
CHP Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yar-

dımcısı Seyit Torun, belediyeye
atanan kayyum yönetimi düzenini
kabul etmediklerini belirterek,
"Milli iradenin, atanmış kayyum-
lara teslim edildiği bir düzeni

kabul etmiyoruz.
Biz, seçime girme-
nin serbest, ka-
zanmanın ise
yasak olduğu bir
anlayışı reddedi-
yoruz. Bizim ikti-
darımızda seçimle
gelenin seçimle
gitmesi güvence
altına alınacak"
dedi. I SAYFA 7
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KAYYUMLARA KARŞIYIZ
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Seçimle gelen 
seçimle gider!

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat

Kurum Atatürk Havalimanı'nda
yapılacak olan millet bahçesinin
ilk etabının 2023 Mayıs ayında ta-
mamlanacağını duyurdu. Bakan
Kurum, "Emin olun biz bu alanı
hiçbir şekilde konuta açmıyoruz.

Ticarete, imara
açmıyoruz. Bu-
rada Atatürk Ha-
valimanı'mız
hizmet vermeye
bir pistiyle devam
edecek. Buraya
145 bin 300 ağaç
dikeceğiz. Ağaçla-
rımız 40-50 yıllık
ağaçlar olacak"
dedi. I SAYFA 5

ç

ASLA İMARA AÇMIYORUZ

145 bin 300 
ağaç dikeceğiz

Liseli gençlerle buluşan
Çatalca Belediye Başkanı

Mesut Üner öğrencilik ve gelecek
hayatlarını planlamaları konu-
sunda nasihatlerde bulundu. Üner,
öğrencilere kapılarının her zaman
açık olduğunu söyledi. Üner, “Sev-
gili gençler, yarınlarımız sizlere
emanet. Bugün bizlerin oturduğu
bu mevkilerde yarın sizler olacaksı-
nız. Sizlere çok güveniyor ve çok
seviyorum. Desteklerimizle sizlerin
daima yol arkadaşı olmaya devam
edeceğiz” diye konuştu. I SAYFA 9
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GENÇLERE NASİHAT ETTİ

Kapılarımız 
gençlere açık

Göz Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Uğur

Emrah Altıparmak, gözlerde görü-
len bahar alerjisinin özellikle küçük
çocuklarda zor geçebileceğine dikkat
çekerek mutlaka hekime başvurul-
ması gerektiğini söyledi. Altıparmak,
“Alerji bazı hastalarda solunum 

güçlüğü, hatta
astıma neden
olabilir. Bazı has-
talarda ise göz-
lerde kaşınma ve
sulanma şikayet-
lerine neden
olur” bilgisini
verdi. I SAYFA 2
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Basın İlan Kurumu 31.
Dönem 2. Genel Kurul Top-

lantısı üçüncü gün oturumunun ar-
dından sona erdi. Toplantıda Kurum
Durum Raporu ve Denetçiler Kurulu
Raporu oy birliği ile kabul edildi. Sü-

reli yayınlara gönderilecek tebligatla-
rın elektronik ortamda yapılmasına
ilişkin teklif de oy birliği ile kabul
edilirken Basın Ahlak Esasları
maddelerinde değişiklik öngören
teklifi oy çokluğu ile geçti. 
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www.gazetedamga.com.tr

Eşitlik İçin Kadın Platformu, son
zamanlarda konserleri iptal edi-

len Aynur Doğan ve Melek Mosso'yu
anımsatarak, kadın sa-

natçılara yönelik bas-
kılara son verilmesi

çağrısında 
bulundu. 
Açıklamada, 
“Sanatçılara yö-
nelik taciz ve sal-
dırılar, bizlerin
eşit ve özgür
yurttaşlar olarak
yaşama hakkı-

mızı, istediğimiz
müziği dinleme

hakkımızı 
elimizden 

almayı he-
defliyor” 

denildi.
I SAYFA
13
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SANATÇILARA
BASKI OLMASIN!

Gözlerde alerji 
mevsimi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki
Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62.

yılı vesilesiyle düzenlenen anma programında konuştu. Tarihi bir belgeyi
gösteren ve "'Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktay-
ken yakalandılar' yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal'in
geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" diyerek tepki
gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenize ihanet derecesine varan
söylemlerinizi, hırslarınızı bir kenara bırakın. Biz siz kuklalarla değil 
ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz" diye konuştu.
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27 MAYIS’TAN
FARKI YOK!

RAPORLAR KABUL EDİLDİ

SALDIRGANIN CEBİNDEN NOT ÇIKTI
Olay, Fulya Mehmetçik Caddesi üze-
rinde bulunan 4 katlı binanın en üst

katındaki dairede sabah saatlerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden
silah seslerinin geldiğini duyanlar durumu
polise bildirdi. Çilingir eşliğinde daireye
giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin can-

sız bedeniyle karşılaştı. İlk inceleme sonucu
Saldırgan Yavuz Selim Bektaş (34) adlı sal-
dırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen
Beril Varol (28) ile birlikte yaşadığı Ömer
Akın (29)'ı öldürdükten sonra intihar ettiği
belirlendi. Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde 
intihar notu olduğu da öğrenildi. 
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VAROL'UN İBB’DE ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ
Olayın yaşandığı dairenin yan bina-
sında fırın sahibi olan Gökhan Deniz

"Olayı işe gelince öğrendik. Bi imdat sesleri
duymuşlar, onun arkasından önce 1 el
sonra 3 el silah sesi duyulmuş. Çok efendi,
düzgün insanlardı" dedi. Beril Varol'un
İBB'de çalıştığı öğrenilirken Ekrem İma-

moğlu da sosyal medyadan yaptığı açıkla-
mada "Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki
gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol'u erkek
şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah'tan
rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı 
diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet
bitsin, gitsin artık" diye konuştu. I SAYFA 3
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Beril Varol'un İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne

bağlı BİMTAŞ'ta harita
mühendisi olduğu öğre-
nildi. Olay yerine gelen

Varol'un arkadaşları 
birbirlerine sarılarak 

teselli buldu. Ölenlerin
yakınları gözyaşlarına 

boğuldu. 

BU ŞİDDET, BU AKIL, BU ZİHNİYET BİTSİN, GİTSİN ARTIK!

Silivrili kadınlarla
kahvaltıda buluşan

Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İBB'nin Kırsal
Mahalle Yasası'nı uygula-
mamak için direndiğini
söyledi. Yasa ile birlikte
Silivri'nin 9 küyüne ucuz
su verilmesinin önünün
açıldığını belirten Yılmaz,
“İBB Meclisi'ne önerge
verdik. İBB Başkanı bunu
veto etti. Cumhur ittifakı
olarak minderden kaçmak
yok, topu taca atmak yok
dedik ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne gittik”
diye konuştu. I SAYFA 9
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Millet bahçesine dönüştürülmesi tar-
tışmalara neden olan Atatürk Havali-

manı'nın imar planları,  Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirildi.
Bakanlık, 27 Mayıs 2022 tarihli yazısı ile İs-
tanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin
ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yapılan de-
ğişikliği onaylayarak “İstanbul İli Bakırköy
İlçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve

Çevresi” imar planını itirazlar için askıya
çıkardı. 877 hektarlık alana sahip Atatürk
Havalimanı, Çevre Düzeni Planı'nda 
“havalimanı” ve “askeri alan ve askeri 
güvenlik bölgesi” fonksiyonuna sahipti.
Plan değişikliği ile havalimanı kullanı-
mında kalan 500 hektarlık kısım “Millet
Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal
Altyapı Alanı” olarak değiştirildi.

ç
YENİ PLANLAR ASKIYA ÇIKARILDI

IMAR PLANI 
DEGISTIRILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Havalimanı’nın
planlarını değiştirdi.  877 hektarlık havalimanı alanının 500 hektarı “Millet
Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak düzenlendi

MİNDERDEN 
KAÇMADIK!

TURUNCUNUN
SIRRI ÇÖZÜLDÜ!

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denizin,
rengi turuncuya dönen noktalarından alı-

nan numunelerin laboratuvar sonuçları açık-
landı. Renk değişiminin sebebi "alg patlaması"
çıktı. Araştırmayı değerlendiren İstanbul Üniver-
sitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Yelda Aktan, "İlkbahar aylarında fitoplankton
dediğimiz canlıların aşırı artışıyla bu durum gö-
rülebiliyor. Bu maddeler suda renk değişikliğine
sebep olabiliyorlar" ifadelerini kullandı. I SAYFA 4

AK Parti 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönü-
münde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması

yaptı. İstanbul’daki program Adnan Menderes'in
Anıt Mezar'daki kabri başında düzenlendi. Yapılan
açıklamada, “Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu
ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demok-
rasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi. I SAYFA 5
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MENDERES UNUTULMADI

Beril Varol

Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. 
Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte
yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Beril Varol'un
İBB çalışanı olduğu öğrenilirken Ekrem İmamoğlu, “Çok acılı ve öfkeliyiz. 
Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık” diye tepki gösterdi

COK ACILI VE 
OFKELIYIZ!

SAYFA 15
ŞAMPİYON YİĞİDOLAR
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AMAN GÜNES
CARPMASIN!
Y az mevsimine girilmesiyle birlikte

güneşin içimizi çokça ısıtmaya
başladığı bugünlerde açık havada

zaman geçirerek güneşin faydalarından
mahrum kalmamak çok önemli. Ancak
şüphesiz her geçen yıl zararları daha
fazla ortaya çıkan ultraviyole ışınlara
karşı gerekli tedbirleri almak da şart! Acı-
badem Altunizade Hastanesi Dermato-
loji Uzmanı Doç. Dr. Andaç Salman,
güneşin beynimizde canlılık ve mutluluk
veren serotonin hormonunun miktarını
artırdığını, vücudumuz için vazgeçilmez
olan D vitamininin sentezinde de büyük
rol oynadığını belirtirken “Yeterli mik-
tarda D vitamini sentezi için haftada 2-3
gün el sırtları ve kol bölgelerinin yaklaşık
10-15 dakika güneş görmesi yeterlidir.
Ancak daha fazla süre korunmadan gü-
neşe çıkmak fayda yerine zarar getir-
mekte, cilt hasarı ve cilt kanseri riskini
önemli ölçüde artırmaktadır. Bu nedenle
bazı kurallar kesinlikle ihmal edilmemeli-
dir. Özellikle bazı kişiler güneşin zararlı
ışınlarına karşı daha fazla risk taşıdıkları
için bu kişilerin ayrıca dikkatli olmaları
gerekir” diyor. Dermatoloji Uzmanı Doç.
Dr. Andaç Salman, güneşin zararlı ışınla-
rına karşı riskinizi tespit etmenizi sağlaya-
cak etkenleri sıraladı, önemli uyarılar ve

önerilerde bulundu. 

Güneşe karşı risk derec-
eniz yüksek mi?

Bazı kişilerin güneşten
zarar görme risklerinin;
gerek meslekleri, gerek ge-
netik yapıları, gerekse
yaşam tarzları açısından
diğerlerine göre daha

fazla olduğunu belirten
Doç. Dr.

Andaç Salman, bu 10 etkeni şöyle
sıralıyor;
Açık tenli, kızıl saçlı, mavi-yeşil gözlü 
kişiler
Vücudunda çok sayıda çil olanlar
Çok sayıda bene sahip kişiler, 
Organ nakli gibi nedenlerle bağışıklık sis-
temini baskılayıcı ilaç kullananlar
Ailesinde ya da kendisinde cilt kanseri öy-
küsü olanlar
Güneşe uzun süre maruz bırakılan be-
bekler, altı aydan küçük çocuklar 
Açık havada çalışmak zorunda olduğu
için düzenli şekilde güneş altında uzun
süre kalanlar
Yelken, golf gibi açık havada yapılan
sporlarla uğraşanlar ya da bu tarz hobi
kaynaklı güneşe aşırı maruz kalanlar
Hayatında bir kere bile solaryuma girmiş
olanlar
Bronzlaşmak için uzun süre güneş al-
tında yatan, güneşin zararlı ışınlarının
doğrudan geldiği riskli saatlerde güneş
altında kalan ve güneşe korunmasız çı-
kanlar
Doç. Dr. Andaç Salman “Bu unsurların
en az bir tanesinin olması bile, kişinin gü-
neşin zararlı ışınlarından korunmaya çok
daha fazla dikkat etmesi gerektiğini gös-
teriyor” diyor. 

Güneşin zararlarına karşı 
5 etkili öneri!
Bu saat aralığına dikkat edin!

Güneş ışığında bulunan ultraviyole ışın-
larının yüksek rakımlı yerlerde ve ekva-
tora daha yakın bölgelerde yani ülkemiz
için güney bölgelerinde daha fazla oldu-

ğunun unutulmaması
gerektiğini vur-

gulayan
Dermato-

loji Uz-
manı
Doç.
Dr.

Andaç Salman “Bulutlu havalarda bile
UV ışınları güneş yanığı ve deri hasarına
yol açabildiğinden, güneşten korunma
ihmal edilmemelidir. 11:00-16:00 saatleri
arasında güneş ışınları daha dik ve yoğun
geldiği için bu zaman aralığında güneş-
ten kaçınmak ve korunmak çok önemli-
dir. Ayrıca kum, kar ve su gibi
yüzeylerden yansıyan güneş ışığının, göl-
gede bile güneş yanığına yol açabileceği
akılda tutulmalıdır” diyor. 

UV İndeksinden faydalanın

Belirli bir bölgede, yer yüzüne ulaşan ult-
raviyole ışın miktarının ve güneş yanığı,
deri hasarı oluşma riskinin değerlendiril-
mesinde uluslarara

Evden korunmasız çıkmayın

Güneşten korunmak için evden çıkma-
dan önce güneş koruyucu krem sürmek,
ultraviyole ışınların geçişine daha az izin
veren koyu ve parlak renkli, sıkı dokun-
muş kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giy-
mek, gölgede kalmaya çalışmak; yüzü,
boynu ve kulakları koruyabilecek geniş si-
perlikli şapka takmayı ihmal etmemek,
UV ışınlarına karşı yüzde 100 koruma
sağladığından emin olunan güneş göz-
lüğü kullanmak büyük önem taşıyor. 

Güneş koruyucunuzun 
kalitesine dikkat edin

Güneş koruyucunuzun güvenilir olma-
sına dikkat edin ve etkili biçimde kullanın.
Çok ince sürüldüğünde yeterince koru-
yucu olmayacağı için yeterli miktarda
sürmeye dikkat edin. Güneş koruyucular
güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sü-
rülmeli ve terleme gibi nedenlerle etkisi
azaldığı için 3-4 saatte bir yeniden uygu-
lanmalıdır. Güneş koruyucu kullanılmış
olması, güneş yanığı riski olmadan uzun
süre güneşe maruz kalınabileceği anla-
mına gelmediğinden, diğer koruyucu ku-
rallara da uymaya dikkat edin. 

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Andaç Salman, güneşin zararlı ışınlarına karşı riskinizi
tespit etmenizi sağlayacak etkenleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

dermatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Andaç Salman
“Bronzlaşmak günü-
müzde güzellik standart-
ları ile ilişkilendirilse de,
aslında deri hasarının bir
göstergesi olup, güvenli
bronzlaşmak mümkün
değildir. Aksine ilerleyen
dönemde cilt kanserine
yol açabilmektedir. Doğal
güneş ışığıyla bronzlaş-
manın yanında, solaryum
gibi bronzlaşma yolları da
güneş yanığı, erken yaş-
lanma ve deri kanseri ris-
kini önemli ölçüde
artırmaktadır. Yalnızca bir
seans solaryum kullanımı
ile melanom ve melanom
dışı deri kanserlerinin
oluşma riski yüzde 20 ila
yüzde 67 arasında artış
göstermektedir” diyor. sı
standart bir ölçek olan UV
indeksini kontrol etmeyi
alışkanlık haline getirin.
Birçok cep telefonunda
bulunan hava durumu uy-
gulamalarından görülebi-
len UV indeksinin 3 ve
üzerinde olması duru-
munda güneşten korunul-
ması, özellikle 8’in
üzerinde olduğu durum-
larda ise mümkünse dışarı
çıkılmaması
öneriliyor.

Bronzlaşmaya
çalışmayın

Gözlerde alerji mevsimi başladı
Acıbadem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak, gözlerde görülen bahar 
alerjisinin özellikle küçük çocuklarda zor geçebileceğine dikkat çekerek mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi

acıbadem Hastanesi Göz Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Uğur Emrah Altıparmak, gözlerde

görülen bahar alerjisinin özellikle küçük
çocuklarda zor geçebileceğine dikkat çeke-
rek mutlaka hekime başvurulması gerekti-
ğini söyledi. Prof. Dr. Altıparmak,
gözlerdeki şiddetli kaşıntının, görme kay-
bıyla sonuçlanabilecek “Keratokonus” has-
talığına yol açabileceğine dikkat çekerek
anne babaları uyardı. Acıbadem Ankara
Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak
bahar mevsiminde yaşanan göz alerjileriyle
ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Altıpar-
mak bahar aylarında açan çiçeklerden do-
ğaya yayılan polenlerin insanlara da
ulaştığını ve bahar alerjisinin çok yaygın ol-
duğunu söyledi. Alerjinin çoğu hastada
burun akıntısı ve tıkanıklığı ile burun bölge-
sinde kaşıntı şeklinde kendisini gösterdiğini
belirten Prof. Dr. Altıparmak “Alerji bazı
hastalarda solunum güçlüğü, hatta astıma
neden olabilir. Bazı hastalarda ise gözlerde
kaşınma ve sulanma şikayetlerine neden
olur. Gözde bahar alerjisi olan hastalar bu

mevsimin geldiğini hemen hissederler.
Gözlerde kaşınma, kızarma, sulanma en
tipik bulgulardır” dedi. Özellikle daha
küçük çocuklarda bahar alerjisinin daha
ağır ve zor geçebileceğine dikkat çeken
Prof. Dr. Altıparmak, “Aileler çocuklarının
gözlerinde beyaz tabaka (sklera) ile say-
dam tabaka (kornea) birleşiminde kızarık-
lık ve kabarıklıklar görebilirler. Bu ağır
geçen alerjinin bir bulgusudur” diye 
konuştu. 

Çocuklar muayene edilmeli

Gözde bahar alerjisi olan çocukların mut-
laka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan
Prof. Dr. Altıparmak, gözlerin sık ve şid-
detli bir şekilde kaşınmasının, zaman
içinde saydam tabakayı oluşturan kolajen
liflerin güçsüzleşmesine ve şeklinin bozul-
masına neden olabileceğini ifade etti. Prof.
Dr. Altıparmak “Böyle bir değişikliğe uğra-
yan saydam tabaka normalde cami kub-
besi gibi olan yapısını kaybeder ve
sivrileşmeye ve koni şeklini almaya başlar.
Buna keratokonus hastalığı adı verilir.
Gözde bahar alerjisi keratokonus hastalığı

için en önemli risk faktörlerinden biridir.
Ailesinde hiç keratokonus hastası olmayan
bir çocukta şiddetli kaşıma nedeniyle kera-
tokonus hastalığı meydana gelebilir” sözle-
riyle anne babaları uyardı. 

Damla tedavisi mümkün

Prof. Dr. Altıparmak, “Keratokonus” has-
talığının, her ne kadar ışın tedavisi (Cornea
cross-linking) ile durdurulabilen, sert veya
hibrit lenslerle tedavi edilebilen bir hastalık
olsa da görme kaybı ile sonuçlanabilece-
ğine işaret ederek “Çocuğunuzda veya
sizde gözlerde bahar alerjisi varsa, damla-
larla tedavisi mümkündür. Bu amaçla anti-
histaminik ve kortizonlu damlalar yaygın
olarak kullanılır. Son yıllarda kortizonlu
damlaların olası yan etkilerinden kaçınma-
mızı sağlayan ve bağışıklık sistemini daha
güvenli şekilde baskılayabilen damlalar da
mevcuttur” dedi. Prof. Dr. Altıparmak,
basit gibi görülen bahar alerjisinin ciddi
bir görme kaybına dönüşmemesi için, aler-
jiye karşı en başından önlem almak gerekti-
ğini vurguladı. “Görme kaybıyla
sonuçlanmasın” TÜRKAN ERVAN 

Salmonella
nedir?
Memorial Şişli Hastanesi
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı
Bölümü’nden Uz. Dr. Seda
Günhar, salmonellanın 
çocuklar üzerindeki etkisi
hakkında bilgi verdi

Salmonella, bağırsak-
ları etkileyen yaygın bir
hastalıktır. Salmonella

bakterileri, bağırsaklarda yaşa-
makta ve dışkı yoluyla da vücuttan
atılmaktadır. Gıda zehirlenmeleri-
nin en bilinen sebebi olan salmo-
nella, beslenme yoluyla
bulaşabilmektedir. Salmonella,
bulaşması çok kolay bir enfeksi-
yondur ve bu nedenle de korunma
tedbirleri konusunda bilinçli
olmak önemlidir. 

Acil tıbbi müdahale 
gerekebilir

Salmonella, bazı durumlarda,
ishal ciddi dehidrasyona neden
olabilir ve acil tıbbi müdahale ge-
rektirir. Enfeksiyon bağırsakların

ötesine yayılırsa hayatı tehdit eden
komplikasyonlar da gelişebilir. Sal-
monella enfeksiyonu şu yollarla
bulaşabilir:
İnsan ve hayvan atıklarının kaynak
sularına karışması.
İçme suyunun yeterince 
klorlanmaması.
Salmonella taşıyan iyi pişmemiş
et, yumurta, süt ve süt ürünlerinin
tüketilmesi.
Kaynağı bilinmeyen suların
içilmesi ya da kullanılması.
Pastörize edilmemiş süt ya da 
peynir tüketilmesi.
Kirli çiğ sebze, meyve, baharat
veya çerez yenilmesi.
Kümes hayvanlarına temas edilmesi.
Hasta insanlarla temas 
gerçekleşmesi.
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Geçtiğimiz
gece Cahide
Palazzo’da mo-
onLife Dergisi-
nin 10. Yılı
şerefine dü-
zenlenen ödül
gecesinde
Seda Sayan
yeğeni
Ayçam’a ödül
verdi. tüm
sanat camiası-
nın ve cemiye-
tin en gözde
isimlerinin
davet edildiği
tören ilgiyle iz-
lendi. Ayrıca
gecede Hande
Yener, Fatih
Ürek, enbe Or-
kestrası sahne
aldı. Gece
Seda Sayan’ın
konseri ile son
buldu.

Kadırgalı’nın

yeğeni
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daha önce kalp ameliyatı
olan ve kısa süre önce rutin
kontrollerinde damar tıkanık-

lığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, önceki
gün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede
ameliyata alınırken yapılan müdahale ile
stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, dün
sabaha karşı fenalaşarak yapılan müda-
halelere rağmen kurtarılamadı.  Balıke-
sir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında
dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniver-

sitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğ-
retim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk ba-
bası Dr. Gündoğdu'nun cenazesi bugün
toprağa verilecek. Özellikle Kuzey Ana-
dolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile
tanınan, 1999 Gölcük Depremi sıra-
sında aktif olarak sahada görev yapan
Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasın-
dan sonra da,  Mahalle Gönüllüleri
Derneği (MAGDER) Başkanlığı yapa-
rak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yap-

tığı toplantılara katılarak olası İstanbul
depremine karşı bilgilendirme çalışma-
larını sürdürüyordu.AFAD mesaj yayın-
ladıAFAD'ın sosyal medya hesabından
"İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühen-
disliği Bölümü emekli öğretim üyesi
Deprem Uzmanı, Dr. Oğuz GÜN-
DOĞDU aramızdan ayrılmıştır. Mer-
huma Allah’tan rahmet, ailesine,
sevenlerine ve bilim camiasına sabır ve
başsağlığı dileriz" mesajı paylaşıldı.

İstanbul'da 9 araç kiralama firmasının,
müşterilerine kaporalarını geri ödememek
için, kiraya verdikleri araçları GPS'ten takip

ederek uygun zamanı bulunca da zarar verdiği tespit
edildi. Firmaların, aracın zarar gördüğünü gerekçe
göstererek, müşterilerin ödediği depozitoları geri öde-
memesi üzerine çok sayıda kişi polise şikâyette bu-
lundu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, şikayetler üzerine konuyla ilgili inceleme baş-
lattı. Yapılan incelemelerin ardından, sabah saatle-
rinde 10 şüphelinin yakalanması için 10 ev ve bir iş
yerine baskın düzenlendi. Operasyonlarda araç kira-
lama şirketinde görevli 8 şüpheli yakalandı. Baskın ya-
pılan adreslerde 3 silah, bu silahlara ait mermiler ve
çok sayıda evrak ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi emni-
yete getirilirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için
çalışmalar devam ediyor.

