
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt
Arkın’ın cenazesi Beşiktaş’taki özel

hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilha-
nesine götürüldü. Oğlu Murat Arkın,
“Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölün-
müş olan veya bölünülmeye çalışılan bu
ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici
bir unsur oldu” dedi. Usta isim bugün
Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına
müteakip kılınacak cenaze namazı 
sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. 
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Yazar Işıl Gence, büyük
anneannesi Nesie’nin

yaşamından esinlenerek
kaleme aldığı “Kadın 
Su Gibidir Akar Erkek
Ateş Gibidir Yakar” adlı
kitabı Nisan 2022’de raf-
lardaki yerini aldı. Kitap,
yaşamın merkezinde
konumlanan dişil ve eril
enerjiyi tüm yönleriyle
ele alıyor. Gence, “Her
kadının kendi içinde eril
enerjisi olduğu gibi, 
her erkeğin de dişil
enerjisi olduğunu 
örnekleriyle anlatıyo-
rum” dedi. I SAYFA 13
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Partisinin haftalık grup
toplantısında açıklamalarda

bulunan İYİ Parti lideri Meral 
Akşener, “Bir tarafta; Türk vatandaşı
olarak kıymet görmediğini söyleyen
bir kardeşimiz. Diğer tarafta ölüyo-
ruz diye haykıran bir kadın. Bu ne
demek biliyor musunuz? Bu;
Ak Parti iktidarı artık, Türkiye’yi 

yönetemiyor
demek! Sayın
Erdoğan artık,
bu millete hizmet
etmiyor demek!
Yani bu iktidar, 
artık bu büyük
millete, sırtını
dönmüş demek”
eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 7
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İktidar halka
sırtını döndü!

ERDOĞAN'A YÜKLENDİ

Avcılar'da 24 ya-
şındaki Dilan

Eylem Öz, evinde ölü
bulundu. Olay yeri in-
celeme çalışmasının
ardından Öz'ün ce-
nazesi otopsi için
Adli Tıp Kurumu
morguna götü-
rüldü. Dilan Eylem
Öz'ün kesin ölüm
nedeni otopsi so-
nucunda belli olacak. Aynı binanın altında
fırında çalışan Şahin Kalın, “Yakınları haber
alamayınca çilingir çağırmış. Kimseye pek
zararı yoktu. Bizden de gelip alışveriş ya-
pardı” dedi. I SAYFA 9
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BASKICI MÜDÜRLERiN 
PEŞiNE DÜŞERiZ!

Belediye-İş İstanbul 2
No'lu Şube Başkanı

Savaş Doğan, Bakırköy ve 
Avcılar belediyelerinde yaşadık-
ları sorunlara ilişkin açıklamalar
yaptı. Bakırköy Belediyesi'nde
işçilerin uzun süre mağduriyet
yaşadığını ve greve gittiğini anım-
satan Doğan, greve giden işçiler
üzerindeki baskının ise her geçen
gün arttığını söyledi. Bakırköy'de

yaşanan süreçte işçilerin büyük
bir mağduriyet yaşadığını 
kaydeden Doğan, “İşçilerin de
sendikanın da talebi olan
ücret zammını alamadık.
Grevden sonra işçilerin yer-
lerinin değiştirildiğini baskı
ve mobbingin arttığını bili-
yoruz. İşçilerin talep etmesi
durumunda baskıcı müdür-
lerin peşine düşeriz” dedi.

ç Binlerce işçinin toplu iş
sözleşmesi süreçlerini

ekonomik kriz ve artan enflasyon
rakamları karşısında ücretleri-
nin eridiği bir dönemde 
geçireceğini belirten Doğan,
“Avcılar Belediyesi de TİS 
süreci yaklaşan işyerlerinden
biri. Önceki TİS 3 yıllık imza-
landı. Avcılar Belediyesi'nde
işçiler 4 bin 250 lira ila 5 bin

lira arasında ücret alıyor. İlçede
4 bin liradan aşağı kiralık ev yok.
Bu şartlarda işçiler açlık sınırının
altında çalışmaya mahkum 
ediliyor. Gündüz belediyede 
çalışıyorsa gece mutlaka sırtında
çekçek ile hurda toplayan arka-
daşlarımıza denk geliyoruz. 
Garsonluk yapan, valelik yapan,
bulaşık yıkayanlar var” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 8
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Dünya basını
tam ikiyüzlü!

Bu yıl 2.'si düzenlenecek olan 
Uluslararası Srebrenitsa Boşnak

Soykırımı Anma Koşusu'nun basın
toplantısı, Yeşilyurt Spor Kulübü’nde 
yapıldı. Toplantıda konuşan Tükiye
Bosna Sancak Derneği Başkanı Muham-
med Sancaktar, Rusya Ukrayna savaşına
atıf yaparak, “Dünya basınının nasıl 
ikiyüzlü olduğunu hepimiz görüyoruz”
dedi. Bakırköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Cavit Ganiç ise “Bu davada Boşnak
kökenli vatandaşlarımızın daima yanında
olacağız” diye konuştu.  I SAYFA 4
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İspanya'nın başkenti Madrid'de 
organize edilen 32. NATO Zirvesi

başladı. Liderler resmi karşılama töreni
sonrası aile fotoğrafında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngil-
tere Başbakanı Boris Johnson ile samimi
görüntüleri dikkat çekti. Bu esnada John-
son'ın Türkçe olarak 'Çok güzel' deme 
çabası renkli anların yaşanmasına neden
oldu. Zirvede 30 üye ülkenin lideri, Av-
rupa-Atlantik güvenliğine yönelik meydan
okumalar karşısında stratejik düzeyde
görüş alışverişinde bulunacak. I SAYFA 11
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iHMAL
IDDIASI!
Akciğer enfeksiyonu nedeniyle Beykent
Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına
alınan epilepsi hastası Özlem Sarı, taburcu
edilecekken entübe oldu. 3 gün sonra vefat
eden genç kızın babası Süleyman Sarı,
kızının ihmal nedeniyle kötüleştiğini iddia etti

Meral Akşener

Ekrem İmamoğlu, İBB ile
İslam Sempozyumu düzenle-

yen Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin
görevden alınmasına tepki gösterdi.
MHP lideri Bahçeli’nin eleştirilerine
atıf yapan İmamoğlu, “Sayın 
Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocağı’na 
gösterdiği hassasiyetin ben şahidiyim.
O hassasiyeti bir başka genel başkan
gösterse Türk Ocağı bugün çok 
daha huzurlu yerlerde olurdu” diye

konuştu. Aynı
sempozyumun
2016 yılında da
CHP'li Kartal 
Belediye işbirliği
ile düzenlendiğini
hatırlatan İma-
moğlu, “Yani 
6 sene sonra 
mı uyandı?” 
dedi. I SAYFA 9
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6 yıl sonra mı 
uyandılar?

TÜRK OCAKLARI TEPKİSİ

Ekrem İmamoğlu

İşçi, işveren ve hükümetten
beşer temsilci olmak üzere

toplam 15 kişiden oluşan Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu ara zam için
ilk toplantısını yaptı. Türk-İş Başkanı
Ergun Atalay, “Son 5 aydır enflasyon-
daki yüksek artıştan kaynaklı bir 
toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak
ayında güzel bir zam yaptık ama maa-

lesef 3 ayda bu
zam eridi” dedi.
Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Ba-
kanı Vedat Bilgin
de “Enflasyon 
nedeniyle asgari
ücreti yeniden 
belirlememiz 
gerekiyor” 
diye konuştu. 
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Asgari ücret 
3 ayda eridi

TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Ergun Atalay

Pozitif Engelliler Eğitim Derneği Üyesi Süley-
man Sarı, epilepsi hastası olan kızı Özlem Sarı'yı

(23) akciğer enfeksiyonu nedeniyle Beykent Üniversi-
tesi Hastanesi'ne yatırdı. Tedaviye olumlu cevap veren
Sarı'nın durumunda gözle görülür düzelme görüldü.
Genç kızın geçtiğimiz pazartesi günü için taburcu
edilmesine karar verildi. Fakat taburcu edilmesine bir
gün kala Sarı, entübe oldu. Genç kız, 3 gün sonra da
hayatını kaybetti. Bu duruma feryat eden baba Süley-
man Sarı, kızına geç müdahale edildiğini savunarak,
“Ya yanlış tedavi uygulandı, ya da ihmalkarlık var”
iddiasında bulundu. Hastane yetkilileri ise gerekli
ihtimamın gösterildiğini, yapılması gereken tüm
müdahalelerin uygulandığını belirtti.

BÜTÜN MÜDAHALELER YAPILDI

NATO ZıRVESı SıcAK BAŞLADı
Eski eşiyle telefon görüşmesinin
yayımlanmasının ardından büyük

tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili
Aykut Erdoğdu ve kısa bir zaman önce
evlendiği CHP YDK üyesi Tuba Torun
Erdoğdu CHP'den istifa etti. CHP'den
yapılan açıklamada “İstanbul Milletve-
kilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz
Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum
üzerine partimizden istifa etmiştir. 
Sayın Genel Başkanımız, yaşanan 
süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine
bırakmıştı” denildi.

ç
iSTiFA ETTiLER!

Büyük usta 
uğurlanıyor

KADIN AKAR
ERKEK YAKAR!

Belediye-İş İstanbul 2 No’lu
Şube Başkanı Savaş Doğan,

Bakırköy Belediyesi'nde
greve katılan işçiler 

üzerindeki baskının her
geçen gün arttığını söyledi.

Avcılar Belediyesi'nde de
toplu iş sözleşmesi sürecinin

yaklaştığını anımsatan
Doğan, “İşçi gündüz

belediyede, akşam çekçekle
hurdalıkta çalışıyor. 

Verdikleri maaşlarla geçin-
mek mümkün değil” dedi

GUNDUZ MESAı
AKSAM cEKcEK!

Bakırköy Belediyesi'nde geçmişte greve giden işçilere ciddi bir mobbing uygulandığını anlatan
Doğan, “Örneğin mali işler müdürlüğünde çalışan 20 yıllık yetişmiş bir personeli barınağa 
göndermek ya da park bahçelere göndermek zulümdür. Maalesef bunlar yaşandı” diye konuştu.

iŞÇiLER SÜRGÜN EDiLiYOR!

