiktaş’ın maç başına 
54.5 ile zirvede olduğu bu alanda 
49.6 ile 17’nci sırada yer alıyor. 
Sarı-kırmızılar ayrıca kendi yarı 
sahasında maç başına yaptığı 14.1 
top kaybı ile bu alanda da ligde 
12’nci sırada sezonu kapattı. DHA

Torrent Torrent 
döneminin döneminin 
farkıfarkı

ASLAN ESKI ASLAN ESKI 
GUNLERI ARIYORGUNLERI ARIYOR

Süper Lig’de 2021-2022 
sezonunun şampiyonu 

Trabzonspor’da 6 oyun-
cu hücuma verdiği des-

tekle ön plana çıktı

FIRTINA GIBI 6 YILDIZFIRTINA GIBI 6 YILDIZ

SPOR Toto Süper Lig’den 371 mil-
yon TL’lik tarihi borç yüküyle düşen 
Altay’da yeni yönetim genç sol bek 

Kazımcan Karataş’a gelen teklifleri değerlen-
diriyor. Son olarak Ümit Milli Takım’a davet 
edilen 19 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibi 
Westerlo ile Süper Lig takımlarından İttifak 
Holding Konyaspor’un resmi teklif sunduğu 
öğrenildi. Westerlo’nun 300 bin Euro, Kon-
yaspor’un ise 500 bin Euro önerdiği öğrenilir-
ken, bu teklifleri yetersiz bulan İzmir temsil-
cisinin Kazımcan’ın tranfserinden 1.5 milyon 
Euro bonservis geliri beklediği ifade edildi.

Cazip teklif bekleniyor
Altay, bonservis gelirinin yanı sıra oyuncunun 
bir sonraki transferinden pay da almayı talep 
ediyor. Belçika ekibinin önümüzdeki günlerde 
Kazımcan için Altay’a yeni bir teklif sunacağı 
bildirildi. Bu sezon altyapısından yetiştiği Al-
tay’da 22 Süper Lig maçına çıkan genç kram-
pon, toplam 1399 dakika görev alıp 1 asist 
yaptı. Sol kanat ve santrfor olarak da görev 
yapabilen Kazımcan’ı değerini bulmaması du-
rumunda kadroda tutmayı planlayan yönetim, 
cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu geli-
şimini sürdürebileceği bir kulübe gönderecek.

SPOR Toto 1’inci Lig 
kulüplerinden Altınordu, 
dış transferde rotayı yine 

eski oyuncusu Metehan Mimaroğ-
lu’na çevirdi. Geçen sezon başında 
Adana Demirspor’a transfer olan 
Metehan’ı devre arasında yuvaya 
döndürme girişimi sonuçsuz kalan 
İzmir temsilcisi, eski oyuncusunun 
peşini bırakmıyor. Kırmızı-laci-
vertlilerin, kulübüyle 1 yıl daha 
sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki 
sol kanatla temasları sürdürdü-
ğü, Metehan’ın da Altınordu’ya 
dönmek istediği belirtildi. Altınor-
du’nun Play-Off finali oynadığı 
2020-2021 sezonunda 32 maçta 7 
gol 7 asistle kırmızı-lacivertli ekibi 
önemli katkı sağlayan Metehan, 
geçen sezon Adana Demirspor 
formasıyla Süper Lig’de 9 karşılaş-
mada 210 dakika şans buldu. Ada-
na ekibinde ligin ikinci yarısında 
sadece 8 dakika görev yapan tecrü-
beli futbolcu daha sonra kadro dışı 
bırakılmıştı. Metehan, kulübüyle 
sözleşmesini feshetmenin yollarını 
arıyor. Adana Demirspor, 350 bin 
Euro’ya aldığı Metehan için 500 
bin Euro talep ediyordu.

Keskin ailesinin mutlu günü



Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili 
konuşan Arda, “Futbolu bırakıyor muyum 
bırakmıyor muyum bilmiyorum. Eşim de 