O lay, Fulya Mehmetçik Caddesi
üzerinde bulunan 4 katlı bina-
nın en üst katındaki dairede

sabah saatlerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, daireden silah seslerinin
geldiğini duyanlar durumu polise bil-
dirdi. İhbar üzerine olay yerine polis
ekipleri sevk edildi. Çilingir eşliğinde dai-
reye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişi-
nin cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk
inceleme sonucu Yavuz Selim Bektaş
(34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı
olduğu belirtilen Beril Varol (28) ile bir-
likte yaşadığı Ömer Akın (29)'ı öldür-
dükten sonra intihar ettiğini belirlendi.
Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar
notu olduğu belirlendi. Olay yeri ince-
leme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın
incelemelerinin ardından cenazeler Adli
Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaymakamlık açıklama yaptı

Şişli Kaymakamlığı'nın sosyal medya
üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün
saat 07.00 sıralarında Fulya Mahalle-
mizde tabanca ile açılan ateş sonucu
'Kasten öldürme ve intihar' olayı mey-
dana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlerde
Yavuz Selim Bektaş (34) adlı kişinin,
Beril Varol (28) ile Ömer Akın (29)'a

ateş etmek suretiyle öldürdüğü daha
sonra aynı silahla intihar ettiği anlaşıl-
mıştır. Olay yerinde bir adet tabanca ve
muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahısın
üzerinden konuyla ilgili olduğu değer-
lendirilen 'İntihar Notu' elde edilmiştir.
Konuyla ilgili tahkikat devam etmekte-
dir" denildi.

Yakınları olay yerine koştu

Olayın duyulmasıyla yakınları olay ye-
rine koştu. Beril Varol'un arkadaşları ve
yakınları birbirlerine sarılarak teselli
buldu. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına
boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların
ifadesine başvurdu.

İmdat sesi duyulmuş

Olayın yaşandığı dairenin yan binasında

fırın sahibi olan Gökhan Deniz "Olayı
işe gelince öğrendik. Bi imdat sesleri
duymuşlar, onun arkasından önce 1 el
sonra 3 el silah sesi duyulmuş. Mahalle-
den tanıdığımız çok efendi, düzgün in-
sanlardı. Biz çok şaşırdık. Burada 1-1.5
yıldır yaşıyorlardı. Vuran kişiyi tanımı-
yordum ama bir kaç sefer gördüm uzun
saçlı bir arkadaştı. Ölenlerden biri kız ar-
kadaşıymış onun. Bir kaç gün önce de
kendilerini görmüştüm" dedi.

Nasıl yapar bunu!

Şüpheli Yavuz Selim Bayraktar'ın yakını
olay yerine geldiğinde "Kimseye zararı
olmayan bir çocuktu. Nasıl yaptı bunu?
Ben anneme babama nasıl anlatırım
bunu? Ben onlara ne diyeceğim?" diye-
rek sitem etti.  DHA

Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz
Gündoğdu vefat etti. Dr. Gündoğdu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek

Suç şebekesi
çökertildi
İstanbul'da müşterilerine kiraladıkları araçları
GPS'ten takip ederek zarar veren, alınan
'provizyon' ya da 'depozito' bedellerini masraf
göstererek el koyan 9 araç kiralama şirketine
operasyon düzenlendi. Operasyonda 
10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı

Kaza, saat 06.45 sıralarında Şile Otoyolu,
Küçüksu mevkii, Çekmeköy istikametinde
meydana geldi. Ali İhsan Kurt yönetimindeki

34 BDJ 848 plakalı hafriyat kamyonu, arızadan dolayı
şoförü tarafından emniyet şeridine çekildi. O sırada
Çekmeköy istikametine giden inşaat işçilerini taşıyan
Ferhat Ceren yönetimindeki 06 LA 0034 plakalı mini-
büs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Can pazarının
yaşandığı kazada, minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkı-
şan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma
başlattı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü ile diğer 10 kişi
ekipler tarafından ambulanslara konularak çevredeki
hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların te-
davi altına alındığı, 2 işçinin durumunun ağır olduğu
öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü
olarak sağlanırken, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametine
trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yol-
dan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hafriyat kam-
yonu şoförü Ali İhsan Kurt, " Kamyon arıza yaptı. 5 da-
kika geçmeden bir ses geldi. İndik baktım minibüs çarptı.
Yaralıları tek tek çıkarmaya başladık" dedi. 

Yolun ortasında
can pazarı
Ümraniye'de emniyet şeridinde park 
halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan
minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste
bulunan 11 kişi yaralandı

Kaza, Kartal'da seyir halindeki takside yan-
gın çıktı. Uğur Mumcu Mahallesi Saman-
dıra - Kartal Bağlantı Yolunda saat 09.30

sıralarında, Olcay Özer yönetimindeki 34 TDV 58 pla-
kalı taksinin motor kısmından alevler çıkmaya başladı.
Durumu fark eden taksi şoförü Özer, aracını emniyet
şeridine çekti. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine it-
faiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan
taksiye müdahale ederek yangını söndürdü. Motor
kısmı tamamen yanan taksinin kullanılmaz hale geldiği
yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangınla
ilgili soruşturma başlattı. Taksi Şoförü Olcay Özer,
"Seyir halindeyken aracın motor kısmından yangın
çıktı. Hemen aracımı sağa çektim. Araçtan indim. İt-
faiye ekipleri gelerek yangını söndürdüler. Takside müş-
teri yoktu" dedi.  

Kartal'da 
taksi yandı

Beril Varol'un İBB'de çalıştığı 
öğrenilirken Ekrem İmamoğlu da
sosyal medyadan yaptığı açıklamada
"Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı,
Beril Varol'u erkek şiddeti aramızdan

aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, se-
venleri ve ailesine başsağlığı diliyo-
rum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet
bitsin, gitsin artık" dedi. Polisin olayla
ilgili soruşturması sürüyor.

İmamoğlu açıklama yaptı

Şişli Fulya'da bir apartman 
dairesinde biri kadın 3 kişi ölü 
bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu
Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın,
eski kız arkadaşı Beril Varol ile 
birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı
öldürdükten sonra intihar ettiğini 
belirledi. Yavuz Selim Bektaş'ın 
cebinde 
intihar
notu
olduğu 
belirlendi

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI!

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Katil Yavuz Selim
Bektaş'ın müzisyen
olduğu ve eski kız

arkadaşı Beril 
Varol'un yeni 

sevgilisi ile aynı
evde yaşamasını
hazmedemediği

öğrenildi.

Başakşehir'de, dairesini sattıktan sonra
cipine binen kişinin arka koltuğa
bıraktığı içinde 75 bin dolar olan çanta
4 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin
para dolu çantayı çalarak kaçtıkları
anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 18 Mayıs saat 16.40 sı-
ralarında Başak Mahalle-
si'ndeki Tapu Müdürlüğü

önünde meydana geldi. İddiaya göre
İlker Kılıç, 75 bin dolar değerinde daire
satışı yaptıktan sonra Tapu Müdürlü-
ğü'nden çıkıp, cipine bindi. Para dolu
çantayı arka koltuğa bırakan Kılıç, cipini
çalıştırdığı sırada arka kapıyı açan bir kişi
çantayı çalıp, yaklaşan otomobile bindi.
İçinde 4 şüphelinin olduğu plakasız oto-
mobil hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçtığı
araca tutarak bir süre peşinden koşan

Kılıç daha sonra polise haber verdi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. İlker
Kılıç, "Başakşehir Tapu'da satış akdimizi
gerçekleştirdik. Paramızı aldık. Yolun
karşısındaki aracıma bindim. Koltuğun
altına paramı koyduktan sonra aracı ça-
lıştırdım. Arkamda duran mavi renkli
plakasız araçtan inen hırsız kapımı aça-
rak paramı aldı. O sırada aşağıya indim,
kovalamaca oldu, paramızı çaldırdık.
Emniyet güçlerine inanıyoruz. Gerekeni
yapmalarını istiyoruz. 4 kişilerdi, bir kişi
parayı alarak kaçtı. Ben kaçan hırsızların

arabasının camını tuttum. Cam patladı,
hatta elimize yüzümüze cam parçaları
geldi" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı çevrede bulunan
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, İlker Kılıç'ın cipine bindiği,
hemen arkasındaki bir otomobilden inen
şüphelinin arka kapıyı açarak çantayı çal-
dığı, şüphelilerin kaçtığı ve İlker Kılıç'ın
otomobilin arkasından koştuğu anlar yer
alıyor.  DHA

Kırmızıgül’ün
kardeşine 
1 yıl hapis
Beşiktaş'ta eşi Seval Bazancir'in evine baltalı
saldırıda bulunan şarkıcı Mahsun
Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'in
yargılanmasına başlandı. Mahkemede Seval
Bazancir şikayetinden vazgeçtiğini söylese
de hakim suçun sabit olduğunu belirterek
Yusuf Bazancir'i "Silahla tehdit" suçundan
1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı

İstanbul 56. Asliye Ceza Mah-
kemesi'ndeki duruşmaya tutuk-
suz sanık Yusuf Bazancir katıldı.

Şikayetçi Seval Bazancir ve taraf avukatları
da duruşma salonunda hazır bulundu.  Du-
ruşmada savunma yapan sanık Yusuf Ba-
zancir olay günü eşiyle telefonda
tartıştıklarını söyleyerek, "Eve gittiğimde
eşim kapıyı açmadı. Ben de ısrar ettim. Dü-
zenli sinir ilaçları kullanıyorum. İlaçlarım
içerideydi. Kapıyı açmayınca öfkelendim.
Kapıyı kırarım dedim. Kıramazsın dedi. O
anlık öfkeyle baltayı alarak kapıya vurdum.
Tek amacım içeri girip ilaçlarımı almaktı. Fi-
ziki şiddet aklımdan geçmedi. Bugüne kadar
böyle bir şey olmadı. Tehdit etmedim, küfür
etmiş olabilirim. Şu an eşimle sıkıntımız yok.
Tatsız bir olay yaşadık. Keşke yaşanmasaydı"
dedi.

Kanun bu yapacak bir şey yok

Son sözü sorulan sanık Yusuf Bazancir,
"Bizim şu an mutlu bir evliliğimiz var. Beraa-
tımı talep ediyorumö dedi. Alınan savunma
ve beyanların ardından kararını açıklayan
mahkeme, "Silahla tehdit" suçunun sabit ol-
duğunu belirterek, sanık Yusuf Bazancir'i 1
yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bazancir,
"Tatsız bir olay yaşadık. Kanun bu yapacak
bir şey yok, saygı duyacağız kanunlara. İtira-
zımızı da edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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F ransa’da geçen ay yapılan seçimin
ikinci turunda yüzde 58,54 oy alan
Emmanuel Macron, ikinci kez baş-

kan seçildi. Şimdi sıra 577 üyeli Ulusal
Meclis için 12 ve 19 Haziran’da yapılacak
iki turlu seçimde… Bu seçim Macron için
önemli. Geniş yetkilerle donatılmış olsa da
mecliste ancak kendi partisinden bir çoğun-
luk varsa yasama gündemine de hakim olur.
Aksi takdirde belli durumlarda yetkileri 
son derece sınırlı olabiliyor.

* * * *
Macron, başbakanı atarken meclisteki

çoğunluğu dikkate almak zorunda. Siyasi
teamüllere göre, başbakan çoğunluğa sahip
partiden atanıyor.  Çoğunluk kendi partisin-
den değilse başkan çoğunluğa  sahip parti
ile  ‘cohabitation‘(ortak yaşam) yapmak zo-
runda. Başkan Macron, geçen hafta yeni
hükümeti ve başbakanı atadı ama seçimde
partisi çoğunluğu alamadığı takdirde yeni

bir başbakan atayacak teamül gereği.
* * * *

Bu durumda Macron meclis çoğunluğu
için korkmalı mı? Meclis, başkandan bir-
kaç hafta sonra seçildiğinden, Fransızlar
genellikle cumhurbaşkanına rahat çalışabil-
mesi için çoğunluk veriyorlar. Geçmiş se-
çimler bunu gösteriyor. Bu eğilim bugüne
kadar bir kez bozulmuş.  ‘Front populaire‘
yani Halk Cephesi adıyla 1936'da bir araya
gelen Fransız solu ülkenin ilk solcu başba-
kanı Leon Blum'un seçim zaferi elde 
etmesini sağlamış.

* * * *
Fransız solu, şimdi 76 yıl sonra tekrar

deniyor. Fransız Solu, Sosyal ve Ekolojik
Yeni Halk Birliği (Nupes) adıyla kurduğu it-
tifakla zaferi zorlayacak. İttifak’ın lideri
70 yaşındaki Jean-Luc Melenchon.  (La
France Insoumise) Boyun Eğmeyen Fransa
Hareketi’nin (LFI) de lideri. Dörtlü ittifakta
Yeşiller Partisi,  Komünist Partisi ve 
Sosyalist Parti de var.

* * * *
İttifakın lideri Jean-Luc Melenchon

Fransız siyasetinde eski bir isim. Radikal
sol çizgide siyaset yapıyor. Eski Troçkist,

anti NATO, anti AB, anti ABD’ci. Aşırı
solcu La France Insoumise Partisi‘nin li-
deri. Cumhurbaşkanlığı için üç kez aday
olan bir siyasetçi.  En son Nisan’daki se-
çimde yüzde 21,95 oy almış, Le Pen’in
yerine ikinci turu kıl payı kaçırmıştı.

* * * *
Jean-Luc Melenchon liderliğindeki sol itti-

fak başarabilir mi… University of Sciences
Po'da öğretim görevlisi sosyolog ve siyaset bi-
limci Erwan Leccour’e göre, Macron'un za-
feri orta sınıfın bir kez daha aşırı uçları
yendiğini gösteriyor. Görünüşe göre, tüm ku-
tuplaşmaya rağmen, ılımlılar Fransa'da du-
ruma hakim. Leccour, ‘Başkanlık seçiminde
aşağı yukarı aynı büyüklükte dört blok vardı:
Macron çevresindeki merkezciler, Le Pen çev-
resindeki ırkçı-popülist-kimlikçi blok, Jean-
Luc Melenchon çevresindeki sol-yeşil ve
çekimser kalanlar‘ diyor.

* * * *
Siyaset bilimci Erwan Leccour ‘in Mec-

lis seçimi için değerlendirmesi şöyle; ‘Jean-
Luc Melenchon, sosyal ve ekolojik bir
ittifak kurdu. Sosyolojik açıdan yüzde 35-
40 ile en büyük bloktur. Ancak bir sorunu
var: Sağın aksine, tutarlı bir siyasi güç ola-
rak kuramadı. Sağın bir iç disiplin geleneği
var. Lideriyle yüzde yüz aynı fikirde olmasa
bile onun arkasında duruyor. Solda durum
farklı.  Herkesin bir fikri var ve bu yüzden
bir araya gelmek yerine düzenli olarak 
ayrılırlar.‘ 

* * * *
Fransız siyaset bilimcinin işaret ettiği bu

durum aslında diğer ülkelerde de yaşanan
bir durum. Fransa’da ‘Sol İttifak‘ dağları
yerinden oynatacak gibi görünüyor ama
olabilir mi? Zor görünüyor. İttifaka katı-
lanlar partiler daha şimdiden bölünmüş du-
rumda. İttifaktan yana olan da var şiddetle
karşı çıkan da. Örneğin Fransız Yeşiller
Partisi’nden Daniel Cohn Bendit veya Sos-
yalist Parti’den Avrupa yanlıları veya eski
başbakan Francois Hollande ittifaka şid-
detle karşı. Aynı şey onların çoğu seçmen-
leri için de geçerli. 

* * * *
Popülizm, ekoloji ve kamuoyu konu-

sunda araştırmalarıyla tanınan Leccour
solun başarılı olup olmayacağı konusunda
temkinli. ‘Başkanlık seçiminde 18-34 yaş
arasında sandığa gitmeyenlerin oranı
yüzde 40'ın üzerindeydi. Genelde sandık
başına gidenler Macron'a oy veren yaşlı 
insanlardı‘ diyor. Ekliyor; ‘Muhtemelen
Fransız seçmenlerin yaklaşık yüzde 50'si 
oy kullanacak. Dolayısıyla başkanlık seçi-
minde gördüğümüz şey tekrarlanacak.
Yaşlı, varlıklı insanlar Macron'a çoğunluk
sağlayacak.‘

* * * *
İkinci turda Macron, Le Pen yerine Me-

lenchon ile karşı karşıya kalsaydı sonuç ne
olabilirdi sorusuna da cevap vermek zor.
Ama şimdi Fransız solu Melenchon’un ön-
derliğinde ivme yaratabilir. Macron meclis
çoğunluğunu yeniden kazanırsa, politikala-
rını uygulamada sorun yaşamaz. Ama kay-
bederse yani Sol başarırsa sokaklarda
önemli ölçüde daha fazla protesto gösterisi
olasılığı yüksek. Macron o zaman başkan-
lığı sandıkta kazanmış ama toplumu 
kazanamamış olur. Bekleyip göreceğiz…

Fransız Solu 
başarabilir mi?

A rnavutköy Karaburun Sahili'nde,
13 Mayıs'ta deniz suyunun tu-
runcu renge döndüğünü gören

vatandaşlar durumu Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Başkanlığının 'Alo 181'
ihbar hattına bildirdi. Bakanlığın Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü ekipleri denizden nu-
muneler alarak, gerekli analizlerin yapıl-
ması için TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) Laboratuvarı'na gön-
derdi. Numuneleri 'faz kontrast ışık mik-
roskobu' altında inceleyen
TÜBİTAK-MAM, renkli kısmın 'plank-
tonların aşırı üremesi' sonucu oluştu-
ğunu tespit etti. Raporda, teşhis edilen
fitoplanktonların, bir 'dinoflagellat' türü
olan 'noctiluca scintillans' olduğu açık-
landı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda
Aktan ise araştırmayı değerlendirdi.

Pigment maddeler var

Prof. Dr. Yelda Aktan, alg patlamasının
ilkbahar aylarında görüldüğünü belirte-
rek, "Marmara Denizi hem iklimsel deği-
şim etkisiyle hem insan baskısı yönüyle
bu tip artışları destekler bir yapıya sahip.
İlkbahar aylarında fitoplankton dediği-
miz canlıların aşırı artışıyla bu durum gö-
rülebiliyor. Bunların içerdiği bazı pigment
maddeleri var. Bu maddelere göre suda
renk değişikliğine sebep olabiliyorlar. Bu
renk değişimi çok uzun sürerse ekosis-
temde olumsuz etkileri görülebiliyor.
Marmara Denizi'nde alg patlaması çok
kalıcı olmadı çünkü meteorolojik faktör-
lerin etkisiyle deniz kendisini toparlaya-
bildi" dedi.

Değişime sebep oldular

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
tarafından yapılan araştırmayı inceleyen

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan,
"Müsilaja da neden olan canlı türü fitop-
lanktonlar. Diğer bakterilerle etkileşim
sonucunda müsilaj su yüzeyini kaplı-
yordu. Yine buna da sebep olan canlılar
fitoplanktonlar dediğimiz canlı türü. Bu
sefer farklı bir fırsat bulup, bu artış gös-
termiş ve renk değişimine sebep olmuş.
Şu an müsilaja sebep olan türlerden bu
örnek içerisinde göremedik. Ama bu yok
anlamına gelmiyor. Sadece fırsatı bu tür-
ler buldular, bunlar artış gösterdiler ve
renk değişimine sebep oldular. Diğer tür-
ler artış gösterseydi, müsilaj oluşturacak-
lardı" şeklinde konuştu. DHA

2 sütun halinde 
sergileyeceğiz 

Kocaeli’nde
piknik yaptılar

BEylikdüzü Belediyesi Sanat Koleksiyonu
Resim ve Heykel Seçkisi, Dr. Mimar Kadir
Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dü-

zenlenen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim, fotoğraf ve
görkemli heykellerin sergilendiği fuarda 30 farklı ülke-
den sanatçıların eserleri görücüye çıktı. Bu yıl ikincisi
düzenlenen sanat fuarında Beylikdüzü Belediyesi’nin
resim çalıştayları, heykel sempozyumları ve sanat bu-
luşmaları ile ilçeye kazandırdığı 16 resim ile ahşap ve
metal heykellerden oluşan eserler yerlerini aldı. Sanat-
severler bu eserleri 29 Mayıs tarihine kadar 10.00-20.00
saatleri arasında stant B1’deki alanda ziyaret edebilir. 

300 eserlik seçki

Beylikdüzü Belediyesi olarak sanat fuarına 300’ü aşkın
eserden oluşan bir seçkiyle katıldıklarını belirten Kültür
İşleri Müdürü Mustafa Karaoğlu, “ArtContact İstan-
bul Çağdaş Sanat Fuarı’nda resim ve heykellerden olu-
şan eserlerimizi sergiledik. Bu eserleri, ilçemizde
düzenlenen çalıştaylardan ve sempozyumlardan derle-
dik. Öte yandan 6. Beylikdüzü Heykel Sempozyu-
mu’nda Heykeltıraş Tayfun Karadeniz’in
eğitmenliğinde 300 çocuğun katılımıyla, çocuklar tara-
fından yapılan kil tablet çalışmalarını da burada sergili-
yoruz. Hatta bu eserleri önümüzdeki dönemde Yaşam
Vadisi’nde 2 sütun halinde sergileyeceğiz. Yaşam Vadi-
si’nde sanatın kaybolmadığı, nesilden nesile aktarıldı-
ğını göreceğiz. Şu an en güzel hayalimiz çocukların
büyüdükten sonra gelip tekrar kendi eserlerini aynı
yerde görmeleri” ifadelerini kullandı.  

EsEnyurt Belediyesi Engelliler Koordi-
nasyon Merkezi’nde eğitim gören engelli
vatandaşlar ve aileleri, Kocaeli’nde bulunan

Ormanya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Gezi ön-
cesinde mesire alanında piknik yapan vatandaşlar,
hayvanat bahçesinde gerçekleştirdikleri gezi ile deve
kuşundan maymuna, farklı birçok can dostumuz ile
güzel bir bağ kurdu. Belediye araçlarıyla, konforları
ve keyifleri gözetilerek ulaşımı sağlanan özel vatan-
daşlar ve aileleri, geçirdikleri eğlenceli günün ardın-
dan Esenyurt’a mutlu bir şekilde döndü.

TURUNCUNUN
SIRRI COZULDU!

Liseli gençlerle buluşan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner öğrencilik ve gelecek hayatlarını planlama-
ları konusunda nasihatlerde bulundu. Üner, öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi

Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, Arif
Nihat Asya Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle
buluştu. Salona girişinde öğrencile-
rin alkışlarıyla karşılaşan Mesut
Üner, gençlere teşekkür ederek, bu
davranışlarının kendisini duygulan-
dığını ve aynı zamanda da ilçemiz
için doğru çalışmalar yaptığının bir
kez daha ifadesi olduğunu belirtti.
İlçe Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü ile birlikte gençlere meslek-
leri hakkında bilgi vermek amacıyla
bir araya gelinen toplantıda öğrenci-
lerin soruları kimi zaman gülümse-
melere neden olurken kimi zamanda
alkışlarla karşılandı. Başkan Mesut

Üner, aynı okulda, aynı sıralarda
oturduğu günlerden ve anılarından
söz ettiği öğrencilere, ilçede eğitime
ve spora dair yapılan yoğun çalış-
maları anlattı. Gençlere, öğrencilik
ve gelecek hayatlarını planlamaları
konusunda nasihatlerde bulunan
Üner, öğrencilere kapılarının her
zaman açık olduğunu belirterek,
“Sevgili gençler, yarınlarımız sizlere
emanet. Bugün bizlerin oturduğu bu
mevkilerde yarın sizler olacaksınız.
Sizlere çok güveniyor ve çok seviyo-
rum. Desteklerimizle ve tecrübeleri-
mizle sizlerin daima yol arkadaşı
olmaya devam edeceğiz. Sizlere ka-
pılarımız her zaman açık” ifadelerini
kullandı. BAHADIR SÜGÜR

Kapılarımız daima açık

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

BUNLAR KISA ÖMÜRLÜLER
Fitoplanktonların denize karışan
atıkla birlikte öldükleri zaman or-
tamı oksijensiz bıraktığını açıklayan
Prof. Dr. Yelda Aktan, "Bunlar kısa
ömürlü canlılar. 1-3 hafta içerisinde
ömürleri ya da üremeleri devam
edebiliyor. Eğer artış olursa ve or-
tama atık girdisi olursa o zaman
durum uzun sürebiliyor. Ardından

fitoplanktonlar ölmeye başlıyorlar.
Öldükleri zaman ayrışma sürecine
giriyorlar. Bu durumda ortamdaki
oksijeni tüketiyorlar. Bazen bu aşırı
artış yapan türler arasına toksik tür-
ler de girebiliyor. Bu artış döne-
minde Marmara Denizi'nde böyle
bir duruma rastlamadık ama dikkat
edilmesi ve izlenmesi lazım" dedi.