ANIL
BODUÇ

HABER

VALELiK VE GARSONLUK 
YAPANLAR VAR
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Bana iletilmiş
bir karar yok!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
İBB Ekrem İmamoğlu ile CHP 

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu'nun katıldığı programın ardından, 
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu, Türk Ocakları Genel Merkez 
Yönetim Kurulu tarafından görevden
alındı. Türk Ocakları İstanbul Şubesi 
Başkanı Cezmi Bayram, bu karara ilişkin
olarak, “Sosyal medyada paylaşılan yazı
haricinde bana herhangi özel bir gerekçe
sunulmadı. Tarafıma iletilmiş herhangi bir
karar yok” dedi. I SAYFA 7
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Transferde 
bonservis krizi

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt 
arasında Rıdvan Yılmaz’ın bonser-

vis bedelinin ödeme şekli konusunda 
kriz yaşıyor. Beşiktaş’ın 4 milyon euroluk
bonservis bedelinin büyük bölümünü
peşin istediği, Eintracht Frankfurt’un ise
buna yanaşmadığı aktarıldı. Alman ekibi-
nin ödemeyi taksitler halinde yapmak için
bastırdığı ve şimdiye kadar geri adım 
atmadığı kaydedildi.  I SAYFA 14
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DİLAN EVİNDE
ÖLÜ BULUNDU!

Esenyurt'ta 3 yıl önce ormanda bıçak-
lanarak öldürülen 41 yaşındaki İsmail

Kurunç cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına
alındı. Şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf
etti. İkili arasında kız isteme meselesi 
yüzünden bir husumet oluştuğu, olayın bu 
nedenle meydana geldiği belirtildi. I SAYFA 3
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BU YAZ ÇOK 
sıcak olacak!

Hava sıcaklıklarındaki artış 
birtakım tehlikeleri de beraberinde

getiriyor. Yaz aylarında güneş çarpması,
böcek ısırıkları, suda boğulma ve burun
kanamaları en sık görülen sorunlar 
arasında ilk sıralarda yer alıyor.  I SAYFA 2
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3 YIL SONRA
iTiRAF ETTi

Pazartesi günü entübe 
edilen Özlem Sarı, dün 

hayatını kaybetti.Işıl Gence
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TÜRKAN ERVAN

Y az mevsimi tüm güzellikleriyle gelse
de hava sıcaklıklarındaki artış ile tatil
sezonunun açılması nedeniyle do-

ğada ve denizde daha fazla zaman geçir-
memiz, birtakım tehlikeleri de beraberinde
getiriyor. Yaz aylarında güneş çarpması,
böcek ısırıkları, suda boğulma ve burun ka-
namaları en sık görülen sorunlar arasında
ilk sıralarda yer alıyor. Özelikle çocuklar,
yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar ve hami-
leler, bağışıklık sistemleri ile vücut sıvı-elek-

trolit dengelerinin daha hassas
olması nedeniyle daha fazla
risk altındalar! Acıbadem
International Hastanesi
Acil Servis Sorumlu
Hekimi Dr. Rıdvan
Acar, yaz mevsi-
minde sıkça karşı-

laşılan bu sorunlarda ilk
yardımın doğru yapılmasının
yaşamsal önem taşıdığına dik-
kat çekerek, “İlk yardım uygula-
maları sağlık personeli gelene
kadar bilinçli bir şekilde uygulan-
dığında hayat kurtarabiliyor. Örne-
ğin suda boğulmada, eğitim almış
kişiler tarafından temel yaşam desteği
sağlanırsa, kişinin kurtulması olasıdır.
Veya yılan ısırmalarında ilk yardım uygular-
ken ısırılan yeri emmek gibi yapacağımız bir
hata bize ve hastaya ölümcül bir zarar vere-
biliyor.'' diyor. Acıbadem International
Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Dr.
Rıdvan Acar, yaz aylarında sık görülen so-
runlarda neler yapılması gerektiğini anlattı;
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu! 

Güneş çarpması

Yaz aylarında güneş altında uzun süre kal-
mak; güneş çarpması, güneş yanıkları, bazı
cilt hastalıklarının alevlenmesi, uzun dö-
nemde ise cildin yaşlanması ile cilt kanseri
risklerini ortaya çıkarıyor. Güneş çarpması;
güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmaya
bağlı olarak baş ağrısı, bulantı, bilinç bula-
nıklığı ve yüksek ateş gibi semptomlarla
kendini gösteriyor. Tedavide geç kalındı-
ğında kalıcı karaciğer ve böbrek fonksiyonu
kayıplarına, hatta ölüme bile yol açabildiği
için güneş çarpmasına erken müdahale ya-
şamsal önem taşıyor. 

Ne yapmalı? 

Sıcak çarpmasında kişiyi serin bir yere alın
ve soğuk kompres yapın.Bol sıvı tüketip isti-
rahat etmesini sağlayın.  
Mümkünse ılık duş aldırın. Duş yapamı-
yorsa baş, koltuk altı ve kasık bölgelerine
soğuk suyla ıslatılmış bez yerleştirin. Bu
kompresi 20 dakika düzenli olarak uygula-
yın. Buna rağmen durumunda değişiklik
görülmüyorsa, kusma ihtimaline karşı yan
yatırıp zaman kaybetmeden sağlık kurulu-
şuna başvurun veya tıbbi yardım çağırın.  

Böcek ısırmaları

Yaz aylarında sık görülen sorunlardan biri
de böcek ısırmaları oluyor. Ülkemizde en
sık sivrisinekler, arılar ve kene ısırmaları gö-
rülüyor. Böcek ısırıkları ciltte kızarıklık ve
döküntü oluşmasına yol açıyor. Bunlar ağ-
rılı olabiliyor, bazen de çok kaşınabiliyor.
Ayrıca enfeksiyonlar da gelişebiliyor. Böcek
ısırıklarında bazı kişilerde hafif bir alerjik re-
aksiyon oluyor; ısırığın etrafındaki geniş bir
alan şişiyor, kızarıyor ve ağrılı hale geliyor.
Alerjik bünyeli kişilerde ise solunum güç-
lüğü, baş dönmesi ve yüzde şişme gibi ciddi
bir alerjik reaksiyon meydana gelebiliyor,
bu durum acil tıbbi tedavi gerektiriyor. Dr.
Rıdvan Acar, ısırılan bölgede irin ve apse
gibi iltihap belirtileri varsa ve bunlar 2 gün

içinde
geçme-

mişse zaman
kaybetmeden hasta-

neye başvurmanız gerektiği uyarısında bu-
lunarak, “Zira bu durum böceğin zehirli
olabileceğine ve enfeksiyona işaret edebili-
yor, tedavide geç kalındığında da tehlike arz
ediyor” diyor. 

Ne yapmalı? 

Böcek sokmalarında: Böcek ciltte ise önce-
likle böceği steril bir cımbızla uzaklaştırın.

Sonrasında bölgeyi sabun ve suyla yıkayın.
En az 10 dakika boyunca soğuk kompres
yapmak ve mümkünse ısırılan bölgeyi yu-
karıya kaldırmak, oluşan şişliği azaltmaya
yardımcı olacaktır. Enfeksiyon riskini azalt-
mak için bölgeyi tahriş etmekten de kaçının.
Arı sokmalarında: Yapmanız gereken ilk
şey, arının iğnesini hemen çıkarmak olmalı.
Hızlı müdahale sayesinde iğneden salınan
zehrin yayılmasının önüne geçileceği için
oluşabilecek reaksiyonların şiddetlenmesi
engelleniyor. Ancak dikkat! İğneyi cildi sı-
karak çıkarmak daha fazla zehrin vücuda
yayılmasına neden olabiliyor. İğneyi çıkar-
dıktan sonra sorunlu bölgeyi cildi rahatlat-
ması, kir ile varsa zehrin bölgeden
temizlenmesi için soğuk su ve sabunla yıka-
yın. Zehrin vücut tarafından daha az emil-

mesi ve şişliğin hafiflemesi amacıyla so-
runlu bölgeye buz kompresi yapabilirsiniz.
Buzu havluya sardıktan sonra ısırılan böl-
gede 20 dakika boyunca bekletin. Ayrıca ısı-
rılan bölge kol veya bacağınız ise ağrı ve
şişliğin hafiflemesi için bu bölgeyi yüksekte
tutmanızda fayda var. Kene ısırmalarında:
Keneyi vücuttan çıkarmayın, üzerine her-
hangi bir şey dökmeyin ve öldürmeye çalış-
mayın. Dr. Rıdvan Acar, kene ısırıklarında
herhangi bir şikayet olmasa bile hiçbir mü-
dahalede bulunmadan ve zaman kaybet-
meden en yakın sağlık kuruluşuna
başvurmanız gerektiğine işaret ederek,
“Kene çıkarma işleminin uzmanlar tarafın-
dan yapılması çok önemli, aksi halde bir
kısmı cilt altında kalabiliyor ve enfeksiyo-
nun kene salyası ile aktarılması sonucu ha-
yatı tehdit eden sorunlara neden
olabiliyor.” diyor.  

Burun kanamaları

Kuru ve sıcak hava şartları burun kanaması
riskini artırıyor. Burun damarlarının belir-
gin ve çok yüzeysel olduğu kişilerde şiddetli
sümkürülmesi ve kurcalanmasıyla burun
kolayca kanayabiliyor. Dr. Rıdvan Acar,
burun kanamasından korunmak için kan
sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, kalp ve tan-
siyon sorununuz varsa, günün en sıcak sa-
atlerinde mümkün olduğunca güneşe
çıkmamanız gerektiğine dikkat çekiyor. 

Ne yapmalı? 

Bol soğuk su çekerek içeride hiç pıhtı kal-
mayacak şekilde burnunuzu yıkayın. Dik
oturup ve başınızı hafif öne eğip parmakla-
rınızla burun kanatlarına 5-10 dakika baskı
uygulayın. Kanama nedeni sıklıkla tansi-
yon yüksekliği olduğu için kan basıncınızı
ölçün.Kanama kontrol altına alınamadıysa
hastaneye başvurun.

yazın sağlığınızı

Boğulma, vücutta dokulara yeterli oksijen
gitmemesi sonucu dokularda bozulma
meydana gelmesidir. Nefes almada güç-
lük; gürültülü, hızlı ve derin solunum;
ağızda köpüklenme, yüzde, tırnak ile du-
daklarda morarma, genel sıkıntı hali ve
bayılmayla kendini belli ediyor. Dr. Rıdvan
Acar, suda boğulmada ilk yardımın çok
önemli olduğu uyarısında bulunarak, “Ya-
pılacak müdahale ile kişi hayatta kalabile-

ceği gibi yanlış
ya da geç

kalın-
mış

müdahaleyle istenmeyen durumlar oluşa-
biliyor” diyor. 

Ne yapmalı?