bana sordu, ‘oturup konuşacağız’ dedim. Belki 
bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur ama 
geriye dönüp baktığımda Galatasaray ile ilgili, 
Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına 
herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. 
Herhangi bir üzüntü sıkıntıyla değil, inan bana. 
Neden? Çünkü üzüntüsüyle sıkıntısıyla zor bir 
yolculuktu ama çok güzeldi” dedi. 35 yaşındaki 
futbolcu ayrıca, teknik direktör olup olmayacağı 
ile ilgili bir soru üzerine de, “Bir gün oynadığım 
takımların başına geçmek isterim” yanıtını verdi. 
“Sarayın yıldızları” programında yayınlanan soru 
cevap şeklindeki röportaj şöyle;
n Oğullarınızla birlikte sahaya çıktığınızda 
ne hisettiniz?
Çocukken çıktığım saha eski Ali Sami Yen’di... 
Ben Yeni Ali Sami Yen’e, eski Ali Sami Yen’in 
devamı olarak bakıyorum. Galatasaraylılar için 
Ali Sami Yen Stadı’nı unutmak mümkün değil-
dir. Tabi benim için de oğlumla sahada olmak 
çok özel bir anıydı. Çünkü kariyerimdeki şam-
piyonluklar, kupalar kadar önemli bir hedefti 
çocuklarımın stadı görmesi, çocuklarımın bunu 
yaşayabilmesi... Çok şükür ki çocuklarım stadı-
mızı gördü. Eşime de buradan sizin huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. Çocuklarım Galatasaray 
demeyi, cimbombom demeyi öğrenip, o sahaya 
çıktılar. 
n Eşiniz Aslıhan hanımı sorsak...
Fırsatı gelmişken söyleyeyim biz daha iyi olalım 
diye, eşimle zaman zaman birbirimizi eleştiririz. 
Tabi açıkçası eşimin yaptıkları ile gurur duyuyo-
rum. Başardığı ve geldiği noktayla ilgili Aslıhan 
ile gurur duyuyorum. Çünkü insanlar tarafından 
izlenilmek bu meraka olumlu bir şekilde karşılık 
verebilmek hele iki çocuk annesiyken ve annelik 
görevlerini asla aksatmadan bunları keyifli bir 
hale getirmek çok güzel, sizin fırsatınızla eşime 
teşekkür ediyorum burada, onun yaptıklarıyla 
gurur duyuyorum.
n Arda Turan nasıl bir eş?
Bir defa muhtemelen zor bir eşimdir, beraberliği-
miz sürekli benim işime odaklı, benim başarıma 
odaklı, benim maçıma odaklı yaşamak bir birey 
için, bir insan için çok zor bir şey. Eşim bunu 
hiçbir zaman bana hissettirmemeye çalışır. Bana 
her zaman çok yardımcı olmaya çalışır. Ben hem 
çok önemli kararlar alan, hem de çok duygusal 
biriyim o yüzden bunları yaşarken çok zorlanı-
yorum bazen en ufak bir hassasiyette. Eşim her 
şeyden önce benim için duygusal olarak da çok iyi 
bir arkadaş, çok iyi bir destekçi. Aile olmak ikimi-
zin de hayaliydi. İkimiz de hayatlarımızı gençli-
ğimizde iyi şekilde yaşamış, keyifli insanlardık 
açıkçası... Çocuk istediğimize karar verdiğimiz 
zaman, çocuklarımız olduğunda da çok mutlu bir 
aile ortamı oluştu. Bizi de büyüttü çocuklar... Biz 
de beraber büyüyoruz artık her şeye olgunlukla 
bakıyoruz. Artık daha çok beraberiz, daha çok 
birbirimizi dinlemeye başladık. Bence evliliğimiz 
başladığında da muhteşem bir aşka sahipti ama 
şimdi çok daha iyi bir olgunlukla, huzurla gidiyor. 
Çünkü insanın evinde huzur bulması çok önemli 
bir şey. Bir baba olarak çocuklar genellikle an-
neye emanet ve insanın bu konuda eşine güven-
mesi çok değerli ve anlamlı. Aslıhan her konuda 
güvenilir biri, huy olarak güvenilir bir insandır, 
dürüsttür. Fazla dürüstlüğü de vardır bazen... 
O yüzden çok mutlu ve huzurlu bir evliliğimiz 
var. Bugüne kadar bütün yaptıklarından dolayı 
kendisine çok teşekkür ederim. Zor bir adam 
olduğumu biliyorum ama bilerek yaptığım bir şey 
değil. Bizler başarı ve başarısızlık odaklı yaşayan 
insanlarız. Aslıhan muhteşem bir eş ve muhteşem 
bir anne.
n Oğullarınızın sporcu olmasını 
ister misiniz?
Açıkçası sporcu olmanın çok kolay bir şey olma-
dığını düşünüyorum. Zor olduğunu düşünüyorum 
ama neden olmasın. Hamza Akman’ı, Ayhan 