AK Parti 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması
yaptı. İstanbul’daki program Adnan Menderes'in Anıt Mezar'daki kabri başında düzenlendi

27 Mayıs 1960 darbesinin
yıldönümü dolayısıyla 81
ilde eş zamanlı olarak basın

açıklaması yapıldı. Ak Parti İnsan Hak-
ları Başkanlığı tarafından yapılan açık-
lama, Adnan Menderes’in mezarı
başında yapıldı. AK Parti İstanbul Teş-
kilatı adına açıklamayı İnsan Hakları
Başkanı Yıldız Konal Süslü yaptı. Yıl-
dız Konal Süslü yaptığı açıklamada
"Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının
aziz hatıraları burada yaşatılmaya
devam edecektir. Bu vesile ile; 27 Ma-
yısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15

Temmuzların Anadolu feraseti karşı-
sında zavallı kalacağını, bu ülkede dar-
beler döneminin artık kapandığını, her
türlü vesayete karşı var olan mücadele-
mizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirti-
yor; demokratik ve müreffeh bir
Türkiye’de yaşayabilmemiz için serden
geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü
Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak
üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rah-
metle anıyoruz" dedi. Program, Sabri
Ülker Anadolu İmam-hatip Lisesi 12.
Sınıf öğrencisi Emirhan Uzun'un yap-
tığı dua ile son buldu. DHA
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19 Nisan 2019 da kaleme aldığım “Bir Te-
şekkür de Saadet Partisine...” başlıklı
makalemde aynen şöyle demiştim;

“Millet İttifakına destek vermek yerine kendi
adayı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ya-
rışına katılan Saadet Partisi bu seçimin gerçek an-
lamda kaderini değiştirmişti.”

Nasıl mı?

Eğer ki Saadet Partisi aday çıkarmayıp doğrudan
Millet İttifakı'nın yanında yer almış olsaydı Saadet par-
tisi seçmeninin 31 Mart günü destek vereceği kişi hiç
kuşkusuz Ekrem İmamoğlu değil AKP’nin adayı Sayın
Binali Yıldırım olacaktı. Çünkü AKP Saadet Partisi'nin
küllerinden doğan bir partiydi ve her ikisinin de kuruluş
felsefesi din temelliydi... Yani; Sayın Ekrem İmamoğlu
14 bine yakın bir oy farkı ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtulmuştu.

Oturtulmuştu dedim.
Çünkü 31 Mart akşamından 17 Nisan gününe

kadar yüzlerce insan hiç üşenmeden, yılmadan ada-
letsizliğin daniskasının yaşandığı bu ülkede sırf hak-
sızlığa meydan okumak, geleceğini hırsızlara teslim
etmemek adına işinden, gücünden, ailesinden uzak
kalmış ve namusu olarak gördüğü o oy çuvallarına
sarılarak uyumuş ve geleceğimize sahip çıkılmıştı.

Ve bu durumda başarıyı sadece CHP’ye yani Sayın
Kılıçdaroğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu ve hele hele
CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancı-
oğlu’na yüklemek hata idi.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İYİ
Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve kendi ada-
yını çıkararak AKP’ye gitmesi ihtimal oyları bloke al-
tına alan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel
Karamollaoğlu’nun hiç mi katkısı yoktu bu başarıda?

O zaman neden ısrarla Canan Kaftancıoğlu’ndan
bir kahraman yaratmanın derdine düşülmüştü. Ya da
neden Saadet Partisi'nin kendi adayı ile yola devam
etmesi Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İma-
moğlu’na büyük bir avantaj sağladığı unutuluyordu.
Eğer ki Saadet Partisi İstanbul'da aday çıkarıp
AKP’ye gitmesi muhtemel yüzde 1.21 yani 103 bin
300 oya bloke koymasaydı 31 mart seçimlerin de 14
bin oy farkla kazanılan seçimi daha ilk turda Sayın
Binali Yıldırım’ı 89 bin oy farkı ile İBB Başkanlığı
koltuğuna şahit olurduk.

Başlığımda da yazdığım gibi “Altılı masanın adayı
Sayın Karamollaoğlu olur.”

Seçimi kazanması için mi? Elbette hayır!
Bence asıl plan barajı aşamayacağı kesin gözüyle

bakılan AKP iktidarına ortak olup kontrol altına
almak. Kaldı ki AKP iktidarı tek başına ya da MHP
ile Meclis'te çoğunluğu sağlayamayacağı için haliyle
millet ittifakını yanına ortak almaya mecbur kala-
cak. Yani bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurul-
duğu günden beri ilk defa 3'lü Cumhurbaşkanlığı
Koalisyon Hükümeti anlamına gelecekti.

Hal böyle olunca AKP iktidarı sadece Meclis ço-
ğunluğunu kaybetmekle kalmayacak aynı zaman da
alkışlar eşliğinde meclisten geçirdikleri anayasa dü-
zenlemesini değiştirme şansını yitireceği gibi bir de
kendi kazdıkları anayasa çukurunun içine düşmele-
rine sebep olabilirdi.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun geçmişte yapmış olduğu en
büyük hata Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu gibi solcu-
lukla hiç alakası olmayan, kimsenin tanımadığı bir
adayı ortaya atarak “bunu seçiyorsunuz” demek ol-
muştu. Belki buradaki asıl amaç AKP'den oy geleceği
düşüncesiydi. Lakin sol seçmenin inanmadığı birine sağ
seçmenin güvenmesini beklemek cahillikle eş değerdi.

Elbette Sayın Karamaoğlu’nu savunan biri değilim.
Ama bakıldığın da parlementer sistemin geri gelme-
sini, AKP iktidarının ülkeyi yönetmekte ki acizliğini,
yaptıkları din temelli siyasetin ne dinle ne de İslami-
yet'le alakası olmadığını en çok dile getiren kişinin de
Sayın Karamollaoğlu olduğu unutulmamalıydı.

Asıl ilginç olan bir diğer konu ise düne kadar aynı
gömleği giyen, aynı ideolojilerle din temelli siyaset
yapan iki partiden biri Başkanlık Sistemini yani “tek
adamlığı” savunurken, diğerinin Atatürk’ten günü-
müze kadar süre gelen parlementer sistemin geri gel-
mesi için çırpınıyor olmasıydı.

Diğer bir konu ise; Sayın Karamaoğlu’nu sadece
“Altılı masa” ile sınırlandırmamak gerektiği idi. Ger-
çekten asıl hedef seçimi kazanmak, ya da AKP’ye ik-
tidarına koalisyon ortağı olup elini kolunu bağlamak
ise o zaman AKP seçmeninin de kabulleneceği Sayın
Karamaoğlu’nun aday gösterilmesi gerekir diye 
düşünüyorum.

Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Atatürk Havalimanı'nda
düzenlenen toplantıda basın

mensuplarıyla bir araya geldi. Toplan-
tıya, milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Bele-
diye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da
eşlik etti. Havalimanında yapılan örnek
millet bahçesini gezen Bakan Kurum, ar-
dından yapılacak olan Atatürk Havali-
manı Millet Bahçesi projesinin detayları
hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan
Kurum, herkesi yarın gerçekleşecek fetih
ve fidan dikim törenine de davet etti. 

Fethimizi kutlayacağız

27 Mayıs askeri darbe girişiminin 62'nci
yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan
Kurum, konuşmasına tüm şehitleri,
Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını
rahmetle yâd ederek başladı. 
Kurum, "Pazar günü burada büyük bir
coşkuyla, büyük bir heyecanla Sayın
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fethin
569'uncu yıl dönümünü hep birlikte kut-
layacağız. Büyük bir coşkuyla da pazar
gününü bekliyoruz. Bu manada gerçek-
ten bu son 10 gündür tüm söylemlere,
tüm ithamlara rağmen valimiz, il başka-
nımız, milletvekillerimiz, belediye baş-
kanlarımız, arkadaşlarımızla birlikte
milletimizle birlikte büyük bir coşku içeri-
sinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazır-
lıklarımız tamamlandı. İnşallah pazar
günü tüm milletimizle birlikte hem 
fethimizi kutlayacağız hem de burada 
yürüme mesafesinde bütün vatandaşları-

mızın geleceği, burada hoş vakit geçire-
ceği, millet bahçesini ilk fidanlarla buluş-
turuyor olacağız" dedi.  

Onlar olmaz diyorlar!

Kurum, muhalefetin tüm söylemlerine
rağmen çalışmalarına devam ettiklerini
belirterek, "Muhalefetin tüm söylemle-
rine rağmen biz burada 5 milyon metre-
karelik alanda ağaç dikeceğiz, bu
güzellikleri yapacağız. Burada yürüyüş
yollarında vatandaşlarımız huzur içeri-
sinde, mutlulukla vakit geçirecek diyoruz
ama maalesef karşımızdaki muhalefet
buna olmaz diyor. Biz 50-60 yıllık İstan-
bul'umuzun simgesi, ıhlamur ağaçlarını
dikeceğiz diyoruz. Çınar ağaçlarını dike-
ceğiz, Bu çınar ağaçlarının gölgesinde
vatandaşlarımız huzur içerisinde otura-
cak diyoruz. Olmaz diyorlar. Şurada
hemen şuracıkta 350 yıllık zeytin ağacı-
mızla şehitlerimizi, ölümsüz şehitlerimizi
temsil edecek zeytin ağacımızı diktik. On-
ları yad edeceğiz, onları anacağız diyo-
ruz. Onlar olmaz diyorlar. Onlar olmaz,
yapamazsınız diye dursunlar. Tüm Tür-

kiye'ye sesleniyorum. Tüm Türkiye'ye
göstermek istiyorum ki 8 bin metrekarelik
bu alan yapacağımız 5 milyon 36 bin
metrekarelik alanın aslında bir nevi örne-
ğidir. Bir nevi küçük bir örneğidir. Bu ma-
nada vatandaşlarımız müsterih olsunlar,
içleri rahat olsunlar. Burada yapılması
gereken her şey vatandaşımızın huzuru
için, refahı için, sağlığı için, mutluluğu
için yapılıyor" diye konuştu. 

Toplanma alanı olacak

Bakan Kurum, "Emin olun biz bu alanı
hiçbir şekilde konuta açmıyoruz. Tica-
rete, imara açmıyoruz. Burada Atatürk
Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pis-
tiyle devam edecek. Burada afet top-
lanma alanı olacak. Vatandaşlarımız
olası afet durumunda pandemi hastane-
sinden istifade edecekler. Burada bu
alanda geçici barınma iaşe ihtiyaçlarını
karşılayacaklar. Bu alanda huzur içeri-
sinde onlara yardım edeceğiz, onlara
destek olacağız ve diğer günlerde de yine
bu alanımız yediden yetmişe bütün va-
tandaşlarımıza hizmet verecek bir alan

olacak" ifadelerini kullandı. 

Projeler tanıtılacak

Pazar günü gerçekleşecek fetih şöleni ve
fidan dikiminin bir önemine daha değinen
Kurum, "Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye,
çevreye sevdalı Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın yine bizim her türlü çevre projemize
destek veren Sayın Emine Erdoğan ha-
nımefendinin yapmış olduğu projeleri ta-
nıtacağız, bilgilendireceğiz ve en önemlisi
de ülkemizin 2053 ilişkin iklim değişikli-
ğine ilişkin net sıfır emisyon hedeflerine
ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre ve
doğa sevgisinin mesajlarını net bir şekilde
veriyor olacağız. Türkiye'nin en büyük en
değerli İstanbul'un akciğeri olacak ve en
büyük millet bahçesi olacak, millet bahçe-
mizi fidanlarla buluşturacağız. Programı-
mız şölen havasında geçecek. Ecdadımızı
yad edeceğiz. Etkinliklerimiz olacak ve
bunların çerçevesinde çocuklarımız, genç-
lerimiz burada çevre ve doğa sevgisini ka-
zanacaklar" dedi.  Kurum, pazar günü
etkinlik ve konserlerin gerçekleşeceğini de
ifade etti. DHA

Altılı masadan sayın 
Karamollaoğlu çıkabilir...

Menderes unutulmadı

esenyurt Belediyesi, “2022
Afet Tatbikat Yılı” nedeniyle
ilçe genelindeki okullarda dep-

rem tatbikatı gerçekleştiriyor. Ekipler, öğ-
rencileri hem teorik hem de pratik
eğitimlerle depreme karşı bilgilendiriyor.
Esenyurt Belediyesi depreme karşı far-
kındalık oluşturma, doğru ve birlikte ha-
reket etme, olası bir deprem anında
tehlikelere karşı deneyim oluşturma ve
bu konuda bilinci yükseltme amacıyla
ilçe genelindeki okullarda tematik dep-
rem tatbikatı yapıyor. Belediye bünyesin-

deki Sivil Savunma Amirliği görevlileri
Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Li-
sesi’ndeki öğrencilere deprem eğitimi
verdi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulun-
duğu tatbikatta, acil durum butonuna
basılarak öğrenciler bahçeye çıkarıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere arama kur-
tarma malzemelerinin ne amaçla kulla-
nıldığı tek tek anlatıldı. İlçe genelinde
kamu kurum ve kuruluşları başta olmak
üzere toplumun afetlere karşı hazırlıklı
ve bilinçli hale getirilmesi amacıyla dep-
rem tatbikat çalışmaları devam ediyor.

Okullarda tatbikat

hknsnmz59@hotmail.com

damgaweb@gmail.com

Hakan SÖNMEZTICARETE
ACMIYORUZ

Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği 

Bakanı Murat Kurum
Atatürk Havalima-

nı'nda yapılacak olan
millet bahçesinin ilk
etabının 2023 Mayıs

ayında tamamlanaca-
ğını duyurdu. Bakan

Kurum, "Emin olun biz
bu alanı hiçbir şekilde

konuta açmıyoruz.
Ticarete, imara açmı-

yoruz. Burada Atatürk
Havalimanı'mız hizmet

vermeye bir pistiyle
devam edecek. Bu çer-
çevede ilk etabımızı da
fethin 570'inci yıl dönü-
münde vatandaşımıza

armağan edeceğiz"
diye konuştu

TAM 145 BİN 300 AĞAÇ DİKECEĞİZ
Türkiye'yi pazar günü için Atatürk Hava-
limanı'na davet eden Bakan Kurum, "8,5
milyon metrekarelik bir alan, bir pistimizi
Atatürk Havalimanımızı koruyoruz. Ko-
ruduğumuz alan dışındaki 5 milyon yak-
laşık 36 bin metrekarelik alanı millet

bahçesi olarak tasarladık. Buradaki han-
garlar, limandaki yapılar, bütün mevcut-
taki yapıları koruyarak bir proje
tasarladık. Kültür merkezine, sanat atöl-
yesine, müzeye çeviriyoruz. Bu manada
da kıymetli bir yaşam alanı olacak. Her-

kesin burada ihtiyacını gidereceği bir alan
haline gelecek. Bu çerçevede ilk etabımızı
da fethin 570'inci yıl dönümünde vatan-
daşımıza armağan edeceğiz. Buraya 145
bin 300 ağaç dikeceğiz. Ağaçlarımız 40-
50 yıllık ağaçlar olacak" diye konuştu. 

Dünya nüfusu
9 milyar olacak

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM’in
düzenlediği Çarşamba Seminerleri’nde
bu hafta; “Doğal Kaynakların Verimli

Kullanılması ve Atık Miktarının Azaltılması” ko-
nusu ele alındı. Yüksek Çevre Mühendisi Elif
Morina Yılmaz, “Ne yazık ki doğal kaynakları
hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Kente göç ile yapılan
istatistiklerde Türkiye’de her beş kişiden biri İs-
tanbul’da yaşıyor. 2050’de dünya nüfusunun 9
milyara ulaşması ön görülüyor. Bu sebeple kay-
nakların verimli kullanılması hayati önem taşı-
yor” dedi.
Bez çanta tavsiyesi

Türkiye’de günde toplam 80 bin ton evsel atığın
oluştuğunu bunun 18 bin tonluk kısmının ise İs-
tanbul’da çıktığının altını çizen Yılmaz istatistik-
sel bilgiler de verdi. “Atıkların kaynağında
ayrıştırılması çok önemlidir. Evsel atıkların yüzde
20’si plastik, yüzde 10’u kağıt, yüzde 4’ü cam,
yüzde 2’si ise metalden oluşuyor. 



6 28 MAYIS 2022 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNER, av. Mustafa ENGİN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HacIHaSaNOğLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVaN

Dilek BOZKURT 

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
anıl BODUÇ

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık a.ş. adına
Mehmet MERT

28 MAYIS 2022 CUMARTESİYIL:18 SA YI: 5353

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

REKLAM, ABONE VE REKLAM HABER: 
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26  

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIş

asker aVşaR

İstihbarat  
Selvi SaRITaÇ 

Tahsin GüNER

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye cad. Beylicium aVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTaNBUL Tel:+90 0212 871 36 06

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TaNIş

Dağıtım: 
Turkuvaz - şenol YENE 
Salih DOğaN - ali Burhan
SİMSaR - ayhan İKİZ -
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Haber Merkezi: 
Mustafa DOLU - Merkez
Nergiz DEMİRKaYa - ankara
Bahadır SüGüR - Politika
Neşe MERT - Dış Haberler
Zeynep VURaL - Kültür, Sanat
Yakup TEZcaN - Spor
Fatih POLaT - Merkez
Osman KÖSE - Merkez
Taylan DaşDÖğEN - Merkez
Semanur POLaT - Merkez

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversi-
tesi’nde düzenlenen ‘3’üncü Uluslararası
İslami Muhasebe ve Finans Konferansı’ 10

farklı ülkeden 79 bilim insanının katılımı ile başladı.
Konferansa BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kan Vekili Haluk Kalyoncu, Ziraat Katılım Genel
Müdürü Metin Oz̈demir, Katılım Bankaları Birligĭ
Başkanı Osman Cȩlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile akademisyenler ve
öğrenciler yer aldı. Programda konuşan BDDK Baş-
kanı Akben, bankalara uzaktan kimlik tespiti yönte-
mini kullanarak müşterilerle elektronik ortamda
sözleşme yapabilme imkanı sağladıklarını söyledi.
Akben, ilerleyen zamanlarda hem genel finans sektörü
hem katılım finans sektörünü hem de muhasebe uy-
gulamalarını derinden etkileyebilecek konulardan biri
olan finansal hizmetlerin dijitalleşmesi olduğunu ak-
tardı. Akben, kripto para konusunun insanların kafa-
sını karıştırdığını, dünyada birçok ülkede bu alanda
düzenleme yapılmadığını ve Türkiye'de gerekli toplan-
tıların yapıldığını dile getirdi.

Enflasyondan kurtulmalıyız

Dijital paranın yeni olması nedeniyle kafalarda karışık-
lık oluşturduğunu ve bu konuda düzenlemeler yapıl-
ması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Akben,
şöyle devam etti: "Kripto para düzenlemesiyle ilgili di-
jital tarafta ne yapılabilir konusundaki Ankara toplan-
tısından buraya geldim. Elbette kripto para
konusunda da çalışmalar var. Kafalar karışık bu ko-
nuda. Bu konuda dünyanın birçok ülkesinde henüz bir
düzenleme yapılmamış. Bu para neyin yerini alacak,
sistem nereye evrilecek. Yeni olan bir şeye karşı çekince
her zaman olduğu gibi dikkatli davranma şeklinde
gerçekleşiyor. Biz İslami finans tabirini katılım finans
olarak kullanıyoruz. Katılım finans çalışmaları kanu-
nunda son safhalara geldik. Ülkemizde bankacılık
hakim bir sistemden bahsediyoruz. Katılım bankaları-
nın sektör içindeki payı yüzde 8'lerde ama sermaye
içindeki payı yüzde 5'lerde. Krediler tarafında yüzde
10'larda. KOBİ kredileri tarafında ise yüzde 30'larda.
Ülkemizde de bir tasarruf açığı var. Büyümek istiyoruz
haliyle yabancı kaynak sağlamak istiyoruz. Son dö-
nemlerde dünyada bir enflasyon problemi yaşıyoruz,
enerji problemi yaşıyoruz. Bundan en fazla etkilenen
ülkelerden de birisiyiz. Beklentimiz enflasyon sarma-
lından yakın zamanda kurtulmak. Alternatif finans
ürünlerini çağımızdan önce yakalamak isteyenlerden
önce yakalamak zorundayız. Bizim gibi tasarruf açığı
olan ülkelerde yeni teknolojiler, yeni yatırım alanları
yaratmak elbette çok önemli. İslami finans mevcudun
devamı şeklinde olduğu takdirde bir anlam ifade
etmez. Mutlak suretle bir alternatif haline gelmesi
lazım. Burada büyük bir pasta var. Büyük bir rekabet
var. Karşıda daha büyük bir grup var."

Kripto paraya
yasal düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali
Akben, kripto para konusunda, dünyada
çoğu ülkede yasal düzenleme olmadığını
söyledi. Akben, kafalardaki karışıklığın
giderilmesi için Türkiye'de yasal düzen-
lemeler yapılmaya çalışıldığını belirtti

Ev dEkorasyon
pazarı bUyUyor

U zaktan müşteri edinimi olarak
adlandırılan ve İngilizcede “di-
gital onboarding” olarak bili-

nen hizmete ilişkin usul ve esaslar, Nisan
2021’de yayımlanan "Bankalarca Kulla-
nılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntem-
lerine İlişkin Yönetmelik”le belirlendi.
Kullanıcıların müşterisi olmadıkları bir
bankada hesap açmak için şubeye gitme
zorunluluğunu ortadan kaldıran bu hiz-
met, finans kuruluşlarının yeni müşteri
edinirken uyguladıkları işlemleri ıslak
imza zorunluluğu olmadan dijital plat-
formlar üzerinden gerçekleştirmelerine
olanak tanıdı. Türkiye Bankalar Birli-
ği’nin (TBB) paylaştığı verilere göre,
nisan ayında bir bankada hesap açmak
için uzaktan başvuru yapanların sayısı 1
milyon 410 bin olarak kaydedildi. Müş-
teri temsilcisiyle görüntülü görüşme ya-
pılarak sonuçlandırılan uzaktan müşteri
edinimi ise 332 bin olarak tespit edildi.  

Süreci kısaltıyoruz

Konuyla ilgili değerlendirmelerini payla-
şan Hesapkurdu.com Dijital Pazarlama
Yöneticisi Emre Ballı, “Türkiye'de inter-
net bankacılığının devreye alınması
1997’ye uzanıyor. Bazı bankacılık hiz-
metlerinin şubeye gitmeden yapılmasına
olanak tanıyan uygulamanın hayatımıza
girmesinin üstünden 25 yıl geçti. Bugün
artık banka hesabı açmak için de şubeye
gitmek gerekmiyor. Dijital bankacılığın
olanaklarından biri olan uzaktan müşteri
edinimi hem şubelerdeki operasyonel yo-
ğunluğu azaltıyor, hem de müşterilere
evlerinin konforunda diledikleri bankayla
çalışabilme olanağı sunuyor. Bazı ban-
kalar, uzaktan başvuruda bulunan müş-
teriler için daha uygun faiz ya da kâr
payı oranları gibi avantajlar da sağlıyor.
En hesaplı kredi ve sigorta tekliflerini bir
araya getiren Hesapkurdu.com olarak,

uzaktan banka hesabı açmak isteyen kul-
lanıcılarımız ve anlaşmalı bankalarımız
arasında bir köprü rolü üstlenerek bu sü-
reci daha da kısaltıyoruz” dedi.  

Başvurular 1 yılda arttı

TBB verilerine göre, Mayıs 2021’de 278
bin seviyesinde olan aylık uzaktan baş-
vuru sayısının Nisan 2022’de 1,4 mil-
yona çıktığına dikkat çeken Emre Ballı,
“Bir yıldan az bir sürede uzaktan baş-
vuru sayısında yüzde 400 artış görüyo-

ruz. Bu durum kolaylığın ve bankalar
tarafından sunulan avantajların benim-
sendiğini ortaya koyuyor. Ülkemizdeki
birçok büyük banka, uzaktan müşteri
edinim hizmeti sunuyor. Uzaktan banka
hesabı açmak, bankaların sağladığı gü-
venlik sistemleri ve görüntülü görüşme
aracılığıyla risk de oluşturmuyor. NFC
(Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle
kimlik doğrulaması yapılıyor. Güvenlik
önlemleri; otomatik karakter tanıma, bi-
yometrik yüz doğrulama ve çapraz

kontrollerle artırılıyor. Böylece kimlik ve
veri hırsızlığı gibi tehlikelerin de önüne
geçilebiliyor. Güvenliği en üst düzeye çı-
karmak için yalnızca bankalara ait uy-
gulamaların kullanılması ve kart şifresi
gibi hassas bilgilerin kimseyle paylaşıl-
maması öneriliyor. Hesapkurdu.com
olarak, uzaktan banka müşterisi olmak
isteyen kullanıcıları doğrudan bankala-
rın resmi internet sitelerine ve mobil 
uygulamalarına yönlendiriyoruz” 
ifadelerini kullandı. DHA

Hesap açmak için ıslak imza şartının kalkması ve dijital bankacılık olanaklarının genişlemesiyle,
daha çok insan şubeye gitmeden banka hesabı açma hizmetinden yararlanmaya başladı. Güncel
verilere göre, nisan ayında 1,4 milyon kişi uzaktan banka hesabı açmak için başvuru yaptı

Pandemiyle birlikte evde geçirilen
zamanın artmasıyla yükselişe geçen

dekorasyon sektörü, yaz aylarının
gelmesiyle ivme kazanıyor.