Boğulma riski taşıyan kişinin sırtüstü po-
zisyon almasını sağlayın. Çok iyi derecede
yüzme bilmiyorsanız onu yüzerek çıkar-
manız sakıncalı olacaktır. Bu durum sizin
de aynı sorunu yaşamanıza neden olabilir.
Hızlı ve dikkatli bir şekilde sudan çıkardık-
tan sonra solunum ve nabız kontrolü yapıp
sırtüstü yatırın. Müdahale ederken baş ya
da gövdede bir kırılma riskine karşı başını
çok fazla arkaya itmeyin. Solunumunu en-
gelleyecek materyaller varsa üzerinden
çıkarın. Islak kıyafetlerini çıkarıp üzerini
kuru bir örtüyle örtün. 112’yi arayarak
yardım isteyin. 20-30 dakika geçse bile
yapay solunumla kişinin soluk vermesi
sağlanıyor. Sağlık ekipleri gelinceye dek
düzenli olarak yapay solunum yapın. 

Suda boğulma

Fazla stres göze zarar
Stres pek çok hastalık üzerinde kilit rol oynarken göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Genellikle yoğun stres altında olunan 
dönemlerde meydana gelen santral seröz koryoretinopati yani retinada sıvı birikmesi görme kaybına bile neden olabiliyor. 
Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Prof. Dr. Abdullah Özkaya, santral seröz koryoretinopati ve tedavisi hakkında bilgi verdi

Çağımızın en büyük sorunlarından
biri olan stres pek çok hastalığın ya-
nında görme sorunlarına da neden

olabilmektedir. Yoğun stres altında çalışan,
mükemmeliyetçi, A tipi kişiliğe sahip olanlar
görme sorunlarına maruz kalabilmektedir.
Stres kaynaklı olduğu bilinen santral seröz kor-
yoretinopati kendiliğinden geçebildiği gibi, kro-
nikleşip kalıcı hale de gelebilmektedir.  Retina
altında sıvı toplanması olarak tanımlanabilen
santral seröz koryoretinopati, araştırmalara
göre genç ve orta yaştaki erişkinlerde daha sık
görülebilmektedir. Araştırmalara göre erkek-
lerde kadınlara göre bu durum daha sık gelişe-
bilmektedir. Hastalığın nedeni tam olarak
anlaşılmasa da, kortikosteroid ilaca sistemik şe-
kilde maruz kalmanın bu sorunu ortaya çıkara-
bileceği düşünülmektedir. Kortikosteroidler,
reçetesiz satılan bazı burun spreylerinde ya da
iltihap önleyici cilt kremlerinde bulunabilmek-
tedir. Bu nedenle hekime sormadan bu tür
ürünlerin kullanmaması önem taşımaktadır. 

A tipi kişiliklerde daha sık görülüyor

Santral seröz karyoretinopatinin duygusal sı-
kıntıları veya A tipi kişilikleri olan hastalar ara-
sında daha sık görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu

durum, stres nedeniyle vücudun doğal korti-
kosteroidler ürettiğiyle açıklanmaktadır. Araş-
tırmalarda A tipi davranış ve stres,
psikofarmakolojik ilaç kullanımı, uyku bozuk-
lukları ile bu hastalık arasında bağlantı bulun-
duğu ortaya konulmakla birlikte; olası risk
faktörleri olarak sayılabilmektedir. Kişilik özel-

likleri ve stres arasındaki bağlantıya, özellikle
kortikosteroidler ve katekolamin gibi stres hor-
monlarının aracılık ettiği ileri sürülmektedir.
Hastalığın risk faktörleri arasında ailede buna
benzer bir öykünün bulunması, yüksek tansi-
yona sahip olunması da yer almaktadır. Bazı
ilaçların da bu soruna neden olabileceği bilin-

mekle birlikte, alınan herhangi bir ilaç varsa
göz doktorunun bu konuda mutlaka bilgilendi-
rilmesi gerekmektedir.

Bazı hastalarda belirti de vermeyebilir

Hastalıkla birlikte hastanın görmesinde bula-
nıklaşma meydana gelmektedir. Ancak bazı
hastalarda semptom da görünmeyebilmektedir.
Rutin göz muayeneleri bu anlamda çok önem-
lidir. Göz hekimi, göz bebeklerini büyüterek göz
muayenesi yaparken, retinanın da görüntüsünü
alır. Bunun yanında Optik Koherans Tomo-
grafi uygulanır. Böylece hekim retinayı iyice in-
celemektedir. Ayrıca gerektiğinde Floresein
anjiyografi de yapılabilmektedir.

Erken teşhis edilmesi önem taşıyor

Hastalık bazen tedavi olmadan kendiliğinden
düzelebilmektedir. Duruma göre termal lazer
tedavileri, çeşitli ilaçlar ve göz enjeksiyonları da
tedavi için uygulanabilmektedir. Belirtilere ve
hastanın durumuna göre göz hekimi en iyi te-
davi seçeneklerini belirleyecektir. Bu hastalıkta
erken teşhis önem taşımaktadır, bu sayede ka-
lıcı görme kaybı da önlenebilmektedir. Bunun
yanında stresin kontrol altına alınması da
önem taşımaktadır. AYNUR CİHAN

Araba temizliği
nasıl yapılmalı?

Günlük kullanımda ulaşımı büyük öl-
çüde kolaylaştıran ve hayatın bir parçası
haline gelen araçların iç ve dış temizliği

de ihmal edilmemesi gereken konular arasında yer
alıyor. Araçların periyodik ve planlı olarak temizlik
işlemlerinin yapılması, aracın görüntüsü ve per-
formansının yanı sıra olası bir satış durumunda
aracın değerinin korunmasına da katkı sağlıyor.
150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hiz-
met veren Generali Sigorta, daha temiz arabalar
için öneriler paylaştı.

Program hazırlayın

Uzmanlara göre araç temizliğinin haftalık, aylık ve
3 aylık olacak şekilde periyodik ve planlı yapılması
oldukça önemli bir kriter. Masif yüzeylerin temiz-
lenmesi, çöp ve döküntülerin araçtan uzaklaştırıl-
ması haftalık, cila ve önleyici bakımı içeren
temizliğin aylık, derinlemesine temizlik, bakım ve
onarım gibi işlemlerin ise 3 aylık zaman dilimleri
içerisinde yapılması önem taşıyor. Bu işlem yal-
nızca aracın dış görüşünü değil aynı zamanda
performansını da olumlu anlamda etkiliyor.

Jantlara önem verin

Aracın temiz olup olmadığına ilişkin ilk izlenim
aracın dış görüntüsü ile alakalı bir durum olarak
karşımıza çıkıyor. Özellikle kirli jantlar araç her ne
kadar temiz olsa da olumsuz bir izlenim oluşturu-
yor. Uzmanlar aracın haftalık dış temizliğini ya-
parken jantların basınçlı su ile yıkanması
gerektiğinin altını çiziyor.

Aracı kurulayın

Sürücülerin temizliğin ardından aracı iyi bir şe-
kilde kurulaması gerekiyor. Aksi takdirde aracın iç
ve dış yüzeyinde kalan fazla su çeşitli lekelerin
oluşmasına yol açıyor. Uzmanlar bu noktada sü-
rücülerin araca zarar vermemesi adına mikrofiber
araç havluları kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Konsola dikkat edin

Sürücülerin araç içerisinde en sık gördüğü alan
olan konsol aynı zamanda araç içerisinde en fazla
tozlanan bölümlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
Sürücülerin 2-3 günlük aralıklarla mikrofiber
havlu yardımıyla konsolu temizlemesi gerekiyor.
Ayrıca konsol temizliği için kimyasal ürünlerin
kullanılması durumunda aracın havalandırılması
büyük önem taşıyor.

Paspas türüne dikkat edin

Kauçuk ve halı olarak ikiye ayrılan araç paspas-
ları, sürücülerin araç temizliği açısından dikkat et-
mesi gereken bir diğer unsur olarak karşımıza
çıkıyor. Uzmanlar kauçuk paspaslar için köpüklü
su ve fırça, halı paspaslar için daha hassas temiz-
lik malzemelerinin kullanılması gerektiğini 
belirtiyor. 

kaybetmeyin
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Kartal'da geçtiğimiz hafta eve giren 3
şüpheli, evde bulunan para, ziynet eşyası
ve televizyonu çalarak kaçtı. İhbar üzerine

olay yerine gelen polis ekipler, şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incele-
yen ekipler, görüntülerde apartmana giren hırsızla-
rın bir süre sonra ellerindeki televizyonla çıktıklarını
gördü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalış-
malar sonucu  kimliğini tespit ettiği, Hatice Ç.(27)'yi
gözaltına alırken, hırsızlık yapılan evden çaldığı de-
ğerlendirilen 8 bin 665 lira para ele geçirildi. Hatice
Ç'nin benzer suçlardan 67 suç kaydını olduğu öğre-
nildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması
için çalışmalar sürüyor.  DHA

67 suçtan
kaydı çıktı!
Kartal'da evden para, ziynet eşyası ve
televizyon çalan 3 şüpheliden biri olan
Hatice Ç. yakalandı. Şüphelinin benzer
suçlardan 67 kaydının olduğu ortaya
çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik
kamerasına yansıdı

E senyurt,  İnönü Mahallesi 948
Sokak kenarında bulunan or-
manda 11 Kasım 2019 günü

öğlen saatlerinde meydana gelen olay
iddialara göre şöyle yaşandı: Ormanlık
alanda dolaşan vatandaşlar bıçaklana-
rak öldürülmüş halde bulunan İsmail
Kurunç'u görerek polise ihbarda bu-
lundu. Olay yerine giden ekipler, ko-
nuyla ilgili çalışma başlattı. O dönem
Kurunç'un son görüştüğü kişiler olan
kuzeni Ferdi Ö. ve arkadaşları
Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifa-
delerine başvuruldu. 3 kişi ifa-
desinde "Birlikte alkol aldık,
daha sonra  beni burada bıra-
kın dedi biz de bırakıp gittik'
dedi. 3 kişi ifadelerini ardın-
dan serbest bırakıldı. Cinayet

Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yap-
tıkları soruşturmada serbest kalan
şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik
ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli tek-
rar gözaltına alındı. Gözaltına alınan
şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf
ederken Şahin K. da olayı gördüğünü
söylediği öne sürüldü.