abinin oğlunu Kadıköy’de izledim deplasman-
da... Bir defa kişisel gelişimleri için sadece benim 
çocuklarımın değil, her anne babanın çocuğunun 
bir spor takımının içinde olmasını kız-erkek hiç 
farketmez çok değerli ve kıymetli buluyorum. 
Hatta tabii ki spor okulları, futbol okulları çok 
değerli ama amatör takımları amatör branşları 
yani voleybol, basketbol, hentbol hangi branş 
olursa olsun yapılacak bir amatör takım için-
deki bireysel kişinin oraya girmesi, bireysel bir 
kardeşimizin, çocuğumuzun oraya girmesini çok 
kıymetli buluyorum. O yüzden ben oğullarımın 
ikisini de; sporun hangi dalını isterlerse oraya 
yönlendireceğim ve onların gelişimi için bu çok 
değerli. Ama benim önceliğim çocuklarım dürüst 
insanlar olsunlar, ailelerine bağlı olsunlar, akılla-
rında hep ülkelerine hizmet etmek olsun. 
n Yıllar önce Ayhan Akman’ın yerine oyuna 
giren Arda Turan, Hamza Akman, kendisinin 
yerine oyuna girince neler hissetti?
Oğlumuza Hamza ismi koyma fikri Ayhan Ak-
man ile beraberken gelmişti. Kamptayken odada 
bunu beraber konuşmuştuk. Hatta Aslıhan’a da 
evlenirken şartlarımdan biriydi. Bir gün oğlumuz 
olursa ismi mutlaka Hamza olacak diye. Yıllar 
sonra Hamza’nın (Akman) bebekliği de gözümün 
önündeydi. Ayhan abi Hamza’yı antrenmana 
getirirdi, hatta biz onunla antrenmanda oynar-
dık. Daha topa yeni yeni dokunmaya başladığı 
yıllardı. Tabi onun gelişimini izlemek; yıllar sonra 
Galatasaray A Takımında onu görmek bir abisi 
olarak, aile dostu olarak, babasının önemli bir 
takım arkadaşı olarak beni mutlu etti. Babası Ay-
han Akman fikirlerine çok değer verdiğim önemli 
bir Galatasaraylıdır. Ayhan Akman zaman zaman 
bu ülkede futbolculuğu ve insanlığı değerinden az 
gösterilen bir insandır, hep böyle düşünmüşüm-
dür. O yüzden Hamza’yı gördüğüm de çok etki-
lendim çok da hoşuma gitti. Efe de aynı şekilde...
U17 Milli Takım Avrupa Şampiyonası’nda ülkesi-
ni temsil ediyor ikisi de çok yetenekli. Özellikle 
Galatasaray’a çok büyük hizmetler edebilecek iki 
genç yetenek diye düşünüyorum umarım böyle 
devam ederler. Ayhan abi de eşi Gizem Ak-
man da, evlatlarını çok iyi yetiştirmişler. Örnek 
bir aile. Bir anne baba böyle evlat yetiştirince 
sahadaki tavrı, altyapıdaki davranışları çok güzel 
oluyor. Ben biliyorsun ki altyapıdaki çocuklara 
çok meraklıyımdır. Açıkçası bizim için de eşimle 
benim için de iyi bir örnekler. 
n Çocuklarınıza Galatasaray’ı 
nasıl anlatırsınız?
Oğullarıma Galatasaray’ı anlatır mısın deseler, 
bir defa içlerindeki sevgiden başlamalılar. Bizim 
Galatasaraylılığımız ile ilgili her zaman konuştu-
ğumuz şey şu bütün kapıların hepsi Galatasaray 
sevgimize çıkar. Yani konuşur konuşur 
üzülürüz, Galatasaray’ı sevdiğimiz için 
geri döneriz. Bütün bunların karşılığın-
da hayatımda bir sürü şey, babalarına 
verilmiş bir sürü şey önce Allah sonra 
Galatasaray Kulübü sayesindedir. 
Beni Arda yapan beni buralara 
getiren kulübümdür ve bunu 
evlatlarıma en iyi şekilde 
aşılamak isterim. Ki 
babaları her zaman 
Galatasaray değer-
lerini korumak için 
uğraşmış, onun için 
mücadele etmiş 
bir bireydir, öyle 
de olacaktır. 
Çünkü benim 
inancım Ga-
latasaray her 
zaman şampi-
yon olacaktır, her 
zaman kupalar kaza-
nacaktır. Ama Galatasaray, de-
ğerleri ile var olmuş bir kulüptür 
öteki kulüplerden Galatasaray’ı 
ayıran budur. Bunu yaşatmamız, 