ResearchAndMarkets’ın konuya dair
yayımladığı verilere göre, 2021’de

değeri 682 milyar dolar olan küresel
ev dekorasyon pazarının 2022’de
900 milyarı zorlaması bekleniyor

ONLINE BANKACILIK
ISLEMLERI ARTTI

Hesap
açmak 

için yeni
kimlik kafi

Uzaktan banka hesabı açmak için görüntülü görüşme yapmadan önce ilgili bankanın
mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması
gerektiğini hatırlatan Hesapkurdu.com Dijital Pazarlama Yöneticisi Emre Ballı,
değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:  “Belirli bankalarda uzaktan hesap
açmak isteyenler, başvurularını Hesapkurdu'nun internet sitesi üzerinden de yapa-
biliyor. Bankalar, uzaktan hesap açmayı tercih eden Hesapkurdu müşterilerine daha
düşük tanışma faizi oranları, ücretsiz EFT ve havale avantajları ve bankacılık hizmet-
lerine hızlı erişim gibi avantajlar sunuyor. Dakikalar içinde tamamlanabilen
başvurunun ardından hesabın aktif hale gelmesi de bir o kadar kısa sürüyor.” 

Evde geçirilen sürenin art-
masıyla yükselişe geçen de-
korasyon sektörü, yapı

ürünleri pazarının büyümesini de tetikli-
yor. Banyo ve mutfaklardan başlayarak
evin tüm iç ve dış mekanlarında kullanı-
labilen seramikler de bu büyümeden na-
sibini alıyor. Yeni satış noktaları
aracılığıyla Türkiye’deki dağıtım ağlarını
genişlettiklerini aktaran Seramiksan Di-
rektörü Süreyya Çağlar, konuya dair şu
değerlendirmede bulundu: “Önceki yıl-
larda dönemsel bir seyir gösteren ev de-
korasyon pazarı artık yılın tamamına
yayılıyor. Artan talebi karşılamak üzere,
seramik sağlık gereçleri üretim kapasite-
mizi 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Bir
yandan da satış ağımızı büyütüyoruz.
Son olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin
en önemli illerinden Erzurum’da Şahika
Group, Erzincan’da Yiğit Yapı ile yeni
bayilerimizi açtık. Halihazırda 230 olan
bayi sayımızı daha da yükseltecek ve 81
ilimize ulaşacağız.”

Uygun lokasyonlar mümkün

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle
Türkiye’deki bayilerini herkesin ulaşabi-
leceği lokasyonlarda faaliyete geçirmeye
başladıklarını aktaran Süreyya Çağlar,
“Seramik, ülkemizin en hızlı büyüyen
endüstrileri arasında yer alıyor. Seramik
sağlık gereçleri, yer ve duvar karoları,

granit, dış cephe kaplaması ve yapı kim-
yasalları ürünlerimizi sunduğumuz bayi-
lerimizin sayısını artırarak büyüyen
pastadaki payımızı artırmak istiyoruz.
Şu anda ülkemizin 76 şehrindeki 230
ana bayi ve 1.000 civarında tali bayi-
mizle hizmet veriyoruz. Yakın zamanda
Erzurum ve Erzincan’da açılan bayileri-
mizin yanı sıra, önümüzdeki dönem için
İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Mer-
sin, Kayseri, Samsun gibi büyük illeri-

mizi önceliklendiriyoruz” dedi.

Mobil satış noktaları artacak

Banyoların ev dekorasyonundaki öne-
minin arttığına dikkat çeken Seramik-
san Direktörü Süreyya Çağlar,
“Banyolar, yoğun bir günün ardından
yorgunlukların atıldığı alanların ba-
şında geliyor. Kullanıcılar, kendi ken-
dine kaldığı bu özel mekanda hijyen,
dayanıklılık, estetik gibi unsurları

özgün tasarımlarda arıyor, banyosu-
nun tarzını yansıtmasını istiyor. Sera-
miksan olarak, banyolarını yeniden
dekore etmek isteyen müşterilerimize,
seramik ürünlerimizle uyumlu bir şe-
kilde kombinlenebilen VOQ banyo mo-
bilyalarını öneriyoruz. Bir yandan satış
ağımızı büyütürken, bir yandan da tüm
Seramiksan bayilerini banyo mobilyası
satış noktasına dönüştürmeyi hedefli-
yoruz” ifadelerini kullandı. DHA
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Bilecik’te temaslarda bu-
lunan Memleket Partisi
Genel Başkanı Muhar-

rem İnce, CHP lideri Kemal Kılıç-
daroğlu’nun “Toplu bir kaçış planı
yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını
hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü
verdiği Türkiye merkezli paralel ya-
pılarla, yurt dışına devasa paralar
aktarıyor” iddialarını değerlendi.
“Bizim kültürümüzde bir vakıf olayı
vardır, hasenat yapmak için. Os-
manlı’nın kurulduğu topraklar Bile-
cik’ten başlayan günümüze kadar
gelen geleneklerimiz var” diyen
İnce, “Bu gelenekleri bile yok ettiler.
Milyon dolarlar havalarda uçuşu-
yor. Hasenat yapacaklarmış. Ne-
rede? New York’un en ünlü
caddesinde. Öğrencilere hayır hase-
nat yapacaklarmış. Ver bakayım 5
milyon dolar. Veriyor, neden, ver-
mezse devlette işi yürümüyor. Rüş-
vet yani bu. Hayır, hasenat işini de
bozdular” ifadelerini kullandı. 

Yeterli bir para değil

Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren İnce,
“Peki, muhalefet ne diyor, ‘Kaçacak-
lar’ diyor, hazırlık yapıyorlar. Paraya

bakıyorum 50 milyon dolar, 60 mil-
yon dolar. Kaçmak için yeterli para
değil. Yani hesapta bir yanlışlık var.
Kaçacak adamın çaycısında olur o
kadar para. Biz memlekette kimse
kaçsın istemiyoruz. Eski başbakan-
ların, eski cumhurbaşkanlarının ra-
hatça sokaklarda gezmesini
istiyoruz. Demirel nasıl gezdiyse,
Ecevit nasıl gezdiyse, Mesut Yılmaz
nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala
nasıl geziyorsa, eski başbakanlar,

eski cumhurbaşkanları, eski milletve-
killeri sokaklarda gezsinler. Demok-
rasi o zaman vardır zaten” dedi. 

İçmeyin şunu ya!

İnce konuşmasının sonunda,
“Cumhuriyetin kuruluş yıllarında
daha üç yıllık Cumhuriyet, 1926 yı-
lında şeker fabrikası kurmuşken bu
haramzadeler sattılar ne var ne yok.
Şimdi 400 bin ton şeker alacağız
yurtdışından. Şekere muhtaç olduk,
buğdaya muhtaç olduk. Düştüğü-
müz duruma bakın Allah aşkına.
Bu arada yetmiyormuş gibi TRT'nin
bandrol parasını artırıyorlar. Telefon
alırken, bilgisayar alırken Tayyip
Radyo Televizyonu'na para ödeye-
ceğiz hepimiz. Hepimiz para ödeye-
ceğiz ama bizi göstermeyecek.
Sadece Erdoğan'ın borazanlığını
yapacak. Dünyada bir ilk daha ya-
şanıyor. Rakının fiyatı 85 lira, vergisi
240 lira. Bir ürün vergisi fiyatını ge-
çemez. Ekonominin kuralı bu. 85 li-
radan 240 lira vergi alıyorlar. Yani
bunları var ya bu rakı içenler kurta-
rıyor. Vergiyi buradan alıyorlar. İç-
meyin şunu ya. Vallahi içmeyin”
tavsiyesinde bulundu. 
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyeye atanan kayyum
yönetimi düzenini kabul etmediklerini belirterek, "Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği
bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı
reddediyoruz. Bizim iktidarımızda seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak" dedi

Hesapta bir yanlışlık var
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı
Erdoğan hakkındaki iddialarıyla ilgili konuştu. İnce, “Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 
60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var” dedi

SECIMLE GELEN 
SECIMLE GIDER!

Milli iradeye
DArBe
İktidarın veremediği hizmeti CHP'li belediye-
lerin verdiğini söyleyen Torun, "Bizim beledi-
yelerimiz, sosyal devlet anlayışını terk eden
iktidara, sosyal belediyeciliğin dersini vermiş-
tir. Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda,
doğal afetlerde halkımız iktidarın değil, bele-
diyelerimizin desteğini yanında bulmuştur.
Vatandaşlarımızın belediyelerimize olan gü-
veni her geçen gün daha da artmaktadır” ifa-
delerini kullandı. Van Büyükşehir
Belediyesi’nin 3 yıldır kayyumla yönetildiğini
belirten Seyit Torun, “Açıkça söylemek isterim
ki; biz milli iradenin, atanmış kayyumlara tes-
lim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz,
seçime girmenin serbest, kazanmanın ise
yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Se-
çime katılmasında sakınca görülmeyen aday-
ların, seçimi kazandıktan hemen sonra,
haklarında bir yargı kararı dahi olmadan gö-
revden alınmaları, millet iradesine darbe vur-
maktır. Bu konuda tavrımız çok nettir.
Partimizin İkinci yüzyıla çağrı beyanname-
sinde ve güçlendirilmiş parlamenter sistem
mutabakatında belirtildiği gibi; bizim iktidarı-
mızda seçimle gelenin seçimle gitmesi gü-
vence altına alınacak, seçme ve seçilme
hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına
son verilecektir. Seçilmiş yöneticiler yargı ka-
rarı olmadıkça görevden uzaklaştırılamaya-
caktır. Bir belediye başkanı görevden
uzaklaştırılmışsa, yeni başkan, belediye mec-
lisi tarafından seçilecektir. İnşallah ilk seçim-
lerin ardından, yönetimdeki bu anlayışın tüm
hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Mem-
leketin her bir köşesine, adaleti, huzuru, barışı
ve bereketi hep birlikte getireceğiz" dedi. 

C HP Genel Başkan Kemal Kılıç-
daroğlu'nun da katılımıyla 27-
29 Mayıs tarihleri arasında

Van'da düzenlenecek ‘Belediye Başkan-
ları Çalıştayı’ öncesi CHP'nin Yerel Yö-
netimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısı
düzenledi. Çalıştayda, 11'i büyükşehir
olmak üzere 225 belediye başkanın yer
alacağını belirten Torun, Van'ın tarihin
en eski çağlarından bu yana, pek çok
medeniyete ev sahipliği yapan güzel bir
kent olduğunu söyledi. Çalıştay kapsa-
mında 3 gün boyunca Van'ın misafiri
olacağını söyleyen Torun, "Dikkatinizi
çekmek isterim, Van, parti olarak düşük

oy aldığımız illerimizden biri. Burada
milletvekilimiz ve belediyemiz bulunmu-
yor. Ama biz sorumluluğu vatandaşta
değil, kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu
değiştirmek için de samimiyetle çalışıyo-
ruz. İnanıyoruz ki; kendimizi daha iyi
anlatarak, Van’dan hem milletvekili çıka-
racak hem de yerel seçimlerde başarıya
ulaşacağız. Çalıştayımız yarın Genel
Başkanımızın açılış konuşmasıyla başla-
yacak" dedi.

Bizi tahrik ettiler!

Van halkının büyük teveccühü ile karşılaş-
tıklarını söyleyen Torun, "Ancak ne yazık
ki iktidar cenahında da büyük bir rahat-

sızlık oluştuğunu görüyoruz. Önce, çalış-
tayımızın tanıtımı için ana caddelerdeki
bilboard anlaşmalarımız iptal edildi. Ay-
rıca bazı bölgelerdeki afişlerimiz sökül-
meye çalışıldı. Ardından dün gece,
toplantı otelimizin önünde, siyasi ahlakla
bağdaşmayan bir provokasyonla karşılaş-
tık. İktidar partisi mensupları, otelimizin
önüne parti bayrakları asarak, bizleri tah-
rik etmeye çalıştı. Ancak, partililerimizin
sağduyusuyla bu provokasyonu boşa çı-
kardık. Sadece bir şey söylemek isterim:
Tek başına bu durum bile, iktidarın artık
ne kadar aciz, ne kadar çaresiz olduğunu
görmek açısından yeterlidir. Bu tahrikle-
rin, bu baskıların hiçbiri, bizi asla yolu-

muzdan çeviremeyecektir. Ülke olarak, 
siyasi ve ekonomik açıdan, Cumhuriyet
tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşı-
yoruz. Derin yoksulluk ve adaletsizlik, ül-
kemizin her köşesini sarmış durumda.
Artık vatandaşın değil, sadece kendi çev-
resinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan,
bu ülkeye fayda getirmeyeceği açıktır ve
artık milletimiz de kendisine sırtını dö-
nenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne
yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar,
milletin sesine kulak vermeyi değil, kol-
tukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir.
Öyle ki; seçilmiş belediyelerimizin üzerin-
deki baskılar da her geçen gün artmakta-
dır" diye konuştu. DHA

Türkiye'nin en doğal hakkı
İsveç ve Finlandiya'nın
NATO üyeliği tartışma-
ları devam ederken, İYİ

Parti Milli Güvenlik Politikalar
Başkanlığı, bir açıklama yayım-
ladı. Açıklamada, iktidarın dış po-
litakıs eleştirilerek, “20 yıldır
iktidarda bulunan AKP yönetimi,
liyakatsiz kadrolarla yürütmeye
çalıştığı öngörüsüz, basiretsiz ve
beceriksiz politikalarla, içerde ve
dışarda ülkemizi birçok maceraya
sürüklemiş, milli güvenliğimize
yönelik tehditlere karşı herhangi
bir tedbir geliştiremediği gibi, git-
tikçe büyüyen yeni tehditlerin or-

taya çıkmasına sebep olmuştur”
denildi. İsveç ve Finlandiya'nın
Nato üyeliği için de “Türkiye’nin
Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya
üyelik sürecinde; NATO üyesi
veya üye adayı
ülkelerden, milli
güvenliğine teh-
dit oluşturan
terör örgütlerine
destek vermek-
ten vazgeçmele-
rinin istemesi en
doğal hakkıdır.
Yeni bir geniş-
leme sürecine

giren NATO, Türkiye’nin hassasi-
yetlerini göz önüne almak zorun-
dadır” ifadeleri kullanıldı. Bu iki
ülkenin NATO üyeliğine kabul
edilmesi için şartlarını sırayalan
İYİ Parti Milli Güvenlik Politika-
lar Başkanlığı, “NATO ülkeleri,
İsveç ve Finlandiya'nın Suriye'deki
savaşa müdahil olması nedeniyle
Türkiye'ye uyguladıkları silah am-
bargosunu kaldırmaları. Finlan-
diya ve İsveç'in ülkesinde PKK'ya
kucak açmaması ve PKK ile
YPG'ye askeri desteği kesmesi
şartlarına bağlamıştır” tavsiye-
sinde bulundu.
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YAKUP TEZCAN

T ürkiye’nin en büyük gençlik ve spor or-
ganizasyonu İstanbul Gençlik Oyun-
ları final programı ve ödül töreni

“GoFest” ile muhteşem bir şölene dönüştü.
Avrupa yakasındaki 25 ilçe gençlerinin katılı-
mıyla 26 branşta gerçekleştirilen turnuvalarda
dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine
kavuştu. Festivalde paten, bisiklet, akrobasi ve
smaç gösterileri gibi birbirinden renkli ve eğ-
lenceli açık alan etkinlikleri ile lazer gösterisi
yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu’nun ev sahipliği yaptığı festivale; İs-
tanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Başakşe-
hir Kaymakamı Uğur Turan, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Genç-
lik ve Spor Müdürü  Prof. Dr. Burhanettin

Hacıcaferoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Baş-
kanı Sebahatdin Kayas,  birçok parti ve STK
temsilcileri katıldı.

100 bin gence ulaştık

Başkan Kartoğlu,  “Türkiye’de bir başka ör-
neği olmayan, Türkiye’nin en büyük gençlik ve
spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunla-
rı’nı bugün alnımızın akıyla tamamladık.
Bugün 4 yıllık bir hayal gerçek oldu. İstanbul
Gençlik Oyunları’yla sadece hayallerimizi ger-
çeğe dönüştürmekle kalmadık. Gençlerimizle
birlikte, hedeflerimize de ulaştık. 100 bin
gence ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık. O gün
‘ulaşılamaz, başarılamaz’ gibi görenler olsa da
biz, gençlerimize güveniyorduk. Onlara inanı-
yorduk. Gençlerimiz, onlara duyduğumuz gü-
veni ve inancı boşa çıkarmadı” dedi. 

Ortak bir 
mücadele şart
TÜMTİS İstanbul 1 No’lu
Şube 5. Olağan Genel 
Kurulu gerçekleştirdi.
Genel Kurul'da ortak 
mücadele vurgusu öne çıktı

TümTİS İstanbul 1 No’lu Şube-
sinin 5. Olağan Genel Kurulu
geçtiğimiz pazar günü İBB Ali

Emiri Efendi Kültür Merkezinde yapıldı.
TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk,
işçi sınıfının yaşadığı sorunların çözümü
için ortak mücadele ihtiyacına vurgu
yaptı. Genel merkez, şube yöneticileri ve
delegelerin yanı sıra kongreye çok sayıda
konuk da katıldı. Şube Başkanı Ersin
Türkmen yaptığı konuşmada, salgın
hastalıklar, savaş ve ekonomik krizlerin
geçtiğimiz dört yılın en önemli olayların-
dan olduğunu belitti. Ülkede 16 milyon
insan açlık sınırının altında, 66 milyon
insanınsa yoksulluk içinde yaşadığını,
genç işsizliğin yüzde 21’in üzerinde ol-
duğunu, savaş nedeniyle göçmek zo-
runda kalan göçmen işçilerin nerdeyse
bedava denilecek bir ücretle kaçak bir şe-
kilde çalıştırıldığını ifade eden Türkmen,
en yüksek enflasyon oranında Türki-
ye’nin dünyada ilk 5’e girdiğini söyledi.
Dört yıllık çalışmaları hakkında bilgi
veren Türkmen, İBB iştiraklerine bağlı
şirketlerde, İstanbul TÜVTÜRK araç
muayene ile Yemeksepeti işçileri ara-
sında yapılan sendikal çalışmalara de-
ğindi, UPS ve DHL Lojistik’te
kazanımların korunduğunu, ambar işçi-
lerinin de sendika çatısı altında birleşti-
ğini dile getirdi.

Savaşı zenginler çıkarır

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk
de sözlerine Irak, Suriye, Afganistan’dan
sonra Ukrayna’yı içine alan savaşlara
değinerek başladı. Savaştan kaçanların
mülteci olarak sığındıkları ülkelerde
düşük ücretlerle günde 12-14 saat çalı-
şarak sömürü koşullarında yaşadığını
dile getiren Öztürk, “Savaşı zenginler çı-
karır ama emekçiler bedelini öder. Onun
için dünyanın neresinde olursa olsun bu
haksız, hukuksuz, insan canını hiçe
sayan savaşlara karşı barışı, emekçilerin
kardeşliğini savunmamız gerekir” dedi.
Son dönemde Suriyeli mültecilere yöne-
lik söylemleri de hatırlatan Öztürk, sığın-
macıların ancak barış ve demokrasi
ortamında ülkelerine dönmesinin müm-
kün olacağını vurguladı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1629346)

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 7. Maddesi hükümleri gereğince, 2022 Yılı 
HAZİRAN Ayı Toplantısını,  01 HAZİRAN 2022 - ÇARŞAMBA  günü saat
11.00’da Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece adresinde 
bulunan Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapacaktır.

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkarılmış olup, 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’nun 21. Maddesi hükümleri gereğince duyurulur.

GÜNDEM KONULARI: 

1- Belediyemiz bünyesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (j) bendi
ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 66. maddesi hükümleri doğrultusunda oluş-
turulmuş bulunan, Büyükçekmece Belediyesi  “Mimari Estetik Komisyonu”nun, görev,
yetki ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmış bulunan; “BÜYÜK-
ÇEKMECE  BELEDİYESİ   ŞEHİR ESTETİĞİ VE MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU
KURULMASI, GÖREV VE  YETKİLERİ İLE  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK”in, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 
18/m maddeleri hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması.  

2- Belediyemize ivazsız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen 
1 adet Mercedes Benz Marka,  2022 Model (65492081399476) Motor ve
(W1V9076431P440258) Şasi No’lu Hasta Nakil Ambulansı’nın 237 Sayılı Taşıt
Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince şartsız hibe olarak kabul edilmesi hususunun
müzakeresi ve karara bağlanması.  

3- Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz 422 ada 6 parsel (Eski 422 ada 1 ve
422 ada 5 parseller), 50 parsel, 55 parsel, 423 ada 1 parsel ve tescil harici
alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun 
müzakeresi ve karara  bağlanması.
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Dünyanın en büyüğü olacak
Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şe-
kilde sürdürdü: “Yıl boyunca heye-
can kasırgası içinde geçen yarışma
ve turnuvalarda 100 bin öğrencimizi
bir araya getirdik. Gençlik Oyunları
Otobüsümüzle İstanbul’u ilçe ilçe
gezdik. Her hafta farklı bir
okulda sohbet programları
gerçekleştirdik. 1,5 milyon
gencimizle temas kurduk,
İstanbul Gençlik Oyunla-
rı’nı anlattık. Hem bireysel
yarışmalarda yer alan, hem
de takım turnuvalarına ka-

tılan tüm gençlerimizi canıgönülden
tebrik ediyorum. Aziz İstanbul’umu-
zun fatihi Fatih Sultam Mehmet
Han’ın hayalleri gibi bizim de genç-
lerimize dair büyük hayallerimiz var.
Bu yıl 25 ilçemizin yer aldığı İstanbul

Gençlik Oyunlarımızı, önü-
müzdeki yıl 39 ilçeden
gençlerimizin katılımıyla
gerçekleştireceğiz. Sadece
Türkiye’de değil, dünyadaki
en büyük gençlik ve spor
organizasyonlarından 
biri olacağız.”

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'ndeki ödül töreninin ardın-
dan Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerde gençler doyasıya
eğlendi. İstanbul Gençlik Oyunları’nın resmi şarkısını yazan ve seslendiren rap
sanatçısı Resul Aydemir ile sevilen sanatçı Oğuzhan Koç da sahne aldı.

Lise öğrencileri, zorlu
geçen bir eğitim öğretim
dönemi sonunda diploma-
larını alıyor. 2021-2022
mezunları heyecanla 
keplerini havaya fırlatıyor

Çekmeköy Belediyesi 2021-2022
dönemi sonunda mezun olan lise
öğrencilerinin aileleri ile birlikte do-

yasıya eğlenebilecekleri mezuniyet törenleri
düzenliyor. Kokteyl ile başlayan törenlerde
sahnede arkadaşlarıyla birlikte keplerini atma
heyecanı yaşan gençler kendileri için hazırla-
nan başarı belgelerini alıyor. Bayrak devir
teslim töreni ve dönem birincisinin mesajı ile
devam eden törende, final DJ performası eş-
liğinde müzik ve dansla yapılıyor. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipli-
ğinde düzenlenen törenlerinin ilki Şehit
Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi’nde ya-
pıldı. Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan
Bayrak’ın katıldığı törende coşku görülmeye
değerdi. Gençlere seslenen Başkan Poyraz “

Sık sık okulları ziyaret ediyor geçlerimizi din-
liyoruz. Onlardan gelen talep doğrultusunda
ilçemizdeki tüm liselerde böyle törenler dü-
zenlemeye karar verdik. Gençlerimiz doya-
sıya eğlensin, aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli
vakit geçirsin istedik,” dedi.

Üniversiteyi kazananlara destek

Sözlerine sizler bizim için çok kıymetlisiniz
diyerek devam eden Başkan Poyraz “ Bu yıl
şöyle bir karar aldık,  ister özel ister vakıf ister
devlet üniversitesi olsun üniversite sınavını
kazanarak belgesini bize getiren Çekmeköylü
kardeşlerimize Bin Türk Lirası destekte bulu-
nacağız. Yine mezuniyet törenlerimizde
gençlerimize içerisinde 2GB hediye internet
olan kartlarımızdan dağıtacağız. Güle güle
kullanın, dedi. ÖMER FARUK ARPACIK

Kepler havaya
ümitler yarına

beykoz Belediyesi tarafın-
dan, çocuk ve gençleri spora
teşvik etmek ve yeteneklerini

keşfetmelerini sağlamak amacıyla dü-
zenlenen “Gençlik Festivali”, ilçedeki
okulların katılımıyla renkli etkinlere ev
sahipliği yapıyor.   Türkiye’nin en
büyük spor ormanı olarak kurulan
Beykoz Spor Ormanı’nda gerçekleşen
festivalde buluşan öğrenciler gün boyu
kendileri için hazırlanan parkurlarda
yarışarak hem eğlendi hem de yetenek-
lerini sergiledi. Spor eğitmenleri eşli-
ğinde yapılan festivalde öğrenciler ilk
olarak arkadaşlarıyla birlikte survivor
heyecanı yaşadı. Bir birinden zorlu par-
kurları geçmek ve rakiplerini yenmek
için ter döken öğrenciler birincilik için
zamana karşı yarıştı. Ardından etnos-
por branşları arasında son yıllarda ilgi
gören mas güreşini deneyimleme fırsatı
bulan öğrenciler, cesaret, güç ve yete-
neklerini sergiledi. Rakiplerin bir birine
temas etmediği tek spor dalı olan mas
güreşini en hızlı ve en güçlü olan ka-
zandı. Spor ve eğlencenin bir arada ol-
duğu festivalde öğrencilere okçuluk
eğitimi de verildi. Alanda açılan Okçu-
luk Atölyesi’ne katılan öğrenciler temel
eğitimin ardından hedefe en iyi atışı ya-
pabilmek için yay gerdi. Çocuklara özel
hazırlanan “Zumba Kids” ise festivale
enerji kattı. Beykoz Belediyesi de yarış
ve etkinliklere katılan çocuklara çeşitli
ikramlarda bulundu.