Aralarında husumet varmış

Yapılan soruşturmada Ferdi Ö. ile İs-

mail Kurunç arasında daha önceden
bir kız isteme meselesi yüzünden hu-
sumet olduğu belirlendi. Ferdi Ö. olay-
dan birkaç yıl önce İsmail Kurunç'un
yeğenlerinden biri ile evlenmek isteği
ancak İsmail Kurunç'un bu duruma
karşı çıktığı tespit edildi. Evlilik olayı-
nın gerçekleşmemesinin ardından ikili
arasında husumet oluştuğu öğrenildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildiler.  DHA

Esenyurt'ta 3 yıl önce ormanda bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki İsmail
Kurunç cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ferdi Ö.
cinayeti itiraf etti. İkili arasında kız isteme meselesi yüzünden bir husumet
oluştuğu, olayın bu nedenle meydana geldiği belirtildi

3 YIL SONRA 
CINAYET 
ITIRAFI

Terör örgütü üyesi yakalandı
Sultanbeyli'de PKK'ya üye
olma suçundan hakkında

6 yıl 3 ay kesinleşmiş
hapis cezası bulunan Ö.S

ormanda yakalandı

sultanbEyli’dE orman-
dan bir kişinin çıktığını
gören polis ekipleri şüphe-

lenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüp-
helinin üst aramasını da yapan
ekipleri, bir miktar uyuşturucu
buldu. İsminin Ö.S. olduğu tespit
edilen şüpheliyle ilgili yapılan sorgu-

lamada, ‘Silahlı terör örgütüne üye
olma’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3
ay hapis cezası bulunduğunu ve
hakkında arama kararının olduğu
belirlendi. Gözaltına alınan Ö.S.,
emniyetteki işlemlerinin ardından çı-
karıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.  DHA

Ölümden
döndüler
Eyüpsultan'da iki TIR'ın karıştığı kazada
ölen ya da yaralanan olmazken, trafik
jandarma ekipleri tarafından tek şeritten
kontrollü olarak sağlandı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan
mevki Ankara istikametinde 04.30 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya göre, Hol-

landa'dan Irak'a mal götüren Süleyman Sarıboğa'nın
kullandığı 38 EJ 105 plakalı TIR, sürücünün kontro-
lünden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki Meh-
met Atbaş'ın hakimiyetindeki 34 DN 4562 plakalı
TIR'a arkadan çarptı. 

Trafik tek şeritten sağlandı

Kazanın ardından olay yerine, jandarma, itfaiye ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, jandarma ekipleri
tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sü-
rücülerin yara almadan atlattığı kazada, TIR'ların ya-
kıtı yola aktı. Yol temizlik görevlileri tarafından yol
temizlenirken, kaza yapan TIR'lar çekici yardımıyla
olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili ça-
lışma başlattı. DHA

İstanbul merkezli 13 ilde sarallar olarak
bilinen suç örgütüne eş zamanlı operas-
yon düzenlendi. 117 şüphelinin gözaltına

alındığı operasyonda çok sayıda tabanca, suikast si-
lahı, senet ve dijital materyal ele geçirildi. Sarallar
grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla ope-
rasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli,
Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Te-
kirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı ola-
rak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar’ın
da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı. Firari
olan İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar
devam ediyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama-
larda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6
adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1
adet susturucu, bin
adet fişek, 1 adet
çelik yelek, çok sa-
yıda çek, senet ve
dijital materyal,
900 bin dolar ve
413 bin euro ele
geçirildi. Gözaltına
alınan şüphelilerin
emniyetteki işlem-
leri sürüyor.  DHA

225 bin Euro vurgun!
Fatih'te döviz bürosunun 225 bin euro dolandırılmasıyla ilgili gözaltına
alınan bir kişi tutuklandı. Şüphelilerin İran'dan para transferi yaptıklarını
söyleyip İstanbul'dan parayı teslim aldıkları, ancak İran'daki şüphelinin
oradaki döviz bürosuna parayı teslim etmediği tespit edildi

Fatih'tE döviz ofisi olduğunu
söyleyen M.R.M.(56) polise baş-
vurarak 225 bin euro parasının

dolandırıcılık yöntemiyle çalındığını söy-
ledi. Mağdur M.R.M., "İran'da iş
yaptığımız döviz bürosuna gelen bir
kişi 225 bin euro göndermek istedi-
ğini söylemiş. Beni aradılar. Parayı
gelen kişiye teslim edebileceğimi söy-
lediler. Ben de burada gelen kişiye pa-
rayı teslim ettim. Ancak kısa bir süre
İran'dan tekrar telefon geldi. Orada
parayı vermeye gelen kişinin parayı
vermeden oradan ayrıldığını öğren-
dim." dedi. Dolandırıcılık Büro Amir-
liği tarafından olayla ilgili başlatılan
çalışmada olayı organize ettiği iddia
edilen Kemal E.(36) İstanbul'da,
döviz bürosundan parayı aldığı iddia
edilen Uğur C.K. ise Hatay'da  gözal-
tına aldı. Şüphelilerden Kemal E. tu-

tuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer
şüpheli ifadesinin ardından serbest bıra-
kıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü
sürdüğü belirtildi.  DHA

EsEnyurt Saadetdere Mahallesi'nde 27
Haziran'da akşam saatlerinde İsmial K.
Annesine sosyal medya üzerinden küfre-

den kişinin evinin önüne plakasını söktüğü kamyo-
netle geldi. Burada bir süre bağırıp tehditler savuran
İsmail K., daha sonra aracından aldığı pompalı tü-
fekle havaya ateş açtı. Silah seslerini duyanlar du-
rumu polise bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganı aynı
akşam yakaladı. Pompalı tüfekle havaya ateş açtığı
anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  DHA

Pompalı tüfekle
dehşet saçtı
Esenyurt'ta, sosyal medya üzerinden
annesine küfrettiğini öne sürdüğü
kişinin evinin önünde pompalı tüfekle
ateş açan İsmail K. gözaltına alındıSarallar’a

operasyon!
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Yaklaşık 40 köy derneğinin üye olduğu,
800 delegesi bulunan ve 3 adayın yarıştığı
Göle Dernekler Federasyonu'nun 3. ola-

ğan genel kurulunda seçimi Eren Küpeli Kazandı.
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yapılan olağan genel
kurulda başkan adaylarından  Eren Küpeli 347,
Gökhan Karakoyun 270 ve Yılmaz Yeni 72 oy aldı.
GÖLE-FED Başkanı seçilen Eren Küpeli yaptığı
açıklamada, “Göle’nin tüm Köy muhtarları ile ileti-
şimde olacağız Göle TV kuracağız. Bütün Köy muh-
tarları Köylerinin sorunlarını anlatacak bizde ilgili
kurumlara ulaşmasını ve takibini yapacağız. Bütün
Göle köylerini dolaştım. Malesef köylerde okullar
kapanmış. Bu okulların yeniden açılması için giri-
şimlerde bulunacağız” dedi.

Katılım yoğun oldu

3. olağan genel kurulun divan başkanlığına Günay
Kaya, yardımcılığına Yalçın Avcı, divan katip üyeli-
ğıne Av. Murat Yolcu Ahmet Kuzgun, Yusuf Durak,
İsmet Bulut, Sevgi Sarıtaç Yılmaz, Yılmaz Şen ve
Sait Üstündağ seçildi. Göle Dernekler Federasyonu
kongresine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Ar-
dahan Boro Başanı Av. Murat Yolcu, GÖLE-FED
Başkanı Ertekin Baysan, CHP Ankara İl Disiplin
Kurulu başkanı Canip Kara, Memleket Partisi Esen-
yurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş, Esenyurt muhtar-
lar Dernek Başkanı Ahmet Kuzgun, Bahçelievler
Belediyesi Meclis Üyesi Yalçın Avcı, ARDA-FED
Genel Başkan Vekili Engin Demirkuş, Ardahan Kül-
türevi Başkanı Efrail Çifç, İstanbul Yerel Gazeteciler
Dernek Başkanı Murat Abdullahoğlu, CHP Esen-
yurt İlçe Başkan vekili Harun Şerefoğlu, Göle Der-
nek Başkanı Bülent Sarıtaç, Göle Derneği önceki
Dönem dernek başkanı Nasip Altürk, Esenyurt Kent
Konseyi Başkan Yardımcısı Gökmen Çiftçi ve çok
sayıda STK yönetecisi katıldı. BARIŞ KIŞ

D oğu Bosna'da bulunan Srebre-
nitsa bölgesinde 11 Temmuz 1995
yılında 8 bin 372 Bosnalının Sırp-

lar tarafından katledilmesi anısına gerçek-
leştirilen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak
Soykırımı Anma Koşusu, 3 Temmuz Pazar
günü İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Meyda-
nı'ndan start alacak. Bu yıl 2.'si düzenlene-
cek olan organizasyonun, birlik ve
beraberlik açısından önemine vurgu yapılan
toplantıda konuşmacıların yanı sıra Bosna
ve Balkan derneklerinin temsilcileri de
Bosna soykırımı hakkında duygu ve düşün-
celerini aktardı. Yeşilyurt Spor Kulübü’nde
gerçekleşen toplantıya Bakırköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Baba-
oğlu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Cavit Ganiç, CHP İstanbul İl Başkan Yar-
dımcısı Şemside Yener, Tükiye Bosna San-
cak Derneği Başkanı Muhammed
Sancaktar ve İstinye Üniversitesi Üroloji
Hekimi Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu ve 21

vakıf ile dernek yöneticisi katıldı. 

Yanında olacağız

Toplantıda konuşan Bakırköy Belediye Baş-
kan Yardımcısı Cavit Ganiç, Balkanlardaki
zulmün aslında 1 Mart 1992 yılına kadar
uzandığını vurgulayarak, “Srebrenitsa Boş-
nak Soykırımı anısına düzenlediğimiz koşu-
nun 2.'si için düzenlediğimiz basın
toplantısına katılım sağlayan herkese teşek-
kür ederim. Bugün çok önemli bir anma
için buradayız. Boşnak soykırımının başlan-
gıcı 1 Mart 1992 yılına dayanıyor. 11 Tem-
muz 1995 Srebrenitsa soykırımı da
bunlardan bir tanesi. Doğu Bosna bölgesi
bu süreçte yaklaşık 200 bin vatandaşımızın
hayatına mal oldu. Biz Bakırköy Belediyesi
olarak, bu davada Boşnak kökenli vatan-
daşlarımızın daima yanında olacağız” dedi.