bunu devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. 
Evlatlarıma da , oğullarıma da açıkçası bunu 
aşılayacağım.
n Eşinizle nasıl tanıştınız?
Aslıhan’ın ne kadar güzel olduğunu hep duyuyor-
dum. Açıkçası ben eşimin güzelliği ile hep gurur 
duyuyorum. Bu benim için çok değerli ve kıymetli 
bir durum. Küçükken, futbola daha yeni başla-
dığım dönemde Paf takımdan A takıma çıktığım 
dönemlerde Aslıhan’ın güzelliği ile ilgili birçok 
şey duymuştum ve ortak arkadaşımız vesilesiyle 
Aslıhan ile tanışma fırsatı buldum ve uzun yıllar 
çok iyi arkadaş olduk. O yurt dışında okurken 
değişik farklı ülkelerde, ben de yurt dışında 
oynarken hep iyi arkadaştık. Sonunda iyi arka-
daşlığımız kaliteli zaman geçirmeye başladığımız 
zamanda ilişkiye döndü ve sonrasında evlendik. 
Aslıhan’ın karakterini, tavrını seviyorum çünkü 
çok şahsına münhasır. Aslıhan ile müzik zevkleri-
miz çok uymuyor Barış Manço şarkılarını ikimiz 
de severiz ve 90’lar, 80’lerde çok buluşuyoruz. 
Ben Müzeyyen Senar çok severim ve dinlerim. 
Mustafa Ceceli de çok iyi bir Galatasaraylıdır. 
Onun şarkılarını da çok severiz. Bizim çocuklar 
da Hamza ve Asil de onun şarkılarını inanılmaz 
seviyor. 
n Takım arkadaşlarınızdan gelen 
mesajlar nasıl hissettirdi?
Videoda gördüğünüz takım arkadaşlarımı zaman 
zaman oğlum gibi, zaman zaman kardeşim gibi, 
zaman zaman en yakın arkadaşım gibi, zaman za-
man ağabeyim gibi gördüğüm zamanlar olmuştur. 
Hepsi benim için çok değerli.  Takım arkadaşla-
rıma Galatasaray ile ilgili zaman zaman aralar-
da hep ufak anektodlar veriyordum. Soyunma 
odasında yapmaları gerekenleri, örf adeti devam 
ettirmeleriyle ilgili...Çünkü ben UEFA Kupası 
döneminde oynamış olan oyuncularla oynadım, 
soyunma odasında onlarla olduğum için Gala-
tasaray kültürünün ne demek olduğunu ve nasıl 
başarılı olduklarını hep bilirdim. Takım arkadaş-
larıma da bunları anlatmaya çalıştım. Kariyerim 
boyunca hep bunu yapmak istedim. Milli takım 
içinde hep şunu söylerdim, bir gün buradaki 
son gününüz olabilir. Açıkçası veda olmama-
sına sevinmiştim gariptir belki ama... Çünkü 
buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da 
istemedim. . Futbolcular da insandır ellerinden 
geleni yapıyorlar. İnsanların ailelerini çocuklarını 
düşünmeleri veya maddi durumunu düşünmeleri 
Galatasaray’ı daha az sevdiği anlamına gelmez 
hiçbir zaman...Ki ben tam tersini yaptım, benim 
hep önceliğim Galatasaray oldu. Futbolu bırakı-
yor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum. Eşim 
de bana sordu, oturup konuşacağız dedim. Belki 

bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur ama 
geriye dönüp baktığımda Galatasaray ile 

ilgili, Galatasaray taraftarına, Gala-
tasaray camiasına herkese sonuna 

kadar hakkımı helal ediyorum. 
Herhangi bir üzüntü sıkıntıyla 
değil, inan bana. Neden? Çünkü 
üzüntüsüyle sıkıntısıyla zor bir 

yolculuktu ama çok güzeldi. 
Sadece şunu istiyo-

rum, İnsanlar benim 
Galatasaraylılığımı 

anlatmama izin 
vermesin-

ler, gerek 
yok böyle 

bir şeye 
çünkü ben 
Galatasa-
raylıyım 

ve hayatım 
boyunca 

her davranı-
şımda bunu gös-

terdim. Kardeşlerime 
de video için teşekkür 
ederim. Galatasaray 
elbet şampiyon olur, 