Öğrenciler
için festival

LüLeburgaz Belediyesi’nin Fen
İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde
geçtiğimiz yıl Kasım ayında res-

men faaliyete koyduğu “İnşaat ve Yıkıntı
Atıkları Geri Kazanım Tesisi’nde” 6 aylık

süreç içerisinde 50 bin tondan fazla inşaat
ve yıkıntı atığı dönüştürüldü. Atıklar, üst-
yapı ve altyapıda dolgu malzemesi olarak
kullanılmaya başlandı.  Lüleburgaz Bele-
diyesi’nin çevreci yatırımlarından biri olan
İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım
Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürü-
yor. Bu çerçevede kent genelindeki inşaat
ve yıkıntı atıkları toplanarak konkasör ma-
kinesi yardımıyla ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan

atıklar ise altyapı ve üstyapı çalışmala-
rında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.
Dönüştürülen atıklar İnşaat ve Yıkıntı
Atıkları Geri Kazanım Tesisi’nde depola-
nıyor. Depolanan malzemeler ise Fen
İşleri ile Su ve Kanalizasyon Müdürlü-
ğü’nün çalışmalarında kullanılıyor. 
Kullanılan ürünler hem sağlamlığı hem de
belediyeye sağladığı tasarruf açısından
önem oluşturuyor. 

50 bin ton yıkıntı
atığı dönüştü!



S ilivri Belediyesi tarafından organize
edilen kahvaltılı toplantılarda Kü-
çüksinekli, Büyüksinekli, Semiz-

kumlar ve Alipaşa mahallelerinde ikamet
eden kadınları misafir eden başkan Volkan
Yılmaz özellikle kadınların çocuklarıyla il-
gili gelecek kaygısını ortadan kaldırmak
için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek;
“Silivri’nin unutulan mahallelerini, köyle-
rini herkesi kucaklayarak, hiçbir ayrım
yapmadan, huzurlu ve mutlu bir kenti ya-
ratacağız dedik. Pandemiden dolayı bir
araya gelemedik ama bundan sonra bu
açığı kapatacağız. Kültür gezileri devam
edecek, sanat, tiyatro, kahvaltılar devam
edecek. Her zaman sizlerle beraber ol-
maya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve
gençlerimiz için Selimpaşa’da Nişantaşı
Üniversitesi ile işbirliği yaparak sanat aka-
demisi açtık. Bu yaz spor okullarımız baş-
layacak. Kadir Has Üniversitesi ile bir
protokol yapmak üzereyiz. İnşallah yaz
aylarında bilgisayar ve yabancı dil kursla-
rımızı hayata geçireceğiz. Silivri’de oturup
üniversiteyi kazanan tüm gençlerimize 500
TL burs verdik. Gençlerimizin üniversite
sınavına giriş ücretlerini ödedik. Okuduk-
ları üniversitelerde başarılı olan ancak
maddi imkanları yeterli olmayan Silivrili
gençlere daimi bir burs ücreti verilmesi ko-
nusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Biliyoruz ki gençlere yaptığımız yatırım bu
ülkenin yarınlarına yapılıyor” dedi.

Vergiden muafsınız

Ocak ayında yürürlüğe giren “Kırsal Ma-
halle Yasası”nın, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından uygulanmadığına
dikkat çeken Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz; “Eskiden bir yasa vardı. Bu
yasayla büyükşehir kapsamında köylerde
yaşayan vatandaşlarımızın su faturaları
merkezde yaşayanların dörtte biri ora-
nında geliyordu. Ama bu yasadaki 5 yıllık
süre dolunca bu durum ortadan kalktı. Si-
livri’de 9 köy bundan etkilendi. Daha önce
su faturası 50 TL gelen vatandaşların su
faturası 200 liraya, 250 liraya çıktı. Biz de
İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde Cumhur
İttifakı olarak bir teklif verdik. Şunu söyle-
dik; Beşiktaş’ta, Etiler’de, Ulus’ta yüzme
havuzunu dolduran su ile Silivri’nin köyle-
rinde hayvanı sulayan su, marulu sulayan
su, domatesi sulayan su aynı fiyat olamaz’
dedik. Peki ne oldu biliyor musunuz? İBB
Başkanı bunu veto etti. Cumhur ittifakı

olarak minderden kaçmak yok, topu taca
atmak yok dedik ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne gittik. Orada konuyu milletve-
killerimize anlattık. Bunun üzerine meclis-
ten yasa çıkarıldı. Kırsal Mahalle Yasası.
Bu yasaya göre su faturalarınızın eskiden
olduğu gibi yine dörtte bir oranında ol-
ması gerekiyordu. Ancak İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi bunu uygulamadı. Şimdi
amacımız İBB meclisinde bu yılın ilk 3
ayında sizlerden alınan fazla su faturası
ücretlerinin size geri iadesini sağlamak. Bu
üç ayın takipçisi olacağız. Geriye dönük 2
yıl boyunca sizlerden alınan fazla su ücre-
tinin de geri iadesi için hukuki mücadele
başlattık. Siz arkamda durduğunuz sürece
ben mücadeleye devam edeceğim. Bun-
dan daha iyisi ise daha kırsal bölgelerde
yaşayan sizler daha önce ödediğiniz
emlak ve çöp vergisinden artık muafsınız.
Köyünüzde çocuğunuza, kızınıza bir ev
yapıyorsanız köyde bunun için daha önce
ödediğiniz imar harcı, iskan harcı, ruhsat
harçlarını da ödemiyorsunuz artık.” şek-
linde konuştu

Destek paketi hazırladık

Silivri’nin çok büyük potansiyelleri içinde
barındırdığını söyleyen Yılmaz; “Şile, Ça-
talca ve Silivri’nin İstanbul’dan bir şey
almak değil, İstanbul’a çok şey katacak
potansiyelleri var. Denizi var, ormanı var.
Silivri doğa turizmi için, 16 milyon İstan-

bullu’nun temiz havasından yararlanabile-
ceği, yöresel ürünlerini tanıyıp faydalana-
bileceği bir ilçe. Şimdi unutulan bu
potansiyeli hatırlama zamanı. Tarım ve
hayvancılığı tekrar yaygınlaştırmak, yerel
kalkınma adına tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşan çiftçimize bir dizi destek paketi ha-
zırladık. Tarım konusunda 300 dönümde
bir serüvene başladık. Tarım yapacağız,
hayvancılık yapacağız dedik. Şimdi 3600
dönümde zirai faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz. Elde ettiğimiz ürünleri bu toprakların
gerçek sahibi olan çiftçimizle paylaşacağız
dedik. Geçtiğimiz yıl çiftçimize, hayvancı-
mıza verdiğimiz destek 10 milyon liranın
üzerinde oldu. Bu sene ki hedefimiz 20
milyon liralık bir destek sağlamak. Sizler
üretirken biz hep yanınızda olmaya devam
edeceğiz. Hayvancılıkla uğraşanların en
önemli sorunlarından birisi hayvansal
atıkların bertarafı. Bir hayvancının hay-
vanlarının dışkısını bertaraf etme maliyeti
senelik 25 bin TL. Biz kurduğumuz sistem
ve makine parkuruna kattığımız yeni im-
kanlarla hayvancılarımızı bu dertten kur-
tarıyoruz. Hayvan yetiştiren çiftçimiz eğer
bu atığını gübre olarak kendi tarlasına
serpmek istiyorsa katı gübre serpme maki-
namızla bunu da ücretsiz olarak sağlıyo-
ruz. Bu hizmetlerimizi daha da
çeşitlendirmeye geliştirmeye yönelik AR-
GE faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz”
dedi.
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ZAYİ İLANI 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet Velit Yüksel

G eçtiğimiz günlerde de belirtmiştim. 
An itibariyle ülkemizin yöneten iktidar 
kurulurken ‘Üç Y’ yi yok etmek vaadi ile 

iktidar olmuştu.
Bilindiği gibi bu “Üç Y”, Yoksulluk, Yolsuzluk ve

Yasaklardı.
Başarıldı mı?
İlk beş yıl için evet.
Sonrasında, at izinin it izine karıştığını Cumhur-

başkanımızın damadı ve Maliye Hazine Bakanımız 
açıklamıştı.

Yaşadığım yılların 60 yıldan fazlasını net bir se-
kilde yaşadım ve hatırlıyorum. Yani 1960 darbesin-
den sonra yaşadığım ekonomik çöküş ve krizler de,
ülkemizin 70 sente muhtaç olduğu günlerde, 94-95
yılları kriz ve enflasyonun üç haneli olduğu günlerin
hiç birinde bu günkü kadar yokluk, yoksulluk ve pa-
halılık yaşamadım. Allah bundan sonraki günleri-
mizde bizleri daha da beterinden korusun.

Yasaklara gelince

Yaşıyor, hissediyoruz. Görüyor duyuyoruz. Katmer,
katmer geliyor yasaklar.

Bir parti Genel Başkanı’nın yaptığı ya da bir Grup
Başkanı’nın yaptığı açıklamaları yayınlara ceza veri-
liyor. O zaman halkın haber alma özgürlüğü nerede
diye sormak gerekmiyor mu?

Yine yasaklanan durumlara baktığımızda, gerek-
çede insanları tatmin eden gerekçeyi tam olarak gör-
mek mümkün olmuyor.

Eskişehir'de Anadolu Fest yasaklandığı gibi o çev-
rede 15 gün insanların bir araya gelmesi de yasak-
landı. Dolayısıyla Eskişehirli de yasaktan nasibini
aldı. Gerekçe neymiş, orada toplananların suç işleme-
sini engellemek. İyi de o zaman her şeyi ile güvendiği-
miz güvenlik görevlilerimiz olacak suçları önleyecek
durumda değil miydi?

Yıllardır yapılan Isparta Gül Festivali’ne
katılacak Melek Mosso konseri, Anadolu Gençlik der-
neği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri bu sanatçının mil-
letin adet ve geleneklerine uymadığını ileri sürerek
konserin iptal edilmesini istemişler. Belediye Başkanı
da bu çağrıya uyarak iptali gerçekleştirmiş.

Yav arkadaş iyi güzel de bu sanatçı bu zamana
kadar çıktığı konser ve çalışmalarında belirttiğiniz
örf ve adetlere uyuyordu da Isparta'ya gelince mi uy-
madığı anlaşılmış. Aslında kabahat Belediye Başka-
nında, Gül Festivali bu, arkadaş bu vakıf ve dernek
yöneticisi ve üyelerinin isteklerini önceden dinlesen
oraya mevlithanlar, ilahi grupları getirsen ve etrafı da
gül suyu ile temizleyip onları daha çok memnun etmiş
olmaz mıydın? Bence doğrusu da buydu.

Yasaklar yasaklar…

Pandemi nedeniyle gece müzik yasağı sürüyor. Bu-
nunla da kalmıyor yasaklarla iptaller. Düzce Spor’un
şampiyon olması nedeniyle Ece Seçkin’in vereceği
konser Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in,
Düzce mutaassıp bir yer bayan sanatçı ne oluyormuş
tepkisiyle iptal edilmişti.

Arkasından Derince’de Aynur Doğan konseri.
Pendik’te Niyazi Koyuncu konseri.
İstanbul’da Dersim Dernekler Federasyonu’nun dü-

zenlediği piknik, “Kamu düzeninin bozulması ve suç
işlenmesinin önlenmesi” nedeniyle iptal edilmiş.

Apolas Lermi’nin denizli konseri.
Mem Arat’ın Bursa konseri
ODTÜ Bahar Şenliği kutlamaları için, Gülinler,

Tuğçe Şenoğul, Flört ve Gazapizm’in Devrim Stadyu-
munda sahne alacağı konser, Pençe-Kilit Operas-
yonu’nda verdiğimiz şehitlerimiz nedeniyle haklı ve
yas olarak iptal edildi.

Aynur Doğan konserleri

Bu sanatçıyı TRT'nin Kürtçe yayın yaptığı kanalda
ve kliplerinde görmüştüm. Kendisini izleme şansım
olmadı ve kendisine yasaklar konduktan sonra yapı-
lan haberler nedeniyle bilgilendim. Edindiğim bilgi bu
sanatçı bizim dinlediğimiz, coştuğumuz, duygulandı-
ğımız ezgileri ve türküleri Türkçe ve Kürtçe 
söylemesi.

Vay efendim neymiş, sanatçı bir konserinde sah-
nede PKK’nın bayrağını andıran bez parçaları ile
sahne süslenmiş ve Aynur Doğan’da o sahnede konser
vermiş. Peki, sanatçı sahneye çıkmadan, sahneyi ve
salonu ya da alanı kontrol edip, şu poster, bayrak
veya bezler kaldırılsın deme şansına sahip mi? El-
bette değil. Şimdi ona karşı çıkanlar yine onun söyle-
dikleri ile halay çekmiş olabilirler mi? Bence
çekmeseler bile içlerinde bir kıpırdama olmuştur.

Ayrıca açılım döneminde şimdi Cumhurbaşkanımız
olan Sn. Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte davet
ettiği Şivan Perver'in Kürtçe söylediği türküleri dinle-
yip alkışlamadı mı?

Eee buyrun bakalım Aynur Doğan Kürtçe türkü
söylediği için kıyamet koparanlar ne diyeceksiniz?

Beyler bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.
Bırakın vatandaş nasıl giyiniyor ve nasıl şarkı söylü-
yorsa söylesin. Kimse kimseye karışmasın. Kafana
uymuyorsa gidip izlemezsin olur biter kardeşim. Öyle
değil mi?

MİNDERDEN 
KACMADIK!

Kabahat Isparta
Belediyesi'nin

Silivrili kadınlarla kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB'nin Kırsal Mahalle Yasası'nı 
uygulamamak için direndiğini söyledi. Yasa ile birlikte Silivri'nin 9 küyüne ucuz su verilmesinin önünün
açıldığını belirten Yılmaz, “İBB Meclisi'ne önerge verdik. İBB Başkanı bunu veto etti. Cumhur ittifakı olarak
minderden kaçmak yok, topu taca atmak yok dedik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gittik” diye konuştu

Kahvaltıya
katılan 

kadınlar, 
verdiği destek

ve yaptığı 
hizmetlerden

dolayı 
Silivri 

Belediye 
Başkanı 
Volkan 

Yılmaz’a 
teşekkür etti.

Program, 
kadınların
görüş ve

önerilerinin
alınması ve

günün 
anısına 

çektirilen 
fotoğrafların

ardından
sona erdi.

Beton aşkına 
dur diyelim!

Ataköy 1. Kısımda ‘Turizm
Merkezi’ sınırları içerisinde yer
alan 564 Ada'nın, askıya çıkan
planlarına sert tepki gösteren
Ataköy 1. Kısım Koruma ve
Güzelleştirme Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ayfer Kaynar, “Gelin 
bitmeyen bu beton aşkına hep
birlikte dur diyelim” dedi

ataköy 1. Kısımda
‘Turizm Merkezi’ sı-
nırları içerisinde yer

alan 564 Ada'nın; Konut
Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı
ve Otopark Alanına alınarak
askıya çıkarılmasının mevcut
yeşil alanın betonlaşmasını
sağlayacak bir planlama oldu-
ğunu vurgulayan Ataköy 1.
Kısım Koruma ve Güzelleş-
tirme Derneği, vatandaşlar-
dan topladıkları 2 bini aşkın
imzalı itiraz dilekçeyi ilgili ku-
rumlara teslim etti. 30
Mayıs’a kadar askıda kalacak
olan planlarla ilgili Ataköy 1.
Kısım Koruma ve Güzelleş-
tirme Derneği dışında Mimar-
lar Odası ve Demokrat Parti
Bakırköy İlçe Başkanlığı’nın
da Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’na dava açacakları belirtir-
ken, Ataköy planlarının

bozulması için yapıldığı iddia
edilen plan değişikliğine, tüm
sivil toplum kuruluşlarının,
Bakırköylülerin ve özellikle
CHP’li İBB ve ilçe belediyesi-
nin sahip çıkması gerektiği
vurgulandı. 

Turizm alanı oldu

İmar değişikliğini kapsayan
564 ada 14 parselin, geçmişte
imar artığı olarak parsellendi-
ğini, Emlak Bankası’nın kapa-
tılmasıyla arsanın TOKİ’ye
devrolduğunu, TOKİ’nin de
Turistik Otel yapılmak üzere
2004 yılında arsayı sattığını ve
sonrasında arsanın bir şirket
tarafından satın alındığını be-
lirten Ataköy 1. Kısım Ko-
ruma ve Güzelleştirme
Derneği Başkanı Prof. Dr.
Ayfer Kaynar, 2007 yılında da
arsanın imar durumunun Tu-

rizm Alanı’na çevrildiğine dik-
kat çekti. Turizm Alanı’na çev-
rilen alanla ilgili 1/1000
ölçekli uygulama imar planı
yapıldığını ve  serbest bırakı-
lan yükseklikle birlikte, 50’ye
yakın ağaç bulunan park özel-
liğindeki arsaya gökdelen için
onay verildiğini de hatırlatan
Kaynar, o dönemde yaptıkları
itirazlar ve açtıkları dava so-
nucunda “Şehircilik ve plan-
lama ilkeleri ile kamu yararına
aykırı” olduğuna hükmedildi-
ğini söyleyerek, şimdilerde
imar değişikliğinin o dönemde
yapılamayanı yapmak oldu-
ğunu söyledi. 

Mahkemeye verecekler

Aradan geçen 15 yılın ardın-
dan betonlaşma aşkının ve
Ataköylülerin nefes aldıkları
yeşil alanları imara açma sev-

dasının bitmediğini söyleyen
Prof. Dr. Ayfer Kaynar, “Gelin
bitmeyen bu beton aşkına hep
birlikte dur diyelim” dedi. 
Konuyla ilgili görüş bildiren
Demokrat Parti Bakırköy İlçe
Başkanı Necmettin Dönmez
ise Türkiye'nin ilk büyük toplu
konut projesi olarak 1952’de
Menderes zamanında hayata
geçirilen Ataköy Projesi’nin
sahibi olduklarını, sahip çık-
maya da devam edeceklerini
ve söz konusu plan değişikli-
ğini mahkemeye talıyacakla-
rını ifade etti. 
MHP Bakırköy İlçe Başkanı
Turgut İnan da konuyu mah-
kemeye taşıyacağını ifade
ederken, DEVA Partisi ve
Zafer Partisi İlçe başkanlıkla-
rının da itiraz dilekçelerini im-
zaladığı belirtildi. 
SELVİ SARITAÇ

Sağlık için
pedalladılar
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün,
Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet
Kulübü iş birliğiyle bu yıl ikincisini
düzenlediği “Beylikdüzü Sağlığa
Pedallıyor” etkinliği, bisiklet
sporuna gönül veren her yaştan
vatandaşı bir araya getirdi

Beylikdüzü Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü ve Kırlangıç Bi-

siklet Kulübü iş birliğiyle bu yıl ikincisi
düzenlenen “Beylikdüzü Sağlığa Pedallı-
yor”  etkinliğinin başlangıcı, Yaşam Va-
disi 1. etaptaki Çanakkale Meydanı ve
Atatürk Anıtı önünden yapıldı. Sağlıklı
yaşamı desteklemenin yanı sıra bisiklet
kullanımını yaygınlaştırmayı da hedefle-
yen etkinlikte, bisiklet sporuna gönül
veren her yaştan vatandaş bir araya
geldi. Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi
Ali Mesut Çelik ile Kırlangıç Bisiklet Ku-
lübü Başkanı Haluk Karataş’ın öncülü-
ğünde Beylikdüzü Metrobüs
Meydanı’na kadar pedal çeviren grup,
Yaşam Vadisi’ndeki başlangıç noktasına
dönerek turu tamamladı. Bisikletle ilgili
farkındalığı artırmaya devam edecekle-
rini belirten Kulüp Başkanı Karataş, Bey-
likdüzü Belediyesi’ne sağladıkları imkan
için teşekkür etti. 

Bir sağlık aracı

Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Ali
Mesut Çelik etkinlik öncesi yaptığı ko-
nuşmada, “Bisiklet sadece bir spor aracı
değil aynı zamanda bir sağlık aracı. Far-
kındalık sadece bisiklet sürenlerde değil,
toplumda da olmalı. İnanıyorum ki Bey-
likdüzü’nde bunu egemen kılacağız.
Emek veren herkese teşekkür ediyor, 3
Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü de kut-
lamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Et-
kinliğin her ayın son perşembe günü
ilçenin farklı noktalarından devam ede-
ceğini belirten Beylikdüzü Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Fidan Gül ise “Bu projede amacımız
hem bisiklet sporunu vatandaşlarımıza
sevdirebilmek hem de bölgemizdeki bi-
siklet yollarını daha aktif şekilde kullana-
bilmek. Bisiklet kullanmaya gönül veren
herkesi etkinliğimize bekliyoruz” şeklinde
konuştu.  

Demir bilekler 
kozlarını paylaştı
Bağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
düzenlenen bilek güreşi gösteri
maçında Türkiye şampiyonu Akın
Demir ile kursiyer Atilla Emre
Damar karşı karşıya geldi. 
Renkli görüntülerin yaşandığı
müsabakada milli sporcu Demir, 
5 aydan beri sporculuk yapan
Atilla karşısında zor anlar yaşadı

Bağcılar Belediyesi Feyzul-
lah Kıyıklık Engelliler Sarayı,
önemli bir bilek güreşi organi-

zasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Be-
densel Engelliler Spor Federasyonu
tarafından düzenlenen 2021 Bilek Güreşi
Türkiye Şampiyonası’nda 65 kilogramda
birinci olan Akın Demir, sosyal medya-
dan videolarını izlediği Atilla Emre Da-
mar’la iletişime geçti. İkili arasında
yaşanan sohbette Demir, performansını
beğendiği Atilla’ya meydan okudu. 5
aylık sporcu olmasına rağmen kendine
güvenen Damar, maç teklifini kabul etti.
İkili Engelliler Sarayı Spor Salonu’nda
bir araya geldi. Büyük bir heyecanın ya-
şandığı etkinlikte sporcular, sağ ve sol
kolda yaptıkları 5 maçın sonunda dost-
luk kazandı. Milli sporcu Akın, Damar’ın
yeni spora başlamasına rağmen çok sağ-
lam olduğunu ve ileride büyük başarılara
imza atacağını söyledi. 



T ürkiye’nin ilk ve tek medya lisesi öğretim
hayatına başlıyor! Demirören Medya
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

(MTAL), 5 Haziran 2022’de yapılacak Liselere
Geçiş Sınavı’yla öğrenci alacak, 2022-2023 eğitim
öğretim dönemi için ilk öğrencilerini kabul edecek.
Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki
bölümle açılacak lisede öğrenciler basılıdan dijital
medyaya, televizyondan podcast’e, sosyal medya-
dan YouTube’a kapsamlı bir müfredatla dünya
standartlarında çağdaş bir eğitim alacaklar. Bu
okulla, yeniden geleceğin mesleği olan medya için
sektöre yetkin elemanlar yetiştirilecek.

Duayenlerle çalışacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, mesleğinde en dona-
nımlı gençleri yetiştirmek üzere, akademik eğitimi
ilgili sektörlerle buluşturarak hayata geçirdiği
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında yer
alan okul, Türkiye’nin en büyük medya grubu
olan Demirören Medya’nın içinde eğitim verecek.
Böylece öğrenciler mesleklerini Hürriyet, Milliyet,
CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-
Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluş-
larındaki sektörün duayenlerinden öğrenebilecek;
derslere katılmakla birlikte medya içeriğini yerinde,
profesyonellerle birlikte üretecek, henüz lise
öğrencisiyken deneyim kazanacaklar.

Mezunlar aldıkları eğitim saye-

sinde gelecekte Türkiye ve dünya medyasına yön
verecekler.