Kendimiz duyuracağız

Ukrayna'daki yaşanan olaylara değinerek
dünya basınını ikiyüzlü olmakla suçlayan
Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı

Muhammed Sancaktar ise “Biz geçen sene
bu organizasyonun ilkini düzenledik. Kim-
senin yapmadığı ve kullanmadığı bir dil kul-
lanarak bu durumu spor dili kullanarak
gerçekleştirdik ve bunun çok doğru bir
karar olduğunu geri dönüşlere bakarak söy-
leye biliriz. Biz düzenlediğimiz bu organi-
zasyonlarla sesimizi duyurmaya devam
edeceğiz ama şunu söyleyeyim, o gün ger-
çekleşen soykırım sadece Bosnalılara karşı
değil, tüm Müslümanlara yapılmış bir hak-
sızlık olarak algılamalıyız. Bugün Ukray-
na'nın yaşadığı duruma hepimiz şahit
oluyoruz. Dünya basınının nasıl ikiyüzlü ol-
duğunu hepimiz görüyoruz. Biz kendi sesi-
mizi kendimiz duyuracağız. Bu tarz
organizasyonlar bizim gibi haksızlığa uğra-
yan halklar için gerçekten çok önemli. Koşu
için yapılan kayıtlara baktığımızda bu sene
katılım daha çok olacak diye düşünüyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Bizim için çok önemli

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Baş-

kan Yardımcısı Şemside Yener de “Geçen
yıl olduğu gibi bu yılda buradayız. Bizim
için 11 Temmuz 1995 Dünya tarihinde kara
bir lekedir. Kendilerini Modern olarak tanı-
tan toplulukların gözleri önünde işlenmiş
bir soykırımdır. Bu soykırımda en az 8 bin
372 insanın katledildiğini biliyoruz. Bura-
daki birlik ve beraberliğimiz bizim için çok
önemli. Bu kapsamda 3 Temmuz günü ger-
çekleştirilecek 2. Uluslararası Srebrenitsa
Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'na hepi-
nizi davet ediyorum” şeklinde konuştu. Or-
ganizatör Ozan Demir ise “Biz birçok
organizasyonun düzenleyen bir yapı olarak,
geçen sene ilkini düzenlediğimiz bu etkin-
liğe 2 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz. 13
farklı ilden sporcuların katılım sağlayacağı
koşu 3 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da
Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayarak
sporcuların Florya'ya kadar koşarak toplam
8 bin 372 metrelik mesafe kat ettikten sonra
başlangıç noktasında yarış sonlanacaktır.
Katılım sağlayan tüm sporseverlere anı ma-
dalyası ve katılım belgesi verilecektir” dedi.

Hem eğleniyor 
hem kazanıyor
Günümüzde oldukça yaygınla-
şan, ev ve iş yerinde duvarları
süsleyen filografi sanatı, yaz ta-
tilinde Bağcılar Belediyesi Bilgi
Evleri’ndeki çocukların hobisi
oldu. Çekiçle çaktıkları çivilerle
rengarenk tablolar ortaya çıka-
ran çocuklardan kimi satış ya-
parak gelir elde ediyor, kimi 
de sevdiklerine hediye ediyor

Bağcılar Belediyesi Bilgi Ev-
leri, hizmete sunduğu kurslarla
çocukların keyifli ve yararlı bir

yaz tatili geçirmesini sağlıyor. Yeni dene-
yimler kazanmak ve hobiler edinmek iste-
yen öğrenciler, ücretsiz kurslardan
yararlanabiliyor. Spordan müziğe kadar
çok farklı branşlarda verilen kurslardan en
dikkat çekeni ise gün boyunca çekiç sesleri-
nin hiç eksilmediği filografi. ‘Tel ve çivilerin
büyüleyici dansı’ olarak tanımlanan filo-
grafi sınıfında minik eller, ahşap zemin
üzerine çaktıkları çivilerin arasından teller
geçirerek desenler meydana getiriyor. Kur-
siyerler, emeklerini dekoratif bir obje ile bu-
luşturarak rengarenk ve muhteşem eserler
ortaya koyuyorlar.

Hayallerini resmediyorlar

Öğrencilerin kursta el ve motor becerilerini
geliştirdiğini söyleyen eğitmen Yasemin
Alkan, “Çocuklar burada kendilerine bir
hobi ediniyorlar. Üçüncü sınıfta kursu-
muza başlayıp liseye geçmesine rağmen
hala gelenler var. Öğrenciler burada, hay-
van figürlerinden futbol armalarına kadar
hayallerini resmediyor. Bunun yanında
yaptıkları tabloları satarak para kazananlar
da var” dedi. Filografiyle öğretmeni saye-
sinde tanışan 10 yaşındaki Rümeysa Bilgili,
“Bu sanatın zor tarafları var ama sevdiğim
için kolay geliyor. Yaptığım tablolardan
sergi açtım. Zamanımı boş şeylerle harca-
mak yerine buraya geliyorum” dedi. Esmer
İpek de şunları söyledi: “Çekiçle çivilere
vurmak çok hoşuma gidiyor. Hem stres atı-
yorum hem de bir şeyler üretiyorum. Yaptı-
ğım tabloları sevdiklerime hediye
ediyorum. En son saçları gülden olan bir
kız tablosunu doğum gününde arkadaşıma
hediye ettim” diye konuştu.

SELVİ SARITAÇ
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GÖLE-FED başkanını seçti
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Yanıp yakınmanın
yararı yoktur!

İ ktidar hırsı Saray saltanatı ile birleşince, vatana
ihanet de -ama öyle ama böyle- bir şekilde kaçı-
nılmaz olabiliyor. Yüz yıl öncenin örnek olayı, İn-

giliz Kraliyet Donanması’na ait HMS Malaya zırhlısı
ile Malta’ya giden Vahdettin olayıdır! I. Dünya Savaşı
ile felaketi yaşayan, Mondros Mütarekesi’ni imzala-
yan, başkenti İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal
edilen, İngilizlerin baskısıyla Mebuslar Meclisi kapatı-
lan Osmanlı İmparatorluğu’nun başındaki Sultan ne
yapmıştı? Halkı ile birleşip vatanın kurtarılması için
mi çalışmıştı yoksa saltanatını, ailesini, servetini kur-
tarmak için; yabancıya yaranma yolunu seçip iç iha-
neti körüklemeyi, özellikle de İngiliz’in maşası olmayı
mı tercih etmişti? Cevapları hepimiz biliyoruz! 

Günümüzde de “Çankaya Köşkü” ne sığamayan
zihniyetin iktidar/saray ikilisine tutkunluğu ortadadır.
Bu tutkunluk acaba vatanın yararına mı olacaktır ya
da bir türlü netlik kazanamayan “Yeni Türkiye” dava-
sına kapı mı açacaktır? 2023 seçimlerini hep birlikte
yaşayıp göreceğiz. Seçimlere hazırlanan vatanseverle-
rin ve muhalefetin, Atatürk’ün TBMM gizli oturu-
munda, ilk Yunan saldırısı üzerine yaptığı
konuşmadan yararlanmalarını öneririz. Önce tarihi
biraz geriye saralım…

İstanbul işgal kuvvetleri komutanlarından İngiliz
General George Milne, Türk kuvvetleri ile Yunan kuv-
vetleri arasında çatışmaları önlemek için yapay bir hat
belirler: Milne Hattı! Ancak; Ayvalık Aymazdağı’ndan
güneye doğru Tatarköy, Keşelli, Sart, Bademlik,
Umurlu ve Selçuk’tan geçen ve halk tarafından mi-
tinglerle protesto edilen bu yapay hat üzerinden Yu-
nanlılar saldırıya geçer. Tarih 22 Haziran 1920’dir
yani tam da Amasya Tamimi’nin birinci yılında… 

Yunan kuvvetleri altı tümene yükselmiştir. “Üç 
tümenle iki koldan Akhisar Soma doğrultusunda; iki
tümen ile Salihli doğrultusunda; bir tümen ile de
Aydın cephesinden saldırdılar.” der Atatürk. Haziran
sonunda Yunan kuvvetleri Balıkesir’e girer, atlıları da
hemen Temmuz başında Mustafa Kemal Paşa ve Kara-
cabey’i alır. Düşman karşısında kalan 61. ve 56. Tü-
menlerimiz, Uluabat köprüsünü yıkarak Bursa
tarafına çekilirler ancak düşman ilerler ve Bursa
düşer. Kuvvetlerimiz çok fazla sarsılır ve Eskişehir’e
kadar çekilirler. İngilizler ise boş durmaz hem Mudan-
ya’ya hem de Bandırma’ya birer askerî birlik çıkarır-
lar. 24 Haziran’da Alaşehir’e giren Yunan tümeni
ilerlemeye devam eder ve Ağustos sonunda Uşak da
düşer. Düşman; “Dumlupınar sırtları elimizde kalmak
üzere bu bölgeye kadar ilerledi.” der Atatürk. 

23. Tümen ve ulusal güçlerimiz, “çok kayıp vermiş
ve çok güç yitirmiştir.” Bu noktada bir hatırlatma yapa-
rak “Bu sırada, tümenlerimizin salt kadro halinde ol-
duklarını ve savaş gereçlerinden yoksun olduklarını ve
daha güçlendirilememiş olduklarını bilirsiniz.” diyen
Atatürk, bu durum üzerine Eskişehir’e ve oradan da
ileri bölgelere gidecek, “kuvvetlerimizin derlenip düzen-
lenmesini” emredecek ve düşman karşısında “düzenli
komutaya bağlı cepheler kurulmasını” sağlayacaktır.

“Yunan saldırısı ve ulusal cephelerin bozulması,
Meclis’te büyük bunalım ve sert sataşma ve eleştiri-
lere” yol açmıştır. Sorumlu aranmaktadır!  Büyük
Millet Meclisi’nin 41. Toplantısı başlar. (13 Temmuz
1920) “Kusurları ve idaresizlikleri nedeni ile Bursa
Komutanı Bekir Sami ve Valisi Hacim Muhittin Beyler
ve Alaşehir Komutanı Âşir Bey ne için bir askerî mah-
kemeye verilmediler diye Genelkurmay Başkanlığına
ve İçişleri Bakanlığına” soru önergeleri yöneltilir.

Önerge sahibi Afyon mebusu Şükrü Bey’dir. Sinop
mebusu Hakkı Hami Bey de “hızla cezalandırılma”
ister ve bu istek “bravo” sesleriyle karşılanır ve soru
önergesi kabul edilir. Bir ay sonra Genelkurmay Baş-
kanı yanıt verir ancak kaynaşma yatışmaz. Soru öner-
gesi verenlere göre büyük bozgunun sorumluları
cezalandırılmalıdır çünkü “Bursa bozgunu dolayısı ile
uğramış olduğumuz korkunç zarar, bütün dünyada
Anadolu’da savunma denilen şeyin bir göz korkuluğu
olduğu yolunda genel kanı uyandırmıştır.” 

Atatürk bu noktada, “Meclisin üzülmesinin ve bu-
nunla ilgilenmesinin yerinde olduğunu” söyleyerek
devreye girer, “düşünceleri, hisleri yatıştırmak için”
açıklamalar yapar. Bazı ufak tefek sataşmalar olsa da

genel açıklama yeterli görülür. Asıl
sorumlular, gerçekten adı geçen vali ve komutanlar
mıdır?