elbet kupalar kazanır ama dediğim değerleri 
devam ettirmeliler. Oradaki personele sahip çık-
malılar, altyapıdaki kardeşleriyle ilgilenmeliler, 
Galatasaray’da diğer branşlardaki kardeşlerini 
desteklemeliler. Galatasaray’ın mali durumunu, 
idari durumunu bir Galatasaraylı olarak takip 
etmeliler. Bir Galatasaraylı nasıl davranması 
gerekiyorsa her zaman öyle davranmalılar. Ben 
takım arkadaşlarıma sonuna kadar inanıyorum 
ve güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. 
Bilirler ki bir telefon uzaklarındayım, hayatımın 
neresinde olursa olsun. 1999 yılıydı ben Galatasa-
ray kapısından içeriye girdim 7 Eylül’dü unutmu-
yorum 1999, bugün 2022’deyiz aradan geçen onca 
senedir ben Galatasaray’dan hiç ayrılmadım. Git-
tiğimde de Galatasaray’ın transferi ile ilgili baş-
kalarıyla görüştüm. Galatasaray birini alacaksa o 
oyuncuyu aradım, Galatasaray birini düşünüyorsa 
o oyuncuyla konuştum ve Galatasaray altyapısın-
daki maçı takip ettim. Kendimi bildim bileli Ga-
latasaray’da olduğum için, 1999- 2022 çok uzun 
bir süre ve geçen bu zaman muhteşem mutlulukla 
geçen bir süreç. Ben Florya’ya vedalaşmaya da 
gitmedim şundan dolayı, gerçekten dayanamam. 
Çocuklara dayanabilirim ama personele dayana-
mayabilirim. Benim için çok kıymetliler, altyapı-
daki oyunculara dayanamayabilirim. Her zaman 
Galatasaraylıyız her zaman Galatasaray’a hizmet 
edeceğiz, Galatasaray’ı dışarıdan sevmek de bir 
hizmettir. Hayırlısı...
n Biraz da altyapıyı konuşalım isteriz...
Altyapıya şundan dolayı gidiyorum çocuklara 
şunu hissettirmeye çalışıyorum siz yalnız değil-
siniz, Galatasaray altyapısındaki her oyucu çok 
kıymetlidir. Galatasaray A takımının profesyonel 
futbol takımının gözü sizin üzerinizdedir. Her an 
buraya (A takıma) gelebilirsiniz diye onu anlat-
mak için veya oraya gidiyorum. Kendim de oraya 
gittiğimde duygusallaşıyorum çünkü Galatasaray 
altyapısında oynadığım dönemleri çok severim. 
Hem eğlenceli, hem mutlu hem de inanılmaz 
başarılı dönemlerdi. Galatasaray altyapısı farklı 
bir eğitim yeriydi. Allah rahmet etsin Salih Hoca, 
Ahmet Keskinkılıç hoca, Zafer Koç Hoca ve 
Ahmet Genç Hocadan bu yana bir sürü hoca ile 
çalıştım. Hepsinin bende çok emeği vardır. Çok 
büyük bir terbiye verdiklerini düşünüyorum. Ha-
kan Balta da orada başlayınca tabi insanın ister 
istemez hoşuna da gidiyor, gurur duyuyor çünkü 
ben hep eski futbolcuların eski oyuncuların 
oralarda görev almasından yanayım. Çok severim 
altyapıyı ben. Çünkü oradaki anne babaların o 
çocukların hayat umutları ve Galatasaraylılığı çok 
değerli. DHA

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*

27 MAYIS 2022 CUMA

Galatasaray’ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte Galatasaray 
Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Futbolu bırakıp bırakmayacağına ilişkin konuşan tecrübeli 
yıldız, “Bunu bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ki Galatasaray’a hakkımı helal ediyorum” dedi

BIR GÜN OYNADIĞIM 
TAKIMLARIN BAŞINA 

GEÇMEK ISTERIM. 

GALATASARAY 
BENIM ÇOCUKLUK 
AŞKIM, HEP 
DE ÖYLE 
KALACAK.

 Galatasaray taraftarına seslenen Arda, “Bü- Galatasaray taraftarına seslenen Arda, “Bü-
tün beraber yaşadıklarımız için, beni bütün tün beraber yaşadıklarımız için, beni bütün 
yolculuğumda destekledikleri için sonsuz yolculuğumda destekledikleri için sonsuz 
teşekkür ederim. Hepsine hakkım helaldir. teşekkür ederim. Hepsine hakkım helaldir. 
Sağ olsunlar beni hep tribünlerde destekle-Sağ olsunlar beni hep tribünlerde destekle-
diler. Biliyorum ki kızdıkları zaman da beni diler. Biliyorum ki kızdıkları zaman da beni 
çok sevdiklerindendi... Açıkçası muhteşem çok sevdiklerindendi... Açıkçası muhteşem 
günler yaşadık” dedi.günler yaşadık” dedi.