15 kişilik sınıflar ve istihdam olanağı

Demirören Medya MTAL’da, alanında örnek okul
olarak Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin eğitim
görmesi hedefleniyor. Lisede 15 kişilik sınıflarda, 1
yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık eğitim verile-
cek. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil ders-
lerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerden
alacaklar.  Hazırlık sonrasında Gazetecilik bölü-
münde; haber toplama, yazma ve editörlük, haber
fotoğrafçılığı, redaksiyon, medya tarihi, mizanpaj,
gazetecilik etiği gibi derslerle birlikte web ara yüzü

tasarımı, sosyal medya içerik üretimi, dijital
medya editörlüğü, video ve ses

kurgu ve seslendirme dersleri de verilecek. Radyo-
Televizyon alanındaysa haber toplama ve hazırla-
mayla birlikte televizyon programcılığı, dijital
medyada görsel medya üretimi, kameramanlık,
animasyon, nesne canlandırma, kısa film, görsel
efekt teknikleri, senaryo, sinema tarihi, kamera ses
ve ışık uygulamaları, diksiyon, muhabirlik dersle-
rini yine sektörün önde gelen isimleri anlatacak.
Demirören Medya MTAL başarılı öğrencilerine
burs ve Demirören Medya içindeki Türkiye’nin en
büyük medya markalarında istihdam olanağı da

sağlayacak. 

10

TAYLAN DAŞDÖĞEN

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr

gazetedamga

gazetedamga

damgaweb

28 MAYIS 2022 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr  GÜNDEM

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 Haziran 2022’deki LGS ile ilk
öğrencilerini kabul edecek. Türkiye’nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek
bir ilki hayata geçirecek olan okulda öğrenciler medya sektörünün en tanınmış profesyonel
isimlerinden günümüzün ve geleceğin medyasını şekillendirecek eğitimi alacaklar

Demirören öğrenci
kabul edecek

İlk sene toplam 30 öğrenci okula kabul edilecek
okulda dünya standardında eğitim vermek için çeşitli
uluslararası denklik programlarıyla işbirliği yapılacak.
Avrupa Birliği akreditasyon programlarıyla yurtdışında
sosyal ve mesleki yönleri geliştirici faaliyetler gerçek-
leştirilecek. Okuldaki AR-GE
merkezinde arttırılmış sanal
gerçeklik ve metaverse, dijital
medya ve ‘yeni’ gazetecilik
üzerine projeler geliştirilecek.
Ayrıca 12. sınıf öğrencilerine,
yurtiçi ya da yurtdışında üni-

versite eğitimi alabilmeleri için özel bir üniversite ha-
zırlık programı da uygulanacak. İstanbul dışından
okulu tercih edecek öğrencilere yurt imkânı sunulur-
ken, okul öğrencilerinin yemek ve servisleri Demirö-
ren Medya tarafından karşılanacak. Medya eğitimi

için gerekli teknik olanaklar
okul içinde ücretsiz olarak sağ-
lanırken öğrenciler Demirören
Medya’nın stüdyo vb. olanak-
larından da faydalanabilecek,
özel atölye çalışmalarına katı-
labilecek.

Önemli imkanları var
Türk dizileri Dubai'de
Dünya genelinde Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Güneydoğu
Asya’ya kadar 150’den fazla ülkede 800 milyonu aşkın izleyiciye
ulaşan Türk dizilerinin yeni pazarlara girmesi için çalışmalarını
hızlandıran Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), geçtiğimiz yıl alım heyeti
kapsamında İspanyol televizyonlarının temsilcilerini İstanbul’da
ağırlamalarının ardından bu kez Dubai’ye çıkarma yaptı

SekTörün yurt dışında
yaptığı ilk organizasyon
olan Dizi-Film, Animasyon

Sektörü Dubai Ticaret Heyeti, Ticaret
Bakanlığı desteği ve HİB organizas-
yonu ile 24-27 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Ulus-
lararası Hizmet Ticareti Genel Mü-
dürlüğü Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı
Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yay-
gır, HİB Genel Sekreter Yardımcısı
Üzeyir Işık, Dubai Ticaret Ataşeleri
Ersoy Erbay ve Hacı Hasan Kaygı-
sız’ın da katılım sağladığı Ticaret heye-
tinde sektörden 12 Türk firması yer
aldı. ABD’den sonra en fazla dizi ihra-
catı gerçekleştiren ülkemizin dizileri
dünyanın birçok ülkesinde primeti-
meda yarışıyor. TCMB verilerine göre
2021 yılında bir önceki yıla oranla ih-
racatını yüzde 181 artırarak 503 Mil-
yon dolara ulaşan Kişisel, Kültürel ve
Eğlence Hizmetleri sektörü, 2022 yılı
ocak-mart döneminde ise gerçekleştir-
diği yüzde 78’ik ihracat artışı ile dik-
katleri üzerine çekmeyi başardı. Sektör
ihracatının ekonomiye katkısı 500 mil-
yon doları aşarken, oyunculuk, özgün
senaryo, müzikler, yapım kalitesi ve
Türkiye’nin doğal güzellikleri en beğe-
nilen kriterler olarak öne çıkıyor. Doğu
batı sentezi oluşturan dizilerimizde iz-
leyiciler kendilerine yakın kültürel de-
ğerler bulabiliyor.

Önde gelen kanallarda olacak

Son dönemde BAE ile Türkiye arasın-
daki ekonomik ve siyasal ilişkilerin ge-
lişmesi, sektörün yeniden bu ülkeyi
radarına almasında en büyük etken
oldu. Daha önce BAE pazarında var
olan sektör hacminin daha da geliştiri-
lebileceği ciddi bir potansiyelin olduğu
görüldü. Çalışmalarına 25 Mayıs’ta
T.C. Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç’ı
makamında ziyaret ederek başlayan
heyet, ardından Dubai hükümetine
bağlı Film and TV Commission’ı üye-
leriyle bir araya gelerek sektörü anlattı
ve pazar hakkında bilgi aldı. Heyet
daha sonra Dubai’nin önde gelen ka-
nallarından MBC TV stüdyosunu zi-
yaret etti.

Yüz yüze görüşme fırsatı
Heyetin ikinci günü ise bölgedeki po-
tansiyel alıcılar ile heyet katılımcısı fir-
malarımız arasındaki ikili iş
görüşmelerine ayrıldı. HİB Genel Se-
kreter Yardımcısı Üzeyir Işık, Dubai
Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay ve Ticaret
Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti
Genel Müdürlüğü Kültürel Hizmetler
ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı
Duygu Yaygır’ın açılış konuşmalarıyla
başlayan görüşmelerde firmalarımız,
toplantıya yoğun ilgi gösteren bölge-
deki alıcılarla yüz yüze görüşme fırsatı
buldular.

TeknoClub
1 yaşında

Türkiye teknoloji pera-
kendeciliğinin ve e-tica-
retin öncü markası

Teknosa, yeni sadakat programı
TeknoClub’ın 1’inci yılını avantajlı
kampanya fırsatlarıyla kutluyor.
Sabancı Holding iştiraklerinden
Teknosa’nın “Herkes için Tekno-
loji” misyonuyla hayata geçirdiği
sadakat programı TeknoClub,
1’inci yılını doldurdu. Teknosa,
üyelerine ayrıcalıklarla dolu bir
dünyanın kapılarını açan TeknoC-
lub’ın 1’inci yılına özel avantajlı
kampanya fırsatları sunuyor. 1. yıl
kutlamaları kapsamında tüm Tek-
noClub üyeleri 26 Mayıs-6 Hazi-
ran tarihleri arasında 1.000 TL’ye
varan indirim fırsatından yararla-
nabilecek. Kampanya süresince
toplam 5.000 TL ve üzeri alışveriş-
lerde 250 TL indirim, 10.000 TL
ve üzeri alışverişlerde 500 TL indi-
rim, 15.000 TL ve üzeri alışveriş-
lerde de 1.000 TL indirim hediye
ediliyor.  Kazanılan bu indirimler,
10 Haziran-30 Haziran arasında,
Babalar Günü’nü de kapsayacak
şekilde tüm Teknosa mağazala-
rında ve Teknosa.com’da satıcısı
Teknosa olan ürünlerde geçerli
oluyor. 250 TL, 500 TL ve 1.000
TL indirimler sırasıyla 1.000 TL,
2.000 TL ve 4.000 TL ve üzeri
alışverişlerde kullanılıyor.

Harcadıkça daha 
çok avantaj Tekno

Club üyeleri, harcamaları ora-
nında bir üst üyeliğe geçerek, daha
çok avantajdan yararlanabiliyor.
TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit
üyeliklerine dahil olan müşteriler,
avantajlı kampanyalar, doğum gü-
nüne özel ve 3’üncü parti marka-
larda geçerli indirimlerin yanı sıra
ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve
servis hizmetlerinde öncelikler,
sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara
sahip oluyor. TeknoClub progra-
mına Teknosa’nın web sitesi, ma-
ğazaları, mobil uygulamalar
üzerinden ya da TEKNOCLUB
yazıp 7889’a SMS göndererek üye
olmak mümkün. 
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H avacılık, Uzay ve Teknoloji festivali
TEKNOFEST Azerbaycan, baş-
kent Bakü’de Crystal Hall’da baş-

ladı. 29 Mayıs’a kadar sürecek
TEKNOFEST Azerbaycan’ın açılış töre-
ninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank Azerbaycan’da bulunmak-
tan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirte-
rek, “Dünyanın bir numaralı festivaline
havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEK-
NOFEST’e hepiniz hoş geldiniz. TEKNO-
FEST ateşini önce İstanbul’da yaktık sonra
Anadolu’ya taşıdık ardından geçtiğimiz yıl

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan ‘TEKNOFEST’i uluslararası bir
marka haline getireceğiz’ diyerek işaret fişe-
ğini yaktığında ilk durağımız elbette can
Azerbaycan olacaktı. Bugün sizlerle aziz kar-
deşlerimizle beraberiz” dedi. O gün yakılan
işaret fişeğinin bugün Azerbaycan’da bir şö-
lene dönüşmüş durumda olduğunu ifade
eden Bakan Varank, “Her sene TEKNO-
FEST alanına girdiğimde yaşadığım o heye-
canı, o coşkuyu, o mutluluğu bugün bir
başka yaşıyorum. Bugün sadece Türkiye
adına değil kardeş Azerbaycan adına sevini-
yorum. Türk dünyası için İslam dünyası için
seviniyorum. Emin olun sizler de bu alanı

gezdiğinizde aynı duyguları yaşayacaksınız,
gözleriniz dolacak, heyecanlanacaksınız,

gurur duyacaksınız. Bir milletin küllerin-
den yeniden doğduğunu, başardıkla-

rını gördüğünüzde içiniz titreyecek”
şeklinde konuştu.“Bizler şu anda

hep birlikte bir tarihe tanıklık edi-
yoruz. Kardeş iki ülkenin el ele,

omuz omuza teknoloji meşale-
sini yaktığı bir anın şafağında-

yız” diyen Bakan Varank, bu
ateşin coşkusunun Azer-

baycan’ın her tarafını,
Türk dünyasını saraca-

ğını ifade etti. Bugün o
ana eşlik eden gençle-

rin yarın dünyaya
yön verecek mü-

hendisler, bilim insanları ve araştır-
macılar olacağını belirten Varank,
“Gençlerimize tüm samimiyetimle
sesleniyorum. Sizin yerinizde olabil-
seydim burada yatar, burada kalkardım. Her
bir uçağı, her bir aracı, her bir teknolojiyi tek
tek inceler notlar alırdım. Gerekirse eve git-
mez burada yatardım. Çünkü burası öyle bir
yer ki bu alanda bulunmak gerçekten büyük
bir şans” dedi.

Milli bir teknoloji hamlesi

Bakan Varank konuşmasına şu şekilde
devam etti: “Biz Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz
için bir hedef belirledik. Dedik ki, ‘bizim ba-
ğımsızlık hikayemizin adı milli teknoloji
hamlesidir’. Bakınız çok değil bundan 10-15
yıl önce bazı ülkeler bize paramızla dahi sa-
nayi savunma ürünleri, İHA’lar, SİHA’lar sat-
mıyordu. Gizli açık her türlü ambargoyu
bize uyguluyorlardı, yer geldi o sattıkları
ürünlerin tamirini, bakımını bile yapmadılar.
Türkiye terörle, teröristle mücadele ederken
bizi o teknolojilerden, o ürünlerden mahrum
bıraktılar. Ama milli teknoloji hamlesiyle biz
bu işi tersine çevirdik. O gün İHA satmadık-
ları Türk milleti bugün devrinin en mükem-
mel teknolojilerini üretir hale geldi. Bugün o
ülkeler bu meydanda gördüğünüz Türk ya-
pımı mühendislik harikalarını alabilmek için
adeta sırada bekliyorlar. Bu neyle oldu bili-
yor musunuz? Aziz Türk milletinin ne paha-

sına olursa olsun hiç esirgemediği
destekleri sayesinde oldu, azimle
oldu, gayretle oldu, cesaretle oldu.
Bütçe, finansman, ekonomi elbette
çok önemli ama bu hikayenin asıl
kahramanı insandır. Siyasi iradeyi
koyup, yatırımı insana yaparsanız
tüm başarılar arkasından gelir. Genç-
lere, uşaklara imkan verirseniz, umut
olursanız, yol gösterirseniz başara-
mayacağınız hiçbir şey yoktur. İşte bu
sebepten TEKNOFEST insana yapı-
lan en güzel yatırımlardan bir tanesi-
dir.” Türkiye’de 2018’den beri
düzenlenene festivalin her yıl kendi
rekorunu kırarak yoluna devam etti-
ğini belirten Bakan Varank, “İnşallah
TEKNOFEST Azerbaycan da kar-
deşlerimizin teknoloji serüveninde
adeta bir mihenk taşı olacak. Biz
bunun işaretini yarışmalara olan ta-

leplerden net bir şekilde görebiliyoruz. TEK-
NOFEST Azerbaycan’ın daha ilk senesinde
yarışmalara binin üzerinde takım, 6 binin
üzerinde yarışmacı başvurdu. Bu yarışmalar
o kadar değerli ki yarışmalarda birinci olan
evlatlarımızın ödüllerini bizzat Sayın Cum-
hurbaşkanlarımız takdim edecek” şeklinde
konuştu.

Bu sadece festival değil

TEKNOFEST’te yarışmalar dışında da çok
zengin içeriklerin olacağını ifade eden Varank
sözlerine şöyle devam etti: “Girişimcilik Zir-
vesi’nden, Türk mühendis harikalarının katıl-
dığı özel gösteri uçuşlarına, su yüzeyinde
gerçekleşecek şovlardan, uçuş simülatörle-
rine, hava tünelinden Bakü meydanında ya-
pılacak lazer şovları ve konserlere kadar
şüphesiz TEKNOFEST Türkiye’den sonra
Azerbaycan’da da tarihe geçecektir. Az önce
bahsettim siyasi anlamda tam bağımsız ola-
bilmenin yolu teknolojik bağımsızlıktan geçi-
yor. Bunu her yerde söylüyoruz ama
Azerbaycan’da söylememizin özel bir anlamı
var. Çünkü biz teknolojik olarak bağımsız
olamamanın ceremesini uzun yıllar çekmiş
bir milletiz. Türkiye’ye Kıbrıs Barış Harekatı
esnasında terör örgütleriyle yaptığı mücade-
lede nasıl davranıldığını hiç aklımızdan çı-
karmıyoruz. Karabağ’daki işgalin, zulmün
karşısında dünyanın nasıl sus pus olduğunu
Azerbaycanlı kardeşlerimiz de biz de gayet
iyi biliyoruz. İşte Azerbaycan TEKNOFEST
tüm bunlara verilmiş aslında en güzel cevap-
tır. O yüzden bugün Bakü’de sadece bir festi-
val yapmıyoruz. Biz buradan tüm dünyaya
bağımsızlığımızı tek millet iki devlet şiarını
bir kez daha haykırıyoruz. Yerli ve milli tek-
nolojilerin tohumlarının atıldığı, gençlerimi-
zin ufkunu açan TEKNOFEST’le muzaffer
iki devleti yarınlara en güçlü şekilde
taşıyoruz”

Motive eden hedefler var

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar
Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada, Bakü’de olmaktan
dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
TEKNOFEST’i en iyi anlatan ifadelerin
‘takım çalışması’, ‘yüksek teknoloji’, ‘sefer-
berlik’ ve ‘inanç’ olduğunu belirten Selçuk

Havacılık, Uzay ve Teknoloji
festivali TEKNOFEST
Azerbaycan, başkent
Bakü’de önceki gün başladı

ukraYna Devlet Baş-
kanı Volodimir Zelenski,
günlük ulusa sesleniş ko-

nuşmasında, Rusya’nın Harkiv’i ye-
niden bombaladığını belirterek,
saldırı sonucunda 9 kişinin öldü-
ğünü, 19 kişinin yaralandığını ve
hepsinin sivil olduğunu açıkladı.
Ölenler arasında 5 aylık bir bebeğin
ve babasının da bulunduğunu, anne-
nin ise durumunun ağır olduğunu
belirten Zelenski, yaralılar arasında
da 9 yaşında bir kız çocuğunun bu-
lunduğunu söyledi. Zelenski Rus-
ya’nın Donbas’taki mevcut

saldırısının bölgeyi ıssız hale getirebi-
leceğini belirterek, “Popasna, Bakh-
mut, Lyman, Lysychansk ve
Severodonetsk’i, Volnovakha ve Ma-
riupol gibi yerle bir etmek istiyorlar.
Rusya üzerinde baskı kurmak keli-
menin tam anlamıyla hayat kur-
tarma meselesidir” dedi.

Özgürlüğü savunuyoruz

Letonya parlamentosuna ve halkına
seslendiğini ifade eden Zelenski, sa-
vunma da dahil olmak üzere Ukray-
na’nın aldığı yardımlar için
teşekkürlerini dile getirdiğini belirtti

ve “Dünyadaki herkes ortak özgürlü-
ğümüzü savunmak için Letonya ve
tereddüt etmeyen diğer ortaklar gibi
aynı kararlılığa sahip olsaydı, Rus
devletinin Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve
dünyaya yaptığı hiçbir kötülük ol-
mazdı” dedi. Ayrıca Hollanda Baş-
bakanı Mark Rutte ile de bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen
Zelenski, savaş alanındaki durum
hakkında bilgi verdiğini ve Uk-
rayna’nın kendini savuma ve saldırı-
ları püskürtme yeteneğinin nasıl
geliştirilebileceğine dair görüştükle-
rini belirtti.

Zelenski: Rusya, HaRkiv’i bombaladı

tEKnOFESt
AzerbAycAn bAşlAdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş
konuşmasında, Rusya’nın Harkiv’i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı
sonucunda 9 kişinin öldüğünü ve 19 kişinin de yaralandığını açıkladı

selçuk Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti:
“Azerbaycan’da bize çok tanıdık olan atalar sözü
var. ‘Dost yaman günde tanınar’, işte bu ruh saye-
sinde en yaman günde dahi hep bir aradaydık. İnşallah
dünya üzerindeki son günümüze kadar da bir arada ol-
maya devam edeceğiz. Merhum vatan şairi Bahtiyar Va-
hapzade’nin de dediği gibi bizler etle tırnak gibi ayrılması
mümkün olmayan kardeşleriz. İnşallah genç kardeşlerimiz
de şanlı sancaklarımızın hiçbir zaman yere inmemesi için bir-
likte gayret edecekler. TEKNOFEST’i dünyaya açarken, gele-
ceğimiz ilk yer tabii ki kardeşimizin evi olan Bakü olacaktı.
TEKNOFEST’i çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin
sınırı olmasın, önlerine engel çıkarılmasın diye yapıyoruz.
2018’de 18 yarışmayla başladığımız TEKNOFEST bugün 40
yarışmaya ulaştı. İnanıyoruz ki 10 yarışma ve Take off Girişim
Zirvesi ile başlayan TEKNOFEST Azerbaycan da genç kar-
deşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşak-
ları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya
gösterecek. Değerli misafirler başta TEKNOFEST Azerbay-
can’ın yürütücüleri olan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve
Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’na şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun kusursuz
olması için emek veren, ter döken, gayret gösteren Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’mızdaki tüm ekip arkadaşlarıma da hu-
zurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Sözlerime son
verirken başkent Bakü’den Türk kültürünün önemli merkezi
Şuşa’ya, can Azerbaycan’ın her köşesine selamlarımı iletiyo-
rum.” 2018’den beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST,
Bakü’de Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Tek-
noloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma
ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında düzenleniyor.

Bayraktar, “Dünya düzeyindeki büyük işlerin hepsini sırt
sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün ülkelerin bağımsız-
lıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebil-
meleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece
önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Modern dünyanın
insanlık tarihindeki en büyük ayıpları şüphesiz sömürgeci-
lik ve emperyalizmdir. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına
almasını engellemenin tek yolu teknoloji geliştirmek ve in-
sanlığın hizmetine sunmaktır. Bunu toplumsal seferberlik
ruhuyla gerçekleştirdiğimizde yüksek teknoloji geliştiren bir
toplum olma hedefine daha da yaklaşmış oluyoruz. İnanç,
başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebi-
lir? Amacına nasıl varabilir? Tam da bu nedenle tüm bu
meselinin özü inanmaktan geçiyor. İnsanı en zor anda
dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kar-
deşlerim ‘ne’ sorusundan daha çok ‘nasıl ve neden’ sorula-
rını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar’ın da
bizlere nasihatinde olduğu gibi sizler de hakkı üstün tut-
mayı yaşam gayesi edinin. İnancımızın rehberliğinde asla
pes etmeyin. Güzel ahlak ve etikten ayrılmayın. İnanarak
başladığınız işlerde ailenize, ailenizden de öte milletinize,
milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edi-
nin” şeklinde konuştu.

Hayallerinizin 
SINIRI OLMASIN

Putİn
kazanmamalı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 
Davos'taki konuşmasında Ukrayna'daki
savaşın yayılma tehlikesinin henüz
geçmediğine işaret ederek, "Putin
savaşını kazanmamalı" şeklinde konuştu

almanYa Başbakanı Olaf Scholz, İs-
viçre'nin Davos kasabasında düzenle-
nen Dünya Ekonomi Forumu'nda

yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik
savaşını Rusya ve dünyanın geri kalanı için "korkunç
sonuçları" olan bir fiyasko olarak nitelendirdi. Al-
manya Başbakanı konuşmasında Rusya'nın başarı-
sızlığa uğramasına rağmen tehlikenin henüz
aşılmadığını belirterek, savaşın yayılma ihtimalinin
henüz ortadan kalkmadığı konusunda uyarıda bu-
lundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "stra-

tejik hedeflerine" ulaşamadığını
ifade eden Sosyal Demokrat Par-
tili (SPD) Başbakan Scholz,
buna rağmen her gün kaygıyla
karşıladığı "Savaşın Ukrayna'nın
dışına yayılıp yayılmayacağı" so-
rusunun ortada olduğunu söy-
ledi. Uluslararası toplumun
Rusya politikasının "son derece
açık" olduğuna vurgu yapan
Scholz, "Putin savaşını kazanma-
malı. Ve şuna eminim: Kazanma-

yacak" şeklinde konuştu. Putin'in "dikte ettireceği
barışın" kabul edilmeyeceğini vurgulayan Scholz,
"Bunu Ukrayna da biz de kabul etmeyiz" dedi. Al-
manya Federal Cumhuriyeti'nin ilk kez bir çatışma
bölgesine silah gönderdiğine dikkat çeken Scholz,
"Ukrayna'nın savunmasının kırılamayacağını anla-
dığı takdirde Putin ile ciddi olarak barış müzakere-
leri" yürütülebileceğini söyledi. Scholz
konuşmasında, Putin'in Ukrayna konusunda yaptığı
hesap hatalarının Rusya'nın aleyhine olan sonuçla-
rına da değindi. Bütün Ukrayna'nın Rusya tarafın-
dan alınmasının "bugün savaşın başında
olduğundan daha uzak göründüğünü" ifade eden
Scholz, Ukrayna'nın da Avrupa'daki geleceğine her
zamankinden daha fazla vurgu yaptığını kaydetti.

Bizleri çok hafife aldı

Rusya lideri Putin'in NATO, Avrupa Birliği (AB) ve
G7'nin "birliğini ve gücünü" hafife aldığını belirten
Scholz, "Kuzey Atlantik ittifakına katılmak isteyen
İsveç ve Finlandiya'nın iki sıkı dost ve partner" oldu-
ğunu da sözlerine ekledi. Almanya Başbakanı ko-
nuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşta
başarı elde etmesi halinde oluşacak dramatik so-
nuçlar konusunda da uyarıda bulundu. Scholz,
"Putin, neyin doğru olduğunu daha güçlü olanın
dikte ettireceği, özgürlük, egemenlik ve kendi kade-
rini tayin hakkına herkesin sahip olmadığı bir dünya
düzenine geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Bunu "Emperyalizm" olarak nitelendiren Scholz, bu
"Savaşın olağan bir siyaset yöntemi olduğu, kıta-
mızda ve dünya istikrarlı bir barış düzeninin olma-
dığı dönemlere bizi geri gönderme denemesidir"
şeklinde konuştu. İki dünya savaşının ardından "Bir
daha asla" düşüncesi ile uluslararası iş birliği siste-
minin oluştuğunu hatırlatan Scholz, uluslararası
topluma çok taraflı iş birliğini sürdürme çağrısı
yaptı.