Sorunun cevabı 26 Temmuz 1920 günü yapılan
gizli oturumda bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından
verilir. Şöyle der: “…Üzüntü ve acı duyma sonucu ola-
rak yapılmakta olan eleştiri ve önerilerde, bu yenilgi-
nin gerçek neden ve etmenleri, sanki unutulmuş gibi
idi. Başa gelen bu acıklı durumdan, kurulup sorumlu-
luk yükleneli daha iki ay geçmemiş olan Bakanlar Ku-
rulu’nu suçlu tutmak amacı güdülüyordu. Bir seneden
fazla bir süredir, Yunan ordusunun İzmir bölgesinde
yerleşmiş ve durmadan hazırlanmakta bulunmuş ol-
duğu ve buna karşı İstanbul hükûmetlerinin ordumuzu
durmadan hareketsiz bırakacak etmenler hazırlamaya
çalıştığı ve milletin kendiliğinden oluşturabildiği ulusal
güçleri çökertip yok etmeye çalışmaktan başka bir şey
yapmadığı hiç düşünülmüyordu…”

Atatürk, “özellikle demiştim ki” ifadesiyle sözlerine
devam eder. Devlet yönetimiyle, sevk ve idare ile ilgili
tarihî saptamaların yer aldığı uzun konuşmasından
bazı cümleleri verelim:

“Felâket başa gelmeden önce, onu önleme ve ona
karşı savunma yolları düşünülmek gerekir. Geldikten
sonra yanıp yakınmanın yararı yoktur. Yunan saldırısı
başlamadan önce, saldırının olacağı, çok olası idi…
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin sorumlu duruma
geldiğinden beri almaya başladığı önlemler, bir sene
evvelinden beri İstanbul hükûmetleri tarafından, bütün
milletle birlikte ve ciddî olarak alınmaya başlanmak
gerekirdi… Memleketin dinginliği, milletin kurtuluş
emeli konusunda, birlik ve dayanışma sağlanmadıkça,
bir dış düşmanın ilerlemesini durdurmaya çalışamaya-
cağı gibi bundan köklü bir yarar ve sonuç beklene-
mez… Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe
yoktur… Cepheler delinebilir, buna karşı önlem, deli-
nen kısmı hemen kapamaktan ibarettir. Bu ise, cephe
üzerindeki kuvvetlerden başka, geride, yedekte, kuv-
vetli aşamalar bulundurmakla olabilir.”

Mustafa Kemal Paşa’nın o gün adım adım verdiği
yol haritası, önümüzdeki Yüzüncü Yıl seçimi için de
reçete niteliğindedir. Nitekim bu reçetenin İstanbul
Seçimlerinde başarı getirdiğini düşünenlerdenim.
Adımlar açıktır: Gelebilecek tehlikeyi öngörmek, ted-
bir almakta gecikmemek, birlik ve dayanışma sağla-
mak, geri planda farklı kuvvetleri hazırda tutmak. 

Çağlar üstü Lider sonra da sorularını sıralar:
“Oysa, Yunan ordusu karşısındaki ulusal cephemiz bu
durum ve bu güçte miydi? Bütün Batı Anadolu illeri-
miz, Ankara ve dolayları ile birlikte, daha doğrusu
bütün memlekette, kuvvet denilecek bir askerî birlik
bırakılmış mıydı? … Bursa’da Bekir Sami Bey’in em-
rine verilen kuvvetin çekirdeği, İzmir’de tüfek attırıl-
maksızın Yunanlılara tutsak olarak verilen ve Yunan
gemileri ile Mudanya’ya çıkarılan iki alay kadrosu
değil miydi? … Bu kuvvetin moralini düzeltmek için
İstanbul hükûmetleri herhangi bir önlem almışlar
mıydı? … İstanbul hükûmetleri değil miydi ki; Balıke-
sir’de, savunmaya çalışan kuvvetlerimize Yunan saldı-
rısından önce, Anzavur’u arkalarından saldırttı.  …
Yine İstanbul hükûmeti ve halife ve padişah değil
miydi ki, Yunan cephesinde kullanılacak oldukça kuv-
vetli bir tümeni, 24. Tümeni, Hendek Düzce yolunda
halife ordusu ve ayaklananlar grupları tarafından hor-
latarak dağıttırmış ve komutanlarını şehit ettirmişti.”

Atatürk Nutuk’taki bu bölümü özetle şöyle tamam-
lar: “Durumu incelerken ve önlem düşünürken, acı
olsa da gerçeği görmekten hiç vaz geçmemek gerekir.
Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için gerek ve zorun-
luk yoktur… Bundan sonra, elbette durumlar değişe-
cek bütün memleket ve millete gerçekten umut ve
güven verecek önlemler uygulanacaktır. Artık, buna
engel kalmamıştır.”

2023’te yeniden Atatürk Cumhuriyeti diyecek olan
tüm vatanseverler ve muhalefetin yapması gereken
bellidir: Atatürk aklı ile yürümek! Bu da; siyasette 
ahlakı, liyakatı öne çıkarmak, olumsuzluk ve kötü 
algıyı bulunduğu yerde derhal söndürmek, umut ve
güven vererek tüm engelleri kaldırmaktır…

tEknolojinin son yıl-
larda hayatımızın her
alanında bulunması ve

kullanan yaş grubunun giderek alt
seviyelere inmesi, çocuklarımızın
gelişimini olumlu olduğu kadar
olumsuz da etkiliyor. Okulların yaz
tatili sürecine girmesi ve çocukların
boş zamanlarının çok olması onları
teknoloji ile daha çok içli dışlı bir
hale getiriyor. Teknolojinin çocuk-
lar üzerindeki olumsuz etkisini en
aza indirmek ve onlarda farkındalık
oluşturmak için; Zeytinburnu Aile
Kadın Destekleme ve Engelliler
Merkezi (AKDEM), Yeşilay Eğitim
Birimi ile Zeytinburnu Yeşilay Da-
nışmanlık Merkezi (YEDAM)‘nin
ortaklaşa yürüttüğü ‘Teknoloji Ba-
ğımlılığı ile Mücadele’ ve ‘Benim
Kulübüm Yeşilay’ aktivitesi düzen-
lendi. AKDEM’de gerçekleşen ak-
tiviteye, ilköğretim ve ortaöğretim
seviyesindeki öğrenciler katıldı. Ço-
cuklar aktivitede eğitim alırken, ve-
lilere de ‘Bağımlı Bireylere Nasıl
Yaklaşılmalı?’ konulu bir seminerle
bilgilendirildiler. Çocuklar; Eve-
Hayır oyunu, şifreli mesajlar içeren
görseller ve eğitici videolar ile tek-

nolojinin hayatımızdaki yerini,
olumlu, olumsuz yönlerini, nasıl
faydalı kullanılacağı gibi konuları
oyunlar eşliğinde eğlenerek, soru
cevap şeklinde devam eden diya-
loglarla öğrendi.

Teknoloji bağımlılığı

Teknoloji ve internetin bilinçli ol-
mayan, kontrolsüz bir şekilde kul-
lanımına bağlı olarak ortaya çıkan,
davranışsal bağımlılıklar oyun oy-
nama bozukluğu, kumar oynama
bozukluğu, sosyal medyanın ve
akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi
bağımlılık yapıcı davranışlarla ken-
dini gösteren bağımlılık türü tekno-

loji bağımlılığı olarak tanımlanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre oyun
oynama davranışı ile ilgili sağlık so-
runları sadece oyun oynama bo-
zukluğunun kendisi ile sınırlı değil.
Oyun oynama bozukluğuna eşlik
eden yetersiz fiziksel aktivite, sağlık-
sız beslenme, görme ve işitme
problemleri; kas/iskelet problem-
leri, depresyon, sinirlilik, öfke ve
can sıkıntısı gibi birçok probleme
yol açıyor. Teknolojilerin ve sosyal
medyanın aşırı kullanımı özellikle
çocuk ve gençler açısından siber
zorbalığa uğrama veya beden ima-
jının bozulması gibi sonuçlar da
doğuruyor. Tüm bu risk unsurları
göz önünde bulundurulduğunda,
çocukların çevrim içi ortamlarda
güvende olmasını sağlayacak bilgi
ve becerilerle donatılması son de-
rece önemli bir hale geliyor. Bu
bilgi ve beceriler arasında içerik
oluşturma ve paylaşım yapmadaki
risklerin kavranması, çevrim içi giz-
liliğin ve kişisel verilerin nasıl koru-
nacağının öğrenilmesi, çevrim içi
hoşgörü ve empati becerilerinin ge-
liştirmesi vb. unsurla yer alıyor.
SELVİ SARITAÇ

Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile birlikte toplam 10 Bulgar kenti, ‘B40 Balkan Şe-
hirleri Ağı’ dahil oldu. Sofya’da düzenlenen imza töreninde konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Bugün burada sizlerle aynı masada buluşmak, kentlerimizin
ortak geleceği adına son derece önemlidir. Bu açıdan B40 Ağı’nın mottosu basit
ve nettir: Daha iyi iş birliği, daha iyi gelecek” dedi. İmzacı belediye başkanları,
yapacakları iş birliklerini İmamoğlu’nun ikram ettiği Türk lokumuyla kutladı

Günümüzde teknolojinin çocuklar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmek ve
teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmek için, AKDEM ve Yeşilay Eğitim Birimi’nin ortaklaşa 
yürüttüğü ‘Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele’ ve ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ aktivitesi düzenlendi

Çağın yeni bağımlılığı

cananmurtezaoglu@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Canan Murtezaoğlu

DAHA IYI
GELECEK
DAHA IYI
GELECEK
DAHA IYI
GELECEK
DAHA IYI
GELECEK
DAHA IYI
GELECEK
DAHA IYI
GELECEK

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“B40 Balkan Şehirleri Ağı” olu-

şumuyla ilgili görüşmeler yapmak
üzere, Bulgaristan’ın başkenti Sof-
ya’ya geldi. İmamoğlu’nun kentteki ilk
adresi, T.C. Sofya Büyükelçiliği oldu.
Büyükelçi Aylin Sekizkök ile bir araya
gelen İmamoğlu, ziyaretinin ardından
Sofya Belediyesi’ne geçti. İmamoğ-
lu’nu makamında ağırlayan Sofya Be-
lediye Başkanı Yordanka Assenova
Fandakova, İBB Başkanı’na ziyareti
nedeniyle teşekkür etti. İki Başkan, şe-
hirleri arasındaki iş birliklerini artırma
yönünde görüş birliğine vardı. 