BIR defa altyapıdan başlamak lazım 
Ali yavaş hocadan, Ahmet Genç 
hocadan, Recep Yazıcıdan, Ahmet 
Keskinkılıç Hocadan, Salih Hocadan 
ama 2003 yılına geldiğimizde ben 
daha Paf takımda ve genç takımda 
oynayan bir oyuncuydum o zamanlar 
14 16 deniliyordu, Fatih Terim oraya 
gelip bizi A takıma aldı ve profes-
yonel sözleşmeye imza attırdı. Biz 
çocukken bir anda ailesine bakabilen 
ve ailesine destek olmaya çalışan bir 
adam haline geldik. Bir beyefendi 
haline geldik. Ay sonları çocuk kredi 
kartıyla maaş çekebilen... Bunu her 
zaman söylüyorum Fatih Hoca buna 

vesile 
oldu. 
Ben de 
hayatım 
boyunca 
ona tüm sevgimle ve saygımla onun 
bana öğrettiği değerlerle, bu müca-
delenin içinde olmaya çalıştım. Ben 
inanıyorum ki Fatih hoca beni her 
önemli yerde gördüğünde gurur duy-
muştur. Dediğim gibi Fatih Terim 
futbol hayatıma dokunan isimlerin 
en başında gelir. Adnan Polat benim 
için çok değerli ve önemlidir. Gala-
tasaray başkanı olarak çok yardımcı 
olmuştur bana.

BIR defa altyapıdan başlamak lazım Ali 
yavaş hocadan, Ahmet Genç hocadan, Recep 
Yazıcıdan, Ahmet Keskinkılıç Hocadan, 
Salih Hocadan ama 2003 yılına geldiğimizde 
ben daha Paf takımda ve genç takımda oyna-
yan bir oyuncuydum o zamanlar 14 16 denili-
yordu, Fatih Terim oraya gelip bizi A takıma 
aldı ve profesyonel sözleşmeye imza attırdı. 
Biz çocukken bir anda ailesine bakabilen 
ve ailesine destek olmaya çalışan bir adam 
haline geldik. Bir beyefendi haline geldik. Ay 
sonları çocuk kredi kartıyla maaş çekebilen... 
Bunu her zaman söylüyorum Fatih Hoca 
buna vesile oldu. Ben de hayatım boyunca 
ona tüm sevgimle ve saygımla onun bana 
öğrettiği değerlerle, bu mücadelenin içinde 
olmaya çalıştım. Ben inanıyorum ki Fatih 
hoca beni her önemli yerde gördüğünde 
gurur duymuştur. Dediğim gibi Fatih Terim 

futbol hayatıma 
dokunan isim-
lerin en başında 
gelir. Adnan Po-
lat benim için çok 
değerli ve önem-
lidir. Galatasaray 
başkanı olarak 
çok yardımcı 
olmuştur bana.

HAKKIMI HAKKIMI 
HELAL EDİYORUM!HELAL EDİYORUM!

Futbol hayatınıza dokunan 
isimler kimlerdir?

En unutamadığınız 
maçlar peki?
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‘ Masalİstanbul’un açılış programında Küçükçek-
mecelilere seslenen Belediye Başkanı Kemal
Çebi,  “Bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz festivali-

mizin ana teması Ağaç Gölgesinde Masallar… Bu
temayla doğaya ve doğa sevgisine dikkat çekerken
tüm insanlığı bu unsurlara da daha fazla değer ver-
meye davet ederek, farkındalık oluşturmayı hedefle-
dik. Masal Festivalimizle hayatında hiç masal
dinlememiş çocuklara masal kamyonu ile ulaşmış,
masalların büyülü yolculuğuna onlarla birlikte çık-
mıştık. 3. Uluslararası Masal Festivalimizin açılışını
sizlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirmekten mutluluk
duyuyorum. Açılış programımızdaki konserimizi
iptal ettik. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan
çatışmada 5 askerimizin şehit olması, hepimizi derin-
den üzmüştür. Canlarını bu vatan uğruna feda eden
kahraman şehitlerimize ve onların maneviyatına
saygı ve minnet duyuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan
rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ağaç
Gölgesinde Masallar 3. ‘Masalİstanbul’ festivali-
mizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
5.UCLG Kültür 21 Uluslararası Ödülleri’ne ilk kez
aday olduk ve bu yarışmada finale kaldık. Festivali-
mizin uluslararası ün kazanmasından gururluyuz.
Küçükçekmecemizin ve ‘Masalİstanbul’un dünyanın
farklı şehirlerine tanıtılması ve örnek teşkil etmesini
diliyorum. Yaz mevsimini karşılamaya hazırlandığı-
mız şu günlerde festivalde anlatılan ağaç masalla-
rının,  umudumuzu bir ağacın gökyüzüne uzanan
güçlü gövdesi gibi ayağa kaldırmasını, barışa,
kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını dili-
yorum” diye konuştu.