Böyle komşu
olmaz olsun

Yunanistan, Birleşmiş Millet-
ler'deki (BM) daimi temsilcisi
aracılığıyla, Ege Denizi'nde bulu-

nan adaları üzerindeki egemenliğini sorgula-
dığı gerekçesiyle Türkiye'yi BM'ye şikayet
etmeye hazırlanıyor. Yunan hükümeti, Ege
Denizi'nin doğusundaki adalarının egemen-
liğini sorguladığı gerekçesiyle Türkiye'yi Bir-
leşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmeye
hazırlanıyor. Yunanistan'ın kamusal radyo-
televizyon kurumu ERT'nin Yunan Dışişleri
Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre
Atina, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler
Daimi Temsilcisi aracılığıyla ilgili şikayet
mektubunu Perşembe akşamı BM'ye 
sunması bekleniyor.
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Kartal Belediyesi ve Doğuş Üniversitesi’nin iş 
birliği ile 26 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasında 
düzenlenen, ‘Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri
Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. Gecede, usta sanatçı
Müjdat Gezen Yaşam Boyu Emek ve Onur Ödülü’nü,
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı

S oğanlık Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen geceye, Kartal
Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel’in yanı sıra; sinema ve ti-
yatro dünyasının usta oyuncusu
Müjdat Gezen, oyun yazarı ve se-
narist Kandemir Konduk, Doğuş
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tur-
gut Özkan, Dr. Erdal Yıldırım,
Kartal Kent Konseyi Başkanı Tür-
kan Kurtulmaz, Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcıları ve çok sayıda
tiyatro sever katıldı. Festivalin ilk
gecesi ‘Sahne Tozu Tiyatro’ adlı fo-
toğraf sergisinin açılışı ile başladı.
Küratörlüğünü Yavuz Yılmaz ve
Bora Elber’in üstendiği serginin
açılışı, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel ve beraberindekiler
tarafından gerçekleştirildi. Başkan
Gökhan Yüksel açılışta, fotoğraf
sanatçıları; Yavuz Yılmaz, Banu
Kaplancalı, Kıvanç Niş ve Nesrin
Kadıoğlu’nun tiyatro temalı fotoğ-
raflarını inceleyerek eserler hak-
kında bilgi aldı. 10 Haziran’a kadar
ziyaret edilebilecek olan sergide ay-
rıca dramaturg ve oyun yazarı Elif
Solak'ın tiyatro karakterlerini res-
mettiği çizimlerde yer alıyor. Ti-
yatro Festivali’nin devamında
Yazar Bülent Usta tarafından ka-
leme alınan, ‘Bir Pera Hikayesi’
adlı müzikal sahnelendi. Eski İs-
tanbul’un toplumsal hayatının mü-
zikal türünde anlatıldığı tek perdeli
oyun izleyenler tarafından çok be-
ğenildi. Oyunun sonunda, sanatçı
Kandemir Konduk, Yazar Bülent
Usta’ya bir teşekkür plaketi ve çiçek
takdim etti. Sanatçı Kandemir
Konduk, “Harika bir oyun izledik.
Ben çok keyif aldım. Eminim sizler
de çok keyif aldınız. Emeği geçen
herkese sonsuz teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı.

Kartal'ın genç bir 
başkanı var

Gecenin devamında, Türk tiyatro-
sunun efsanevi isimlerinden Müj-
dat Gezen’e, Yaşam Boyu Emek ve
Onur Ödülü takdim edildi. Ünlü
sanatçı, ödülünü Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel ve Doğuş
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tur-
gut Özkan’ın elinden aldı. Kartal
Belediyesi’nin ev sahipliğindeki,
Uluslararası Üniversite Tiyatro Bö-
lümleri Festivali’nde ödül almaktan
dolayı yaşadığı mutluluğu ifade
eden usta sanatçı; “Kartal’ın, Kar-
tal gibi genç bir Belediye Başkanı
var. Ben bu genç adamı, çok uzun
süredir tanıyorum. Tiyatroya ve
genç oyuncularımıza verdiğiniz
destek hiçbir zaman unutulmaya-
cak. Emeği geçen herkese sonsuz
teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Gururlu ve onurluyum

Başkan Gökhan Yüksel, usta sa-
natçı Müjdat Gezen’e ödül takdim
etmiş olmaktan dolayı yaşadığı
mutluluğu ifade ederek, şunları
söyledi; “Bugün çok önemli bir et-
kinliğin açılışını yaptık. Genç tiyat-
rocular feyz alsın diye sanat
ışığımız Müjdat Gezen aramızda.
Bu benim için ayrı bir onur ve
gurur.  Kartal’da kültür-sanat yaşa-
maya devam edecek. Çünkü ço-
cukların, gençlerin, gelişimi için
kültür-sanat olmazsa olmazdır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, ‘Sanatsız kalan bir mille-
tin, hayat damarlarından biri
kopmuş demektir’ sözünden almış
olduğumuz ilhamla yolumuza
devam ediyoruz. Bütün Kartallı
komşularımızı bu festivale bekliyo-
ruz.” Ödül törenin sonunda Müj-
dat Gezen, katılımcıların tiyatro
hayatıyla ilgili merak ettiği sorulara
cevap verdi.

Müjdat GEzEn’E
ONUR ÖDÜLÜ

ARİF ELMAS

26 mAyıs-6 hAzirAn tarihleri arasında gerçekle-
şen Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri 
Festivali’nde, yurtiçi ve yurtdışından çeşitli üniver-
siteler, belirlenen tarihlerde 12 oyunla tiyatro sever-
lerin karşısına çıkacak. Festivalin ilk oyunu ise,
bugün Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahneye taşı-
dığı, “Bir Yaz Gecesi Hülyası” adlı oyun olacak.

İlk oyun bugün

Ataşehir Nazım’ı
anacak

AtAşehir’de artık bir gelenek
haline gelen Uluslararası Nâzım
Hikmet Şiir Günleri’nin bu yıl

dördüncüsü düzenlenecek. Şiir Günleri,
Ataşehir’den taşarak, farklı mekânlarda sa-
natseverlerle buluşacak. Edebiyat ve sanat
dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı
Şiir Günleri’nde söyleşiden imza günlerine,
müzik ve şiir dinletisinden panele kadar bir
dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Onur konuğu-
nun akademisyen, şair ve yazar Cevat
Çapan, festival direktörünün usta şair Hay-
dar Ergülen olduğu Şiir Günleri, 3 Hazi-
ran’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
düzenlenecek olan gala gecesiyle başlaya-
cak. Gecede, Ataşehir Belediyesi Gençlik
Orkestrası eşliğinde, Feryal Öney, Hakely
Nakao, Hüseyin Turan, Metin & Kemal
Kahraman, Hüsnü Arkan ve İlkay Akkaya
konser verecek. Ayrıca “Jose Marti Küba
Dostluk Derneği”nin katkılarıyla Kübalı
müzisyen Hakely Nakao da gecede yer ala-
cak. Nâzım Hikmet’in “Bulut mu Olsam”
şiirinin İspanyolca’ya çevirisini besteleyen
Nakao, “Neo Caminos” adını taşıyan ese-
rini Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası
ile birlikte seslendirecek. Türkiye’den de
önemli şairlerin de katılacağı Şiir Günle-
ri’nin konukları arasında; Serhan Ada, Alp-
han Akgül, Melahat Babalık, Fatma Ayata
Başural, Ahmet Bozkurt, Nalan Çelik,
Deniz Durukan, Ayça Erdura, Turgay Fi-
şekçi, Gülseli İnal,  Ayşe Şafak Kanca, İbra-
him Karaca, Tuna Kiremitçi, Altay Öktem,
Pelin Özer, Selcan Peksan, Hakan Savlı, Elif
Sofya ve Ercan y Yılmaz yer alacak. Konuk
şair olarak ise yabancı ülkelerden, Kristian
Blomberg, Riitta Cankoçak, Erkka Filander,
Olli-Pekka Tennilä, Sini Silveri ve Helmi So-

limeis katılacak. Şiir
Günleri’nin açılışı
günü ayrıca bir
sergi de Cemal
Reşit Rey Konser
Salonu’na gelen
konukları karşılaya-
cak. Gazeteci-yazar Alâettin Bahçekapı-
lı’nın, Nâzım’ın ardından dostlarına,
arkadaşlarına, okurlarına, sevenlerine yaz-
dırdığı mektuplardan oluşan sergi, sanatse-
verlerle buluşacak.

Vapur dumanı şiirler için tütecek

Şiir Günleri’nin ikinci gününde şairler, mü-
zisyenler ve her yerden şiirseverlerle dolu
şehir hatları vapuru, saat 11.00’de Yeni Ka-

dıköy İskelesi’nden (Karaköy-Eminönü İs-
kelesi) kalkacak. İstanbul Büyükada’ya
doğru yapılan bu keyifli yolculuğa Boğaz’ın
eşsiz güzelliği, şiir ve müzik eşlik edecek.
Son durak ise Adalar Belediyesi olacak. Şa-

irler, Büyükada’da Çelik
Gülersoy Kültür ve
Sanat Merkezi’nde ola-
cak ve ada halkıyla bir
araya gelip şiirlerini oku-
yacak. Gezi, 14.00’de
yine Kadıköy İskele-
si’nde son bulacak.

Müzik dinletisi
gerçekleşecek

Şiir Günleri’nin üçüncü ve son günü etkin-
likleriyse saat 11.00’de Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi’nde yapılacak. Konuk şair-
lerin katılımıyla şiir ve müzik dinletisi ger-
çekleştirilecek. Ataşehir Amfili Park’da ise
sanatseverleri renkli bir program bekliyor
olacak. Etkinlikler saat 15’de onur konuğu
Cevat Çapan’nın söyleşi ve imza progra-
mıyla başlayacak. Program, Çellist Martti
Rousi’nin müzikleriyle eşlik edeceği, saat
16.15’deki şiir paneli ile devam edecek.

Ataşehir Belediyesi, Memleket
ve Dünya Şairi Nâzım Hikmet’e
saygı ve özlem duruşu taşıyan
Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir
Günleri’ni bu yıl 4. kez
düzenleyecek. Büyük ustanın
ölüm yıl dönümü olan 
3 Haziran’da başlayacak Şiir
Günleri’ne Türkiye’den ve yurt
dışından birçok şair katılacak

Kadın sanatçılara
baskıya son verin
Eşitlik İçin Kadın Platformu, yayınladığı açıkamayla kadın
sanatçılara yönelik baskılara son verilmesi gerektiğini ifade etti

Eşitlik için kadın Platformu, son zaman-
larda konserleri iptal edilen Aynur Doğan ve
Melek Mosso'yu anumsatarak, kadın sanat-

çılara yönelik baskılara son verilmesi çağrısında bulundu. Ya-
pılan açıklamada, “Sanatçılara yönelik taciz ve saldırılar,
bizlerin eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşama hakkımızı,
istediğimiz müziği dinleme ve dilediğimiz etkinliğe katılma
hakkımızı da elimizden almayı hedefliyor. şarkı sözlerini
bahane ederek Sezen Aksu’yu eleştiren zihniyet, yakın
zamanda kıyafetleri üzerinden kamuoyu önünde
Hande Yener, Aleyna tilki ve Gülşen’i de taciz etmiş,
sadece kadın olduğu için Ece Seçkin’in Düzce’de ve-
receği konseri iptal etmişti. Aynur Doğan’ın De-
rince ve Bursa konserlerinin iptali ardından, simdi
de Melek Mosso’nun Isparta Gül Festivali’ndeki
konser programından çıkarıldığı haberi basına
yansıdı. Bu kadın sanatçılara yönelik taciz ve

baskılara ek olarak, pek çok sanatçı-
nın konserleri iptal edilmiş, Eski-

şehir’deki Anadolu Fest gibi
etkinlikler valilik kararıyla hep-
ten engellenmişti” hatırlatması

yapıldı.

Baskılara geçit vermeyiz

Açıklamanın devamında ise şu ifade-
lere yer verildi; “Etkinlikleri düzenleyen be-

lediyelere “halkın inanç ve gelenekleriyle
uyuşmayan” sanatçıların konser ve etkinlik
programlarında yer almaması yönünde taciz ve
baskı uygulayan birtakım marjinal grupların ter-
cihlerini bütün bir halka empoze etme çabasına
alet olan kurum ve yetkililere sesleniyoruz: Siste-
matik bir hal alan bu çağdışı kısıtlama ve yasak-
ları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların
özellikle de kadın sanatçıların mesleklerini diledik-
leri gibi icra etmelerine engel olmanıza izin ver-
meyeceğiz! Eşik olarak sanatçılarımıza ve
sanatlarını icra etme özgürlüklerine sahip çıkıyo-
ruz. Eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşama hak-
kımızı, çalışma hakkımızı, kıyafet ve seyahat
özgürlüğümüzü savunuyoruz.” BURAk ZiHNi

Eğitimde yeni
teknoloji adımı

BuGün teknoloji, hemen hemen her
alanda olduğu gibi eğitimin de kuşkusuz
en önemli bileşenlerinden birini oluştu-

ruyor. Görüntüleme teknolojilerinin yanı sıra daha
iyi bir eğitim için ürettiği yazılım ve donanım ürün-
leriyle de öne çıkan ViewSonic, yeni teknolojilerini
İstanbul’da düzenlenen GESS Türkiye Eğitim Tek-
nolojileri ve Çözümleri Fuarı’nda eğitim dünyası-
nın beğenisine sundu. Bugüne kadar öğrenci,
öğretmen tarafından verilen geri bildirimle öğ-
renme süreci ve performansı hakkında bilgi edine-
biliyordu. Ancak, öğretmenin ders anlatırken, her
öğrenciyi sürekli izlemesi ve sınıfın duygusal duru-
munu test etmesi güçtü. ViewSonic’in buna çözüm
olarak geliştirdiği yeni ürünü ‘myViewBoard Sens’
ile artık bu mümkün. ViewSonic’in  öğrencilerin
“mutluluk” analizini yaparak geri bildirim veren ve
EdTEch dünyasında bir “ilk” olan yeni teknolojisi
bu nedenlefuarda büyük ilgiyle karşılandı. Sens’in
içinde bulunan sensörler sayesinde öğrencinin ders
dinlerken; hangi dakikada nasıl tepki verdiğine dair
duyusal reaksiyonların (mutlu-sıkılmış-ilgili vb.)
yanı sıra ses ve ısı gibi eğitimi etkileyen çevresel
faktörler de ölçümlenerek, öğretmene nesnel bir
geri bildirim raporu verilecek. Öğrenci ve öğret-
mene fayda sağlamak amacıyla tasarlanan Sens,
öğretmene eğitim sürecini daha akıcı bir şekilde
yorumlayıp analiz edebileceği veriler sağlayarak
asistanlık yapacak. Bu rapor sayesinde öğretmen;
ders içerikleri, anlatma performansı gibi konularda
kendisini değerlendirme şansı bulabilirken, iyileş-
tirme alanlarını da tespit edebilecek. Öğrenci mah-
remiyetini esas alan teknolojide; yüz tanıma,
görüntü kaydı ve saklanan kişisel veri ise yok. 

Gelişime katkı verecek

ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M. Önder Şen-
gür, çevre ve öğrencilerin duygusal durumları hak-
kındaki verileri işlemek için bir dizi sensör
kullandıkları Sens’te öğrenme sonuçlarını iyileştir-
mek için verilerin gücünden yararlandıklarını söy-
ledi. Eğitimcilere yol göstermesi açısından bu
cihazla elde edilecek verilerin önemli bir kaynak
oluşturacağına inandıklarını da aktaran Şengür,
“Bugüne kadar eğitimciler, öğrencilere geri bildi-
rimde bulunuyordu, bu cihazla eğitimciler de öğ-
rencilerin ders esnasında ilgilerinin ne zaman
dağıldığını, ne zaman daha katılımcı olduklarını
görebilecekler. Bu cihazın eğitimciye kendisini ge-
liştirmesi açısından önemli bir ayna görevi görece-
ğine inanıyoruz” dedi. 

Assos’ta Güneş açacak!
Geçtiğimiz yıl 'sıfırıncı sene' sloganı ile tek
günlük bir programla ilk kez gerçekleşen ve
cazseverlerce büyük ilgi ile karşılanan Assos
Caz Maz, bu yıl 'birinci senesiyle' kapılarını
iki günlük bir programla tekrar açıyor. 1
Temmuz - 2 Temmuz tarihlerinde Kozluya-
lı'da gerçekleşecek festival, katılımcılara
deniz ve doğanın yanı sıra, bölgedeki diğer
yan etkinlikleriyle eşsiz deneyimler sun-
maya hazırlanıyor. Alternatif sahnenin ken-
dine özgü isimlerinden Güneş Özgeç,
besteci ve söz yazarı İdil Meşe ve multi ens-
trumantalist Jesper Poelke ve caz gitaristle-
rinden Bilal Kahraman ilk günün özel
konukları olacak. Festivalin ikinci gününde
ise, vokal, çello ve gitardan oluşan Asena
Akan Contempo, kendine has vokal tavrı ve
ses rengiyle Türkiye'de caz vokaline yepyeni

bir soluk getiren Deniz Taşar ve piyanist
Adem Gülşen, farklı tarzları bir arada ba-
rındıran vokaliyle dikkat çeken Özge Ürer
ve setin başında Reggae üstadı C Fyah sah-
nede olacak.
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Kamil Üci Gençlik ve Spor Kulübü, Esenyurt'ta Uluslararası Karate Semineri 
düzenledi. Seminerde konuşan Kamil Üci, “Bugün Brezilya'dan gelen karate 
hocası Shihan Disney Pereira karateye dair deneyimlerini bizlerle paylaştı” dedi

K amil Üci Gençlik ve Spor Kulübü,
Brezilya'dan gelen Shinan Disney
Pereira ile karate semineri düzen-

ledi. Brezilya'dan gelen isimler ve Kamil
Uci kareteye dair deneyimlerini öğrenci-
lerle paylaştı ve önemli bilgiler verdi. Bre-
zilyalı Shihan Disney Pereira, “Karatede
disiplin çok önemli. Çok çalışmak her
sporda olduğu gibi çok önemli. Bugün
burada bunları anlatabilmek önemli. Bu-
rada olmak, sporcularımızla güzel anılar
biriktirmek biz de sevinç yaştı. Kamil Üci

ve öğrencilerine başarılar diliyoruz” dedi.

Dünya bizi izliyor

Brezilyalı karateciyi ağırlamaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Türkiye
Karate  Federasyonu Uluslararası Karate
Hakemi Sensei Kamil Üci de “Dünya ça-
pında sportif çalışmalarımız taktir ile izle-
niyor. Saygı görüyoruz. Bugün  Shihan
Disney Pereira’yı  Esenyurt  ilçemizde
ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sihihan
Disney Pereira ile karate do bilgi ve biri-
kimlerimizi karate do sporuna ilgi göste-
ren sporcularımıza  aktardığımız için

mutlu olduk. Esenyurt, Türkiye’nin en
büyük ilçesidir. 57 ilden büyük olan ilçe-
mizdeki çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik
sportif çalışmalarımız  ile insana hizmet
verdiğimiz için gurur duyuyoruz. İnsanı-
mızın  uluslararası sportif  kariyerini yük-
seltmek temel amacımızdır. Bütün dünya
insanı ile aynı güneşin şemsiyesi altında-
yız. Kültürel farklılıklar zenginliklerimizdir.
Shorin ryu Karate Hocası Shihan Disney
Pereıra bilgi ve tecrübelerini  sporcuları-
mıza aktardı.Esenyurt Gençliğini dünya
ile buluşturmaya devam  edeceğiz” diye
konuştu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren
Beşiktaş'ın Salernitana'nın forveti Milan
Djuric'i kadrosuna katmak istediği ve bu
doğrultuda bir görüşme gerçekleştirildiği 
belirtilirken tecrübeli oyuncu için
Fiorentina'nın da devreye girdiği aktarıldı

Milan Djuric için
Beşiktaş devrede

BEşiKTaş'Ta yeni sezon için transfer çalışmaları
sürüyor. Forvet hattına takviye yapmayı hedefleyen
Beşiktaş'ın Salernitana forması giyen Milan Djuric'i
gündemine aldığı belirtilmişti. italyan basınından Il
Mattino, Beşiktaş'ın Salernitana ile sözleşmesi
sona eren Djuric ile bir görüşme gerçekleştirdiğini
belirtti. Fakat Bosna-Hersekli oyuncu için devreye

giren tek takımın Beşiktaş olmadığı ifade ediliyor. Il
Mattino, Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da Dju-
ric için teklifini sunduğunu aktarıyor. Fiorentina'nın
1 milyon euronun biraz altında bir maaş önerisini
Djuric'e ilettiği belirtilmekte.  Bu sezon Salernitana
formasıyla Serie a'da 33 maça çıkan 32 yaşındaki
forvet; 5 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. 

esenyurt karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

karate 
seminerinde buluştu

BARIŞ KIŞ

Fransızlar peşlerinde
Lyon, Kerem için, Lille ve Montpellier de Mustafa için 
fırsat kolluyor. Ancak oyuncuların menajerleri seçime
hazırlanan Galatasaray’da görüşecek kimse bulamıyor

GaLaTaSaraY ’Da 11 Haziran’da yapılacak
seçimler birçok alanda kulübün elini kolunu
bağlıyor. Bu konuların en başında da trans-

fer geliyor. Çünkü seçilecek başkan ve yöne-
timin transferde nasıl bir yol izleyeceğinin
yanı sıra, Burak Elmas yönetimi bütün gö-

rüşmeleri durdurma kararı aldı. Üs-
tüne bir de Torrent ile yolların
ayrılacağı hesaba katılınca ne
gelecek isimler ne de yolların

ayrılacağı oyuncular konu-
sundaki belirsizlik zirve ya-
pıyor. Bunun en net örneği
ise bu sezon beklentilerin

de üzerinde patlama
yapan Kerem ak-türkoğ-

lu’nda yaşanıyor.

Zamalek para
bekliyor

Millî oyuncu, avrupa’nın
dev kulüplerinin rada-
rına girerken Lyon sarı
kırmızılılarla görüşerek
elini çabuk tutmak isti-
yor. ancak Fransız ekip

de seçim sonucunu bek-
lemek zorunda kaldı. ay-

rıca daha önce
Bordeaux’nun kapısından

dönen Mustafa Muhammed
için de Lille ve Montpellier

devreye girdi. Mısırlı oyuncunun
menajeriyle ilk temaslar kuruldu.

Zamalek’e henüz 4 milyon dolarlık ödeme
yapmayan Cimbom’da yeni yönetim gelecek

teklifleri gündeme alarak bu mecburi öde-
meden kaçınabilir. Daha önce Bordeaux’nun
kapısından dönen Mustafa Muhammed, Do-

menec Torrent’in gelişiyle formasını
Gomis’e kaptırmıştı. Bu sezon 8 gol atıp 5
asist yapan Mısırlı oyuncunun Fransa’ya

transfer olma fikrine sıcak baktığı öğrenildi. 

aranan golcü
BulunDu

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın
Belçika’da harika bir sezon geçiren
Paul Onuachu için Genk’e teklif
yaptığı iddia edildi. Onuachu’nun da
takımdan ayrılmak istediği öğrenildi
Yeni sezona 1. sınıf bir golcü transferiyle girmeyi hedefle-
yen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldiği bildirildi. Siyah-
Beyazlı kurmayların bu sezon 29 maçta 19 gol ve 3 asistle
oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu için Genk'e teklif
yaptığı ve cevap beklediği ifade edildi. Liverpool ve West
Ham'la anlaşamadığı için 20 Eylül'de sözleşme yenileyen
Paul Onuachu'nun 2024'e kadar Genk ile sözleşmesi var.
Yaşı 28'e geldiği için beklediği teklifleri alamayan Onuachu
yılda 1.1milyon Euro kazanıyor. Bu arada ülkesi Nijerya'dan
da sürpriz bir iddia geldi. Pulse gazetesi Onuachu'nun 28
Mayıs'ta sevgilisi Tracy ile Lagos'ta dünya evine gireceğini
bunun bu sezon atacağı tek imza olmayacağını yazdı. Ga-
zete 2019'dan beri Genk'te forma giyen Onuachu'nun daha
yüksek bir maaş kazanma zamanının geldiğine inandığını,
bu yüzden yazın takım değiştireceğini iddia etti. Beşiktaş'ın
Genk'e direkt satın alma teklifi mi yoksa opsiyonlu kiralama
teklifi mi yaptığı ise kesinlik kazanmadı. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vava-
cars Fatih Karagümrük'te teknik direktör
Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hur-
man’ın isteği doğrultusunda yollarını
ayırdıklarını duyurdu. Sosyal medya he-
sabından açıklama yapan Volkan Demi-
rel, şu ifadeleri kullandı; "Fatih
Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğu-
muz bugün itibari ile Başkan Süleyman
Hurman’ın isteği doğrultusunda tamam-
landı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren
herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duy-
duğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

Nwakaeme
ÇIKMAZI! 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,
sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme ile
görüşmelerin sürdüğünü ve yıllık 1.5 milyon 
Euro'nun üstüne çıkmayacaklarını söyledi
Süper Lig 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan
Trabzonspor 'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak'a
açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun mimarlarından
olan ve sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'nin
durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu,
"Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam
ediyor. Oyuncu açısında baktığımız zaman yaşı itibariyle
belki de futbol kariyerinde son ya da sondan bir önceli
sözleşmesi olacak. Doğal olarak da bizden mali açıdan
hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir
sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu, o
parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücre-
tin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 maçta görev yapan
Anthony Nwakaeme, 15 gol ve 11 asistle sezonu nokta-
ladı. Gelirlerin azaldığına dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu
ayrıca, "1.5 milyon Euro sınırını tutturmakta dahi zorla-
nıyoruz. Para çok değil, var olan parayı disiplini kullanı-
yor Trabzonspor. Bu durumdan taviz verdiğimiz takdirde
bu kez ileriye dönük içinden çıkalamayacak duruma ge-
lirsiniz." açıklamasında bulundu.