Başkanlar katıldı

İmamoğlu, Sofya’daki son etkinliği,
“B40 toplantısı” oldu. Sofya ile bir-
likte toplam 10 Bulgar şehrinin daha
ağa katılma kararının imza altına alın-
dığı toplantı, Grand Hotel Millen-
nium Oteli’nde düzenlendi.
Toplantıya, İmamoğlu ve Fandako-
va’yla birlikte; Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, Burgaz Belediye
Başkanı Dimitar Nikolov, Filibe Bele-
diye Başkanı Zdravko Dimitrov, Veliko
Tarnovo Belediye Başkanı Daniel
Panov, Dimitrovgrad Belediye Baş-
kanı Ivo Dimov, Troyan Belediye Baş-
kanı Donka Mihaylova, Karlovo
Belediye Başkanı Emil Kabaivanov,
Karnobat Belediye Başkanı Georgi
Dimitrov, Rakovski Belediye Başkanı
Pavel Gudzherov ve Sliven Belediye
Başkanı Stefan Radev katılım sağladı. 

Motto basıt ve net

İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuş-
maya, “Bölgemizde dayanışma ve iş

birliğini güçlendirmek amacıyla
inşa ettiğimiz B40 Balkan Şehir-

leri Ağı’nın kurucusu ve dönem baş-
kanı olarak Sofya’da buluşmamız,
Bulgaristan’a ve Bulgaristan şehirle-
riyle iş birliğine verdiğimiz önemin ifa-
desidir” sözleriyle başladı. Bulgaristan
şehri Kırcaali’nin de B40 Ağı’nın ku-
rucu üyesi olduğunu hatırlatan İma-
moğlu, “Bugün burada sizlerle aynı
masada buluşmak, kentlerimizin ortak
geleceği adına son derece önemlidir.
Zira dünyanın pek çok bölgesinde
farklı toplumlar, bölgesel iş birlikleriyle
refaha erişebiliyor. Bu açıdan B40 Ağı-
nın mottosu basit ve nettir: ‘Daha iyi
iş birliği, daha iyi gelecek.” şeklinde
konuştu. 

Karar oy birliği ile 

B40’ın temellerini Kasım 2021’de, İs-
tanbul’da düzenlenen “Balkan Şehir-
leri Belediye Başkanları Zirvesi”yle
attıklarını hatırlatan İmamoğlu, şun-
ları söyledi: “11 ülkeden katılan 23 be-
lediye başkanı, güçlü bir iradeyle,
Balkan şehirleri arasında yeni bir iş
birliği sürecini başlatacak bu ağın ku-
rulmasına oy birliğiyle karar verdi.
Çünkü Balkan şehirleri olarak, benzer
coğrafyayı ve kültürel değerleri paylaş-
mamıza rağmen, aramızda ekonomik,
teknolojik ve kültürel iş birliği büyüte-
cek bir mekanizmamız yoktu. Oysa ki,
yönetimsel açıdan bakıldığında, İstan-
bul’un sorunları ile örneğin Sofya’nın,
Belgrad’ın veya Atina’nın sorunları
çok da farklı değil. B40 Ağı kurulana
kadar iklim krizi, göç, kentsel yoksul-
lukla mücadele, gelir adaletsizliği,
yerel demokrasi veya dijital dönüşüm
gibi hepimizin ortak sorunlarını bir
potada değerlendirecek; teknoloji ve
deneyim aktararak inovatif çözüm
önerileri üretecek bir mekanizma 
mevcut değildi.”

İmamoğlu’nun ardından tüm
katılımcı belediye başkanları
birer konuşma yaptı. Konuş-
maların ardından İmamoğlu,
Fandakova ve 9 Bulgaristan
şehrinin belediye başkanları
arasında B40’a katılım metni
imzalandı. İmamoğlu, imzala-
rın ardından tüm başkanlara
Türk lokumu ikram etti.   

ÖNCE İMZA
SONRA LOKUM 

DÖNÜŞÜME 
İHTİYAÇ VAR
İstanbul buluşmasının
ardından B40 bünye-
sinde 4 ayrı çalışma
grubu oluşturduklarını
aktaran İmamoğlu, 
bunları; “Yerel İklim Ey-
lemi”, “Yerel Demokrasi
ve Göç”, “Akıllı Şehirler
ve Dijital Transformas-
yon” ile “Yerel Ekonomik
İş Birliği” şeklinde 
sıraladı. Özellikle iklim 
değişikliği odaklı konu-
şan İmamoğlu, “İklim 
değişikliğine bağlı yaşa-
dığımız afetler, şehirleri-
mizde doğayla uyumlu
ve iklim değişikliğine di-
rençli bir dönüşüme ihti-
yacımızın olduğunu
gösteriyor. Maalesef
iklim sorunu, ulusal sınır,
milliyet veya kimlik tanı-
mıyor. Şurası gerçek ki;
iklim krizinde şehirleri-
miz hem birer fail hem
de mağdur. Şehirleri-
mizde yaşayan vatandaş-
larımızın ekolojik
güvenliğinden de so-
rumlu olan her birimiz,
çevre alanında dönüştü-
rücü kalıcı adımlar
atmak zorundayız” 
uyarısında bulundu. 

Çocuklara gezi hediyesi
EsEnyurt Belediyesi,
Nene Hatun Kültür
Merkezi’nde eğitim

gören çocuklara karne hediyesi
olarak barınak gezisi düzenledi.
Gün boyu hayvanlarla vakit geçi-
ren minikler gönüllerince eğlendi.
Çocuklara hayvan sevgisi kazan-
dırmak için çeşitli etkinlikler dü-
zenleyen Esenyurt Belediyesi,
Esenyurt Nene Hatun Kültür
Merkezi’nde eğitim gören çocuk-
lara yönelik bir gezi düzenledi.
Düzenlenen karne gezisinde can
dostlarıyla buluşan minikler, Ge-
çici Modern Hayvan Bakımevi ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde gün
boyunca hayvanlarla vakit geçire-
rek renkli anlar yaşadı. Kedi,
köpek, keçi, ördek, tavuk, kuş ve
tavşan gibi hayvanlarla temas
kuran çocuklar, engelli olan can
dostlarıyla da ilgilenerek empati
duygularını geliştirdi. Alandaki
parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun
oynayan miniklere karne hediyesi

olarak belediyenin “Barış ve
Sevgi” dergisi dağıtıldı. Aileleri,
öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir-
likte hayvanları ziyaret eden ço-
cuklar evlerine mutlu döndü.

Çocuklar çok mutlu oldu

Esenyurt’ta yaşamaktan dolayı
mutlu olduğunu belirten Gülcan
Karabulut, “Başkanımız Sayın
Kemal Deniz Bozkurt’a, çocuk-
lara bu etkinliği düzenlediği için
çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok
mutlu oldu ve hayvanlarla daha iç
içe oldular. Hayvanların da engelli

olabileceklerini gördüler, kavradı-
lar. Onların da bir canlı olduğunu
ve iyi davranmamız gerektiğini
düşündüler” dedi. Nene Hatun
Kültür Merkezi’nde eğitim gören
Cemre, “Burayı çok çok sevdim,
çok güzeldi. Bütün hayvanları
gördüm, hayvan sahiplenmek isti-
yorum. Bundan sonra sık sık gele-
ceğim. Hizmetlerden çok
memnunum, böyle etkinlikler dü-
zenlediği için ve bize yardımcı ol-
duğu için Belediye Başkanımız
Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a çok
teşekkür ederim” dedi.



T ürkiye turizminin ilk uluslararası otel
zinciri Dedeman Hotels & Resorts
International, kiralama ve işletme

yöntemiyle sürdürdüğü kontrollü büyüme
stratejisini franchising işletme modeliyle de
devam ettiriyor. Dedeman, Denizli ve Adıya-
man’ın ardından 3. franchise oteli Dedeman
Kartepe Kocaeli ile otel sayısını 19’a, oda sa-
yısını ise 2 bin 974’e yükseltmiş
oldu. M.M.S. Turizm ve Dede-
man Turizm Yönetimi iş birliği ile
misafirlerini ağırlamaya başlayan
Dedeman Kartepe Kocaeli’nin
açılışı; Dedeman Hotels & Re-
sorts International Yönetim Ku-
rulu Başkanı Banu Dedeman,
M.M.S. Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Murat Mustafa
Satı’nın ev sahipliğinde 29 Hazi-
ran 2022 tarihinde muhteşem bir
törenle gerçekleşti. Törene; Ko-
caeli Vali Yardımcısı İsmail Gülte-
kin, eski Turizm Bakanı
Abdülkadir Ateş, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat
Abiş, Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa
Kocaman, Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Fatih Taşdelen’in de aralarında 
olduğu il ve ilçe protokolünden çok sayıda
isim katıldı.

10 yeni otel, 3 yeni marka 

Konuşmasında Kocaeli’nin, ülke ekonomi-
sine ve özellikle yüksek ihracat kapasitesi ile
cari açığa önemli katkıları olan, aynı za-
manda tarihi ve sayısız kültürel, doğal zen-
ginliği ile büyük turizm potansiyeli taşıyan
bir şehir olduğunu belirten Dedeman Hotels
& Resorts International Yönetim Kurulu
Başkanı Banu Dedeman, yerli ve milli bir
marka olarak yatırımcıların desteği ile büyü-
yerek, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir ya-
nında Dedeman bayrağını
dalgalandırdıklarını ifade etti. Yıl sonuna

kadar 6’sı imzalanmış, 4’ü imza aşamasında
olan 10 yeni oteli daha zincirlerine eklemeyi
planladıklarını aktaran Banu Dedeman,
“Başta Ankara, Antalya, İzmir, Bursa,
Edirne, Kars, Ordu, Mardin ve Sinop olmak
üzere Türkiye’nin 81 iline Dedeman marka-
larını taşımayı arzu ediyoruz” dedi. 

Filizlenmeyi hedefliyoruz

Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da De-
deman varlığını büyütmeyi hedeflediklerini
söyleyen Dedeman, “Bugün Kazakistan ve
Kuzey Irak’ta yer alan otellerimizde, Türk
misafirperverliğinin, güler yüzlü hizmetin ve
aşkla çalışmanın örneğini temsil etmekten
dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yabancı coğ-
rafyalarda dünya markaları ile rekabet edi-
yor, Dedeman standartları ve Türk
misafirperverliğinin gücü ile farkımızı ortaya
koyuyoruz. Dedeman Grubu olarak geç-

mişte otel işlettiğimiz Moldovya, Özbekis-
tan, Bulgaristan, Suriye ve Rusya gibi ülke-
lerde edindiğimiz tecrübeler bizi bugünlere
getirdi” diyerek başta Balkanlar, Orta Doğu
ve Afrika olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde
de filizlenmeyi hedeflediklerini belirtti. Banu
Dedeman konuşmasında ayrıca, “Dede-
man” ve “Park Dedeman” markalarına ilave
olarak, Dedeman Collection, Dedeman
Suits & Residences, Managed by Dedeman
ve Smart by Dedeman’ı da ekleyerek 6 mar-
kayla yola devam edeceklerini belirterek
2025 yılına kadar; otel ve oda bazında büyü-
meyi yüzde 100, çalışan sayısını yüzde 70 ar-
tırmayı,  yönetilen ciroyu ise 5 katına
çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Tecrübe konuşacak

Bu büyüme planlarının bir parçası olan
M.M.S. Turizm ile yaptıkları iş birliğinin
kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu
da dile getiren Banu Dedeman, “Erzurum
Palandöken kayak merkezinde edindiğimiz
30 yıllık tecrübeyi, Dedeman Kartepe’ye taşı-
yarak, kış turizmine yeni bir soluk katmayı
hedefliyoruz. Yerli ve yabancı spor kulüpleri-
nin kamplarına ev sahipliği yapmaya devam
edeceğiz” dedi.