Masallar yürüyüşle başladı

Festival Yönetmeni Küçükçekmece Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney
Özkılınç, “Bu yıl ki festivalimizin teması
Ağaç Gölgesinde Masallar. Festival kap-
samında Seyir Parkı, her akşam masal
anlatıcılarını ve sizleri ağırlayacak.
Masal kamyonumuz ve masal bisik-
letimiz 5 gün boyunca mahalleleri
gezecek. Kültür merkezlerimizde de
etkinliklerimiz olacak” diye ko-
nuştu. Seiba Uluslararası Hikâye
Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa
düzenlenen festivalin sanat yö-
netmeni Nazlı Çevik Azazi de
3. Masal İstanbul Festivali’ni
gerçekleştirmenin heyecanını
yaşadıklarını ifade ederek,
emeği geçenlere teşekkür
etti. ‘Masalİstanbul’un
açılış programında 
alanında uzman 
masal anlatıcıları, 
Küçükçekmecelileri
masalların 
dünyasında 
keyifli bir 
yolculuğa çıkardı.
Başkan Kemal
Çebi, açılış
programında
festivalde
emeği 
geçenlere
plaketlerini
takdim
etti.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ‘Ağaç Gölgesinde Masallar’ temasıyla üçüncüsünü
düzenlediği Uluslararası 'Masalİstanbul’ Festivali, Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da başladı

Dün akşam dinleyicileriyle bir araya gelen İrem Derici,
parayla arasının iyi olmadığını belirterek, “Para

işinden hiç anlamıyorum. 10 yıldır çalışıyorum iki
tane arabam var, bir evim bile yok” dedi

ÜnlÜ şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam Bursa'daki özel bir
etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi. 'Yansın Geceler' şar-

kısıyla sahnesine başlayan Derici, ayrıca davetlilerle
sohbet etmeyi ihmal etmedi. 35 yaşındaki şarkıcı,
“Bu gece çok eğleneceğiz. Herkes çok şık görünü-
yor, kimselere nazar değmesin. Bir leopar desenli
daha gördüm, gece sonunda tırnaklarımızı çıkar-

mayı düşünüyorum. Çok güzel bir konser olsun, ko-
nuşuruz” dedikten sonra, Affeder mi Aşk Bizi

şarkısını seslendirdi.Ünlü isim, bir ara iş in-
sanlarının bir arada bulunduğu etkinlikte

girişimcilik konusunda yetersiz oldu-
ğunu dile getirdi. Yaklaşık iki saat sah-

nede kalan İrem Derici, daha sonra
şu ifadeleri kullandı:“Para işinden

anlamıyorum. 10 senedir affedersi-
niz deli gibi, manyak gibi çalışıyo-
rum iki tane arabam var, bir evim
bile yok. Bir tane evim vardı onu
sattım, albüm yaptım. Youtube

videolarında yaşarım artık. Hani
böyle haberler oluyor ya 'O ünlü

popçu bakın şimdi ne halde?'
diye, Allah korusun... Buyurun

şarkı söyleyelim.”

Para işlerinden
ANLAMIYORUM

küCükCekmeCe’ye
MASALLAR

Festivalde 5 gün boyunca yerli ve
yabancı masal anlatıcıları, müzis-
yenler, edebiyatçılar, clown ve
pandomim sanatçıları ilçenin 19
farklı noktasında Küçükçekmeceli-
lerle buluşarak, katılımcıları masal
yolculuğuna çıkaracak. Seiba

Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı
Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştiri-
len festivalde yerel masal anlatıcı-
larının yanı sıra  İtalyan, Fransız ve
Güney Koreli alanında uzman anla-
tıcılar da Küçükçekmece’ye konuk
olacak. 