Volkan Demirel
VeDa ettİ

Bodrumspor'un
gözü finalde
TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline çıkarak tari-
hinde ilk kez 1'inci Lig'in kapısına dayanan Bod-
rumspor, pazar günü İzmir'de Teco Karacabey
Belediyespor'la oynayacağı final maçı öncesi ke-
netlendi. Namağlup olduğu Play-Off serisinde
çeyrek finalde Sivas Belediyespor'u yarı finalde
ise An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u ele-
yen yeşil-beyazlılar şimdi de gözünü kupaya

dikti. Final maçı öncesi hazırlık-
larını tesislerinde sürdüren
Bodrumspor'da şimdi tek hedef
yeni başarılara ulaşmak.



1528 MAYIS 2022 CUMARTESİSPOR www.gazetedamga.com.tr

Z iraat Türkiye Kupası final maçında
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup
Sivasspor karşılaştı. Mücadelenin 1.

dakikasında soldan ceza sahasına giren Gra-
del'in vuruşunda top savunmadan döndü.
Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan
Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye
paralel giden meşin yuvarlak yandan auta
çıktı. 14. dakikada gelişen Yukatel Kayreris-
por atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla
ceza sahasında topla buluşan Emrah Baş-
san'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda
araya giren Appindangoye'den döndü. 25.
dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı
kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın
kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 33. da-
kikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti.
Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza saha-
sında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı
topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza
yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla
meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0. 38. daki-
kada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına
kale önünde müsait durumda bulunan Ul-
vestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta
çıktı. 43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci
gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla
soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şu-
tunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.
Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0
önde bitirdi.

İkinci yarıdan notlar

60. dakikada Demir Grup Sivasspor beraber-
liği yakaladı. Gradel'in orta sahadan kullan-
dığı uzun serbest atışta Yatabare, ceza yayı
üzerinde topu 75. dakikada Sivasspor ikinci
gole çok yaklaştı. Fajr'ın sağ kanatta son çiz-
giye yakın bir noktadan kullandığı serbest
atışa ceza sahasında iyi yükselen Yataba-
re'nin kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kor-

nere çeldi. 81. dakikada gelişen Sivasspor
atağında Ahmet Oğuz'un sağdan ortasına ön
direkte Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine plase
vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere
tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü

95. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pa-
sıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gra-
del'in uzak köşeye şık vuruşunda, meşin
yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-
2. 107. dakikada Kayserispor beraberliği sağ-
ladı. Hosseini'nin sağ çaprazdan ortasına
ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın
kafa vuruşunda, yere çarpan meşin yuvarlak
köşeden filelere gitti: 2-2. 113. dakikada
Demir Grup Sivasspor üçüncü golü buldu.
Fajr'ın ara pasıyla sağdan savunmanın arka-
sına sarkan Kayode, meşin yuvarlağı içeri çe-
virdi. Konate, altıpas içinde yaptığı vuruşla
topu ağlara gönderdi: 2-3. Karşılaşmadan 3-
2 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor, Ziraat
Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde
etti.

Sivasspor, kupasını kaldırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1
berabere biten final maçında Yukatel Kayse-
rispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup
Sivasspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oyna-
nan karşılaşmanın ardından büyük sevinç
yaşayan Demir Grup Sivassporlu futbolcu-
lar, saha içinde birbirlerine sarılarak şampi-
yonluğu kutladı. Futbolcular ile teknik heyet,
şampiyonluk sevincini müsabakayı tribünde
izleyen taraftarlarıyla da paylaştı.Saha orta-
sında düzenlenen törende önce karşılaşma-
nın hakemlerine plaketleri takdim edildi,
daha sonra madalya seremonisine geçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, İsmail
Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mec-
nun Otyakmaz'ın yer aldığı kupa töreninde,
önce finalist Yukatel Kayserispor, ardından
da şampiyon Demir Grup Sivasspor'un tek-
nik heyet ve futbolcuları madalyalarını aldı.
Demir Grup Sivassporlu futbolcular Hakan
Arslan ve Ziya Erdal, kupayı Ali Düşmez ve
İsmail Erdem'in ellerinden alarak takım arka-
daşlarının yanına götürdü. Kırmızı-beyazlılar
birlikte kaldırdıkları kupayla poz verdi.
Büyük sevinç yaşayan Sivassporlu oyuncular,
uzun süre sahadan ayrılmadı.

Çok önemli bir kupa kazandık

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal, Sivas tarihindeki
bir ilk olduğu için çok mutlu olduklarını an-
lattı. Şaşal, "Sezona başladığımızda iki sene
üst üste Avrupa'ya gitme baskısı vardı üzeri-
mizde. Lig istediğimiz gibi gitmeyince ku-
paya odaklandık. Kupada adım adım
ilerledik ve hem Sivasspor adına hem de
kendi adıma ilk defa bu kupayı kazandık."
dedi. Türkiye'nin en büyük kupasından birini
kazandıklarını söyleyen Şaşal, "Çok mutlu
sevinçli ve gururluyuz. Tarifi olmayan bir şey.

Türkiye'nin en büyük kupalarından birini ka-
zandık." ifadelerini kullandı. Şaşal, şunları
kaydetti: "Hiç beklemediğimiz goller yedik.
Ancak üstesinden geldik. Çok mutluyuz.
Herkes inanmıştı, herkes istiyordu. Böyle kri-
tik maçlarda hep başarılı olduğumuzu dü-
şündük ve maçın başından sonuna kadar
oyuna hakim olan taraf bizdik. Kupayı bizim
hakettiğimizi düşünüyorum." Uğur Çiftçi,
"Çok mutluyuz. Desteklemeye gelen taraftar-
larımızın ayağına sağlık. Buraya kadar gel-
dik, kazanmak istiyorduk. İki senedir
Avrupa'ya gidiyoruz. Bu senede Avrupa'da
Sivasspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz."
diye konuştu. Ahmet Oğuz ise şöyle konuştu:
"Tarifi olmaz bir hissiyat bu. Finale yakışır bir
maç oldu. İki tarafta iyi oynadı. Mutluyuz.
Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Sivasspor tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. 3
sene üst üste Avrupa'ya gitme başarısı gös-
terdik. Şampiyonluğa ulaştığımız için çok
mutluyuz."

Sivas halkına armağan olsun

Demir Grup Sivasspor’da başkan Mecnun
Otyakmaz, karşılaşmanın ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Kupayı
müzelerine götürdükleri için çok mutlu oldu-
ğunu belirten Otyakmaz, “Tarihimizde ilk kez
final oynayıp kupayı kazanmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Kayserispor’u tebrik ediyo-
ruz çok zorlu bir periyottan geçtiler. Çok
önemli takımları eleyerek karşımıza çıktılar.
Centilmenliklerinden dolayı Berna başkana
ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bugün
üstün oynayan, maçı forse eden ve kazanan
bir Sivasspor vardı. Teknik heyeti ve futbol-
cularımızı kutluyorum. Bütün Sivas halkına
armağan olsun” diye konuştu. Türkiye Ku-
pası’nı kazanarak Avrupa Ligi Play-Off tu-
runda mücadele etme hakkı kazandıklarını
aktaran Otyakmaz, “Art arda 3’üncü kez Av-
rupa’ya gitme hakkı kazandık. Ülkemizi tem-
sil etmek, inanılmaz bir gurur ve onur. Geçen
yıl, Konferans Ligi’nin Play-Off aşamasında
elenmiştik. Şimdi Play-Off turuyla başlaya-
cağız. İnşallah UEFA Avrupa Ligi gruplarına
kalır ondan sonra yolumuza devam ederiz.
Belki sonrasında Avrupa Konferans Ligi
olur. Bu bizim için gurur verici. Başkanlığım
süresinde 8 defa Avrupa’ya gitme hakkı elde 
ettik. Bir tanesinde gidemedik. Bir tanesinde
Play-Off’un azizliğine uğradık. 6’ncı defa ül-
kemizi temsil edeceğiz. Gerçekten büyük bir
gurur. Emeği geçen herkese şükranlarımı su-
nuyorum" ifadelerini kullandı.

Kazanmamız çok önemliydi

Yaz aylarında güçlü bir takım yaratmak için
çok çalışacaklarını belirten Otyakmaz, “Her
şey bu kupayı alıp almamamızla ilgiliydi. Si-
vasspor’un kritik bir dönemeciydi bu maç.
Bu maçı almasak gerçekten sıkıntılı bir süreç
bizi bekliyordu. Şimdi önümüz biraz daha
aydınlık. Bu yaz herkes denize giderken biz
çalışarak geçireceğiz ve ülkemizi en iyi temsil
edecek takımı oluşturacağımızı düşünüyo-
rum” diyerek sözlerini noktaladı. DHA

Yabancı futbolcular, ligde toplam 447 bin
277 (yüzde 59,6) dakika mücadele ederken,
yerli oyuncular 302 bin 677 (yüzde 40,4)
dakika sahada kaldı. Süper Lig'de geçen
sezon yabancıların oynama yüzdesi 64,1,
yerlilerin ise 35,9 olmuştu. Süper Lig'de bu
sezon sadece Göztepe'de yerli futbolcular,
yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.
Sezonu 19. sırada bitirerek küme düşen
sarı-kırmızılı takım, ligde 18 yerli ve 15 ya-
bancı futbolcuyla mücadele etti. Göztepe'de
yerli futbolcular 21 bin 145 dakika sahada
kalırken, yabancılar ise 16 bin 270 dakika
görev yaptı. Ligde geçen sezon da sadece
Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan
daha fazla sahada kalmıştı.

Konyaspor'da süre aldı

İttifak Holding Konyaspor, ligde yabancı
futbolculara en fazla görev veren takım ola-
rak öne çıktı. Konya ekibi, aynı zamanda
ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip
oldu. Yeşil-beyazlı takımda sezon boyunca
14 yabancı ve 12 yerli futbolcu forma giydi.
Yabancı futbolcular 25 bin 935 dakika, yer-
liler ise 11 bin 655 dakika sahada kaldı.

En fazla yabancı oynatan Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de sayı olarak en
fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım
oldu. Sarı-kırmızılı takımda sezon boyunca
19 yabancı futbolcu forma şansı buldu.
Küme düşen Yeni Malatyaspor ise 25 kişiyle
ligde bu sezon en fazla Türk oyuncu oyna-
tan takım olarak kayıtlara geçti.

Gollere de yabancı damgası

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin
çok büyük bölümünü yabancı futbolcular
kaydetti. Kendi kalelerine dahil ligde atılan
1067 golün 777'sinde (yüzde 72,8) yabancı,
290'ında (yüzde 27,2) ise yerli futbolcuların
imzası bulunuyor. Ligdeki tüm takımlarda
yabancılar, yerlilerden daha fazla gol attı.

Fraport TAV Antalyaspor'un başka takımlarda
kiralık olarak forma giyen futbolcuları Gus-
tavo Blanco Leschuk, Erkan Eyibil, Ersin
Zehir ile Mert Yılmaz, kırmızı beyazlıların 1
Temmuz'da başlayacak kampındaki çalışma-
lara katılacak. Süper Lig ekiplerinden Fraport
TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları
devam ediyor. Sözleşmesi sona eren ve kiralık
olarak oynayan futbolcularla görüşen kırmızı
beyazlılar, gelecek sezon takımda yer alacak
futbolcuları planlıyor. Yeni sezon hazırlık prog-
ramını belirleyen Fraport TAV Antalyaspor, 1
Temmuz'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde
toplanacak. Sağlık kontrollerinin ardından kır-
mızı beyazlılar 3 Temmuz'da Burdur'da kamp
çalışmalarına başlayacak. Fraport TAV Antal-
yaspor ikinci kamp dönemini de Almanya'da
geçirmeyi planlıyor. Fraport TAV Antalyas-
por'un Burdur kampına geçen sezon başka ta-
kımlarda kiralık olarak forma giyecek
futbolcular da katılacak. Sezonu Stutgart 2. ta-
kımında geçiren Erkan Eyibil, FC Dordrecht'te
oynayan Ersin Zehir, La Liga 2 takımlarından
Eibar'da oynayan Gustavo Blanco Leschuk ile
Bursaspor'da forma giyen Mert Yılmaz kampa
katılacak. Nuri Şahin yönetiminde yeni sezona
hazırlanacak kırmızı beyazlılarda, kiralık ola-
rak oynadıkları takımdan dönen futbolcuların
performansı değerlendirilecek. Nuri Şahin'in
raporuna göre, futbolcuların gelecek sezon ta-
kımda yer alması ya da başka takımlara kiralık
gönderilmesi değerlendirilecek.

Süper Lig'de
yabancı ağırlığı

Kiralık futbolcular
dönüyor

YiGido’nun elinde
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 tamamlanan
maçta Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu

Süper Lig'de bu sezon iki farklı
takımda oynayan futbolcular
da dahil olmak üzere toplam
626 isim görev yaptı. Ligde
10'u yabancı 27 futbolcu, iki 
takımda birden forma giydi

TURKIYE KUPASI
Sivas
ülkemizi
temsil
edecek
Ziraat Türkiye Kupası Fina-
li'nde uzatma dakikalarında
Yukatel Kayserispor'u 3-2
yenen Demir Grup Sivasspor,
kupanın sahibi oldu. Karşı-
laşmanın ardından düzenle-
nen basın toplantısında
açıklamalarda bulunan
Demir Grup Sivasspor Teknik
Direktörü Rıza Çalımbay, çok
mutlu olduklarını dile getire-
rek, "Böyle bir şeye çok ihtiya-
cımız vardı ve en büyük
hedeflerimizden bir tanesiydi.
İki sezondan beri Avrupa'ya
gidiyoruz, bu sezonda yine gi-
deceğiz. Sezon başından beri
iyi bir grafik çizdik zaman
zaman kötü günler oldu. Ligi
erken açtık, en son bitiren
olduk ama hedeflerimizden
şaşmadık. Türkiye Kupası he-
deflerini gerçekleştirdik. Mü-
kemmel bir maç oldu, hem
bizim hem Kayseri açısından.
İki takımda güzel mücadele
etti. Final gibi finaldi. Bütün
oyuncularımı tebrik ediyo-
rum, taraftarlarımıza teşekkür
ediyorum. Hep birlikte çok
güzel şeyler yaptık ve ilk ku-
payı kazandık" dedi.  Rıza
Çalımbay sözleşmesinin bitti-
ğini ve kimseyle görüşmedi-
ğini ifade ederek, "Yarın
Sivas'ta kutlamalar olacak.
Ondan sonra yönetimle otu-
rup konuşacağız, ona göre
geleceğimize bakacağız. Farklı
düşüncelerim var ama şimdi
benim en çok üzüldüğüm şey-
lerden bir tanesi hak edenler
hak ettiği yere gelmiyor. En
çok üzüldüğüm şeyi söyleye-
yim. Biz 2 senedir Avrupa'ya
gidiyoruz. Bu senede her şeyi
yaptık kupayı kazandık. Bu
takımın içinde bir kişi milli ta-
kıma gitmez mi ? Uğur Çiftçi
50 tane maç oynuyor. Orada
Kuntz var eski arkadaşım.
Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi
milli takıma" diye konuştu. 



K atıldığı internet yayınında gündeme
ilişkin açıklamalar yapan ünlü modacı
Cemil İpekçi, önemli açıklamalar

yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun şimdiye kadar göster-
diği performansa yüz puan vereceğini söyle-
yen İpekçi, “Vallahi yüz puan. Ben Tayyip
Bey’i de onun için çok sevmiştim, hala da se-
viyorum. Çok cesur olduğu için çok sevmiş-
tim Sayın Cumhurbaşkanını, İmamoğlu’nda
da onu görüyorum; bir tek İmamoğlu’nda
görüyorum onu. Ekrem İmamoğlu, Recep
Tayyip Erdoğan kadar cesur, onun kadar kor-
kusuz, onun kadar yapmak istediği için sava-
şan biri olarak görüyorum. Ama,
sanmıyorum Cumhurbaşkanı adaylığını. Bir
dönem az gelir, İstanbul’da 2 dönem olsun ki
İstanbul kendine gelsin. Kavga ediş şeklini
çok başarılı buluyorum, ben hakaretle yapı-
lan siyaseti, kavgayla yapılan siyaseti sev-
mem, siyaset satranç gibidir, hakaretlerle
yapılmaması gerekiyor. Beyefendi ile tanışmı-

yorum ama, izliyorum” dedi.

Erdoğan hayal kırıklığı yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
hayal kırıklığı yarattığını da anlatan İpekçi, “
Belediye reisiyken, başbakanlığı döneminde
de ümitliydim bazı şeyler için. Çünkü çok İs-
tanbul’da büyümüş, etmiş, çok babacan, mil-
lete göre biriydi. Bilmiyorum kendinden
dolayı mı, etrafından dolayı mı; biliyorsunuz
en tehlikeli şeyler makamlar ve şöhretlerdir.
Etrafınızı bir anda sarıverirler. Siz de fark
etmez, pofpoflanmayı severseniz yanlışlar ya-
pabilirsiniz. Makamda ve şöhrette buna çok
dikkat etmek gerekir. Şu an için mutluyum
yaptığı dünyaya karşı siyasetten dolayı. Maa-
lesef her şeyden mutlu değilim. Biraz hayal
kırıklığı yarattı gibi” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı teklifi aldım

Geçmiş yıllarda AK Parti'den milletvekilliği
teklifi aldığını da vurgulayan İpekçi, “AK Par-
ti’nin içinden biriydi bu teklifi yapan kişi. Adı
lazım değil. Kendisi yalanlayabilir ama, AK
Parti’nin içinden çok önemli biriydi. Hatta
yerini bile söyleyebilirim; Türkbükü Belediye
Reisliği idi Bodrum’da. Benden belediye reisi
olur mu? Türkiye’de doğmasaydım, Hollan-
da’da olsaydım çoktan siyasetin içindeydim.
Satranç gibi. Türkiye’de siyasetçi olmam
mümkün değil. Ama gelmişti… Beyefendi
yalanlamış olabilir, zaten o partinin içinde
biri söylüyor, biri yalanlıyor. Bir tek Sayın
Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor, geri ka-
lanlar o kadar çok şey yapmıyor” şeklinde
konuştu.
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Ünlü modacı Cemil İpekçi katıldığı
programda İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na övgüler dizdi. 
İpekçi, “Ben kendisine yüz puan
veririm. Tayyip Erdoğan'ı da
geçmişte çok cesur olduğu için
sevmiştim. İmamoğlu'nu da aynı
sebeple seviyorum” dedi

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes 
Film Festivali'nde boy gösteren Pınar 
Deniz, etkinlik dönüşü İstanbul
Havalimanı'nda görüntülendi. Ünlü
oyuncu, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun
fotoğrafına yaptığı kalp emojili yorumuyla
ilgili “Kaan benim için çok değerli! 
Seni seviyorum bile yazarım” dedi
oyuncu Pınar Deniz (28), Fransa'nın Cannes kentinde bu
yıl 75'incisi düzenlenen Canes Film Festivali'nde boy
göstermişti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine
göre; Deniz, önceki gün festival dönüşü İstanbul
Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Kırmızı ha-
lıda giydiği kıyafetiyle dikkatleri üzerinde top-
layan ünlü oyuncu, gazetecilerle sohbet etti.
Deniz, gazetecilerin “Paylaştığınız son fo-
toğrafa Kaan Urgancıoğlu da kalp emojisi
koydu. Bunun hakkında neler söylemek
istersiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Kaan beni desteklemek için yaptı.
Kendisi benim en büyük destekçim!
Eğer o da katılsaydı, ben de onu des-
teklemek için kalp emojisi atardım,
hatta 'Seni seviyorum' bile yazardım.
Üç senedir beraber çalışıyoruz arka-
daşım, seviyorum tabii ki...  İnsanlı-
ğını çok seviyorum, oyunculuğunu
çok seviyorum. Bu yüzden Kaan
benim için çok değerli.”

Seni seviyorum
bİle DerİM!

İmamoğlu’na
yüz puan 
verİrİm

Aleyna Tilki'yi
takip ediyorduk
Spotify Güney Avrupa Müzik 
Direktörü Melanie Parejo “Aleyna
Tilki’ nin enteresan yolculuğunu bir
süredir takip ediyorduk” dedi
Spotify Güney Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo, kadın müzisyen-
leri dünya sahnesinde öne çıkaran EQUAL projesinin perde arkasını, ilk kez
anlattı. Aleyna Tilki'nin New York Times Meydanı'nda reklam panolarını
süslemesine ilişkin konuşan Parejo, “Aleyna Tilki’ nin enteresan yolculu-
ğunu bir süredir takip ediyorduk. Hem kendi ülkesinde tanınan hem
de yurt dışına açılan böylesine yetenekli bir isme destek olmak için
fırsat kolluyorduk. EQUAL listeleri her ay yenileniyor; dolayısıyla
Aleyna Tilki de bir ay boyunca global listemizin kapak yıldızı
olarak kalacak. Times meydanındaki Spotify reklam pano-
sunda sergilenen EQUAL duyuruları ise, yaklaşık bir hafta
boyunca rotasyona alınıyor. Önümüzdeki takvime bakıp,
yerel EQUAL listelerinin kapak yıldızlarını seçtikten sonra,
o yıldızların ekipleriyle iletişime geçiyoruz. Global
EQUAL listemizin kapak yıldızı ise, yerel listelerin elçileri
arasından seçiliyor. Bir diğer deyişle örneğin Aleyna Tilki’
nin global elçi olarak seçilebilmesi için, bizim Spotify'ın
Güney Avrupa müzik ekibi olarak, onu global içerikler-
den sorumlu ekibe tanıtmamız gerekiyor” dedi.

Global bir yıldız

Aleyna Tilki için 'global yıldız' diyen Parejo, “Evet.
Yerelden globale doğru uzanan bir süreç bu.
Spotify'ın yerel editörlerine tanınan özgürlük,
güncel müzik kültürlerini sağlıklı bir şekilde kul-
lanıcılarımıza yansıtmamızı sağlıyor.Türk sa-
natçıları Times meydanında görmeye alışkın
değiliz... Halk arasında Times Square'deki o
billboardun, bizzat sanatçılar tarafından kira-
landığı gibi bir yanılgı var. Times meydanında
Spotify'ın satın aldığı, kalıcı bir reklam panosu
bulunuyor. O panoda sadece EQUAL sanatçı-
larını değil, New Music Friday gibi listeleri ve
yeni albüm çıkışlarını da tanıtıyoruz. Sanatçıların
bu tanıtım bütçesine katkıda bulunması gibi bir
durum asla söz konusu değil. Zaten Times meydanı
bizim için bir sembol. Aslında EQUAL sanatçılarının
dünya çapında tanınmasındaki en büyük katkıyı, dijital
araçlarımızla sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Avcılar’da çocuk
OYUNU VAR
Sezon boyunca sahnelerinin bulunmadığı 12 farklı ilçede oyunlarını sahneleyen
İBB Şehir Tiyatroları, Bekçi İle Postacı oyunuyla Avcılar’da çocuklarla buluşuyor
Lodovica Cima, Gabriele Clima’nın yazdığı
Derya Yıldırım’ın yönettiği Bekçi İle Postacı,  29
Mayıs 2022 Pazar günü 14.00’te Avcılar Barış
Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahneleni-
yor.Avcılar’da sahnelenecek oyunun biletleri,
Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi gişelerin-
den temin edilebilir.

Oyun ne anlatıyor?

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı
çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi
ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece
diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşe-
mezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hasta-
lanınca, evi aynı anda paylaşmaları
gerekir. Lodovica Cima, Gabriele Cli-
ma’nın yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çe-
virdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp
yönettiği oyunda Besim Demirkıran,
Cafer Alpsolay, Melisa Demirhan,
Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.