Uluslararası anlatıcılar
konUk olUyor

Bu sergiyi
kaçırmayın

Küçükçekmece Belediyesi, 3.Uluslararası 
Masal Festivali kapsamında “Vincent Van Gogh ile

Birlikte Zeytin Ağaçları Gölgesinde” belgesel
anlatımlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu

Modern sanatın en ünlü temsilcilerinden Vincent Van Gogh’un intihar etme-
den çok kısa bir süre önce yaptığı 15 adet ‘Zeytin Ağacı’ yapıtını gümünüz çağ-

daş sanatçıları yeniden resmetti. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenen
eserlere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney

Özkılınç, ‘’Bu yıl Masal Festivali’nin üçüncüsünü yapıyoruz ve temamız Ağaç Göl-
gesinde Masallar. İlçemizde sadece konser, tiyatro yapalım istemedik. Amacımız il-

çenin hikâyesiyle genel hikâyeyi birleştirmek. Ayrıca Küçükçekmece’yi envanterlemek
istedik ve bu doğrultuda ilçemizle ilgili 6 envanter planı, 20’ye yakın ise basılı eserimiz

oluşturduk. Masal Festivali’nin açılışını bu sergi ile müjdeliyoruz. Sergide emeği geçen
17 sanatçımıza tek tek teşekkür ediyorum, çok güzel bir sergi oldu’’ dedi.

Sanatçı ile bağ kurdum

Sergide ilk kez bir eserini sanatseverlerin beğenisine sunan Hasan Hüseyin Nas, ‘’Van
Gogh’un yaşamının son dönemini geçirdiği Saint-Rémy'de gördüğü tedavi sırasında resmet-

tiği zeytin ağaçları yalnızca bir ağaçtan ibaret değil, içerisinde kişisel hikâyesini de barındırıyor.
Bu sebeple sıra dışı ve ilham verici. Çalışmamda zeytin ağaçlarının gövdelerine sadık kalarak

sanatçı ile bağ kurmaya çalıştım ve kendi bakış açımla resmettim’’ dedi. Küçükçekmece Beledi-
yesi tarafından düzenlenen Masal Festivali’nin bu yılki teması ağaç olarak belirlendi. Bu sebeple

bir araya gelen 15 ressam, dünyaca ünlü ressam Van Gogh’un en bilinen eserlerinden biri olan
Zeytin Ağaçları tablosunu yeniden yorumladı.

15 Haziran'a kadar açık

Sanatçılardan Orhan Alkaya, Seren
Ceren Asyalı, Elif Aydemir, Nazan

Azeri, Fırat Bingöl, Pınar Bora, Burçin
Erdi, Serhat Gökçaylar, Deniz Gökdu-

man, Devabil Kara, Serdal Kesgin, Gülen
Kesova, Hasan Hüseyin Nas, Tülin Onat,

Deniz Pireci, Şevket Sönmez ve Melihat Tü-
zün’ün resimleri adeta zeytin ağaçlarının yağ-

malanmasına tepki niteliğindeydi. Ayrıca
ressamlar eserlerinde zeytin ağacının bolluğun,

adaletin, sağlığın, refahın ve barışın sembolü ol-
duğuna değinerek zeytinin insanlık için önemini

kendilerine özgü anlatım dili ve tekniğiyle sundu.
“Vincent Van Gogh ile Zeytin Ağaçları Gölgesinde”

resim sergisi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde 15
Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.

İBB tiyatrosu Mudanya’da
İstanbul Büyükşehir

Belediyesi (İBB) Şehir
Tiyatroları, yurt içi 

turnelerine Bursa’nın
Mudanya ilçesinde 

sahnelenecek Yaftalı
Tabut oyunuyla 
devam ediyor.

Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda
Baskın’ın yönettiği oyun,  28
Mayıs 2022 Cumartesi günü
20.00’de Mudanya Belediyesi
Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde
Bursa seyircisiyle bir araya geli-
yor. Nisan ayında Nilüfer seyirci-
siyle buluşan oyun ekibi, Bursa
seyircisiyle yeniden bir araya gele-

cek olmanın heyecanını yaşıyor.

Oyun ne anlatıyor?

Adına tarihin dipnotlarında rast-
layabildiğimiz, Türkiye’nin ilk
kadın oyun yazarı, kuramcı, akti-
vist, sosyal ve siyasi yaşamın her
alanında öncü Fatma Nudiye Yal-
çı’nın hikâyesi. 1920’lerde başla-

yan mücadelesine Dr. Hikmet Kı-
vılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik
ediyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı
Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda
Bensu Orhunöz, Selin Türkmen,
Ceren Hacımuratoğlu, Lale
Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık,
Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu
rol alıyor.