Şehre renk katacağız

Banu Dedeman, ödüllü mimarisiyle kentin
dokusuna değer katan Dedeman Kartepe
Kocaeli ile ilgili şu bilgileri verdi: “Dedeman
Kartepe Kocaeli, 5 suit, 161 standart oda,
toplam 166 odası, toplantı salonları ve balo
salonuyla misafirlerine hizmet verecek. İçeri-
sinde ofisleri, rezidans ve mağazaları, SPA &
fitness & kapalı yüzme havuzu gibi olanak-
ları, Türk ve dünya mutfağı lezzetlerini
sunan restoranlarıyla Dedeman Kartepe,
şehir dışından gelecek misafirler ile birlikte
bölgede yaşayanlar için de önemli bir çekim
merkezi olacak.”  M.M.S. Turizm A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Murat Mustafa
Satı törende yaptığı konuşmada, büyük bir
turizm potansiyeline sahip Kocaeli’ni Dede-
man markasıyla buluşturdukları için duy-
dukları mutluluğu dile getirdi. Satı,
“Bölgemizin her anlamda olumlu imajını
daha da yükselteceğine inandığım bu iş bir-
liği yalnızca şehir dışından gelen misafirleri-
miz için değil Kocaeli halkı için de yeni bir
soluk olacaktır” dedi.Dr. Murat Mustafa
Satı, Kartepe’nin, kayak merkezi ile kış turiz-
minin kalbinin attığı bölgelerden biri oldu-
ğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu, hiç
kuşkusuz şehrimiz için çok önemli bir kaza-
nım. Ancak bulunduğumuz bölge bundan
çok daha fazlasını misafirlerine sunabilecek
çeşitliliğe sahip. O nedenle Dedeman’ın
‘dört mevsim turizm’ yaklaşımı bizim için
son derece kıymetli.”

Turistler yoğun ilgi gösteriyor

Satı, Orta Doğu ve Körfez bölgelerinden
gelen turistlerin çoğunlukla Kocaeli’yi ko-
naklama için tercih ettiklerine de değinerek,
“Özellikle Katar ve Kuveytli turistlerin yaz
aylarında Kartepe-Maşukiye-Sapanca kori-
doruna yoğun ilgi gösterdiklerini görüyoruz.
Başta Endonezya olmak üzere pek çok yurt
dışı kültür turları da konaklama durağı ola-
rak şehrimizi tercih ediyor. İstanbul ve Ana-
dolu’ya hizmet eden kültür turlarının uğrak
noktasıyız” diye konuştu. 
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Türkiye’nin önde gelen markalarından Dedeman, geçen yıl bünyesine kattığı franchising işletme modeliyle
kontrollü büyüme stratejisini hız kesmeden sürdürüyor. Dedeman Turizm Yönetimi ile M.M.S. Turizm A.Ş.
arasında yapılan iş birliğiyle kapılarını açan Dedeman Kartepe Kocaeli, markanın 3. franchise oteli oldu

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman,
yerli ve milli bir marka olarak yatırımcıların desteği ile büyüyerek, Türkiye’nin ve
dünyanın dört bir yanında Dedeman bayrağını dalgalandırdıklarını ifade etti. 

DEDEMAN BUYUYOR
Dr. Murat Mustafa Satı, Kocaeli’nin sanayide
olduğu gibi turizmde de Türkiye’nin önde
gelen şehirlerinden biri olması için tüm özel-
liklere sahip olduğunu dile getirdiği konuş-
masında Cengiz Topel Havalimanı’nın daha
aktif hale getirilmesiyle özellikle Kartepe’ye
ilginin çok daha fazla olacağına inandığını

ifade etti. Satı’nın ardından söz alan Kartepe
Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman,
Kartepe’nin doğa turizminin yapılacağı en
özel lokasyonlarından biri olduğunu kayde-
derek, bu güzelliğin Türkiye’nin en köklü
markalarından Dedeman’la buluşmasından
büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade
etti. Kocaman konuşmasında, “Kocaeli aynı
zamanda Avrupa’nın en büyük doğal yaşam
parkına sahip. Bu ve bunun gibi şehrimizin
sahip olduğu değerlerin daha fazla insanla
buluşmasına katkı sunan ve yatırım yapan
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Turizme büyük katkı verecek

Mobilyada hedef Kanada
Uzak pazarlarda büyüme stratejisine odaklanan mobilya sektörü, gözünü Amerika kıtasına çevirdi. Pazardaki önemli
ülkelerden olan Kanada’yı hedef yapan sektör, ticaret heyetleriyle ihracattan aldığı payı büyütmeye kararlı

GEÇEN yıl ihracatını yüzde
25,3 artırarak 896,7 milyon
dolara taşıyan Akdeniz Mo-

bilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliği (AKAMİB), bu yıla da iddialı
başladı. Yılın ilk beş ayında ihracatını
yüzde 13,5 artış ile 390 milyon 477 bin
dolara çıkaran AKAMİB, düzenlediği
sektörel ticaret heyetleriyle ihracatını bü-
yütmeyi hedefliyor. AKAMİB tarafından
20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında

Kanada’nın Toronto şehrinde düzenle-
nen mobilya, mobilya yan sanayi ve ke-
reste palet sektörüne yönelik ticaret
heyetinde 10 Türk firması 30’un üzerinde
Kanadalı firma ile ikili görüşme gerçek-
leştirdi. Türk firmaları, verimli geçen gö-
rüşmelerin ardından, pazarın yakından
tanınması ve ihtiyaçları konularında da
önemli tecrübeler elde ettiler. Firmaları-
mızın bir kısmı da seyahatlerini uzatarak
ikili firma görüşmelerini derinleştirmeye

karar verdiler.

Hedef ülkeler listesinde yer alıyor

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R.
Onur Kılıçer, yönetim kurulu üyeleri Er-
doğan Yayla ve Adem Derinel ile AKİB
Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın ka-
tıldığı Kanada Sektörel Ticaret Heye-
ti’nde; Arkopa Ahşap Panel, Aydoğan
Ahşap, Enfal Mağazacılık Mobilya,
Kilim Mobilya, Lale Orman Ürünleri,
Oryap Ağaç Ahşap ve Yapı Ürünleri,
Saspar Mobilya, Sunan Mobilya, Berre
Dış Ticaret Mobilya ve Dienni Mobilya
firmaları yer aldı. Ticaret Bakanlığı tara-
fından yayımlanan “2022-2023 Dönemi
Hedef Ülkeler Listesi”nde yer alan Ka-
nada aynı zamanda Uzak Pazarlar Stra-
tejisi kapsamında da önemli bir yere
sahip. AKAMİB, Kanada’ya düzenlediği
ticaret heyetiyle; firmaların ve ürünlerinin
tanıtımlarının sağlanmasını, ikili iş görüş-
meleri ile ticari bağlantılar kurulmasını,

uluslararası pazarda tanıtımının yapıla-
rak ihracatın artırılmasını ve pazar payı-
nın genişletilmesini hedefliyor.

Kanada’da pazarında 
büyük yükseliş

Sektör ihracatçıları 2021 yılında Ka-
nada’ya bir önceki yıla göre yüzde
81,8’lik artışla 88,5 milyon dolar ihracat
kaydederek, ülkenin ithalatında payını
arttırmayı başardı. İhracatçılar, yılın ilk 5
ayında başarılı performansını sürdürerek,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
28,8’lik artışla 42 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. AKAMİB de bu başarı iv-
mesine önemli katkı sağladı. Geçen yıl
Kanada’ya 5,7 milyon dolar ihracat
yapan birlik, yılın ilk 5 ayında ihracatını
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64
artırarak 2 milyon 329 bin dolara ulaştı.
AKAMİB, ülkeye gerçekleştirdiği ticaret
heyeti ile ihracatını daha fazla artırmaya
odaklandı.

Aksa dünyaya açıldı
Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa 
Jeneratör, haziran ayı içerisinde İstanbul, Dubai,
Senegal ve Brüksel’de düzenlenen etkinlik ve
fuarlarda geniş ürün yelpazesini dünyaya tanıttı

KÜRESEL sektörde en büyük üretici ve ihracatçı
markalardan biri olan Aksa Jeneratör, geniş
ürün yelpazesini dünyaya sunmaya devam edi-

yor. Geçtiğimiz mayıs ayında Romanya, Libya, Özbekistan
ve Frankfurt’ta gerçekleşen fuarlarda ürün yelpazesi ve
müşteri odaklı hizmetleri ile ön plana çıkan Aksa Jeneratör,
bu kez İstanbul, Dubai, Senegal ve Brüksel’de yenilikçi
ürün ve hizmetlerini tanıttı.7 ve 8 Haziran’da BAE Du-
bai’de gerçekleşen ‘İnşaat Teknolojileri Festivalinde’ yer
alan Aksa Jeneratör, inşaat sektöründe daha hızlı, daha
çevreci ve dijital kullanım örneklerinin tanıtıldığı festivalde
sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevre dostu yenilikçi ürünleri
ile dikkatleri üzerine çekti.  Aksa Jeneratör ayrıca, etkinlikte
konuşmacı olarak da yer aldı.

Tüketicilerin ilgisini çekti

Dubai’de gerçekleşen etkinliğin hemen akabinde Aksa Je-
neratör 8 ve 11 Haziran’da İstanbul Fuar Merkezi’nde ger-
çekleşen ve endüstri sektörünün önde gelen fuarları
arasında yer alan ‘Win Eurasia Endüstriyel Dönüşüm’ fua-
rına katıldı. Bu yıl “Endüstriyel Dönüşüm” teması etrafında
şekillenen fuarda sponsorlar arasında yer alan Aksa Jene-
ratör, katılımcıları sunduğu farklı model ve çözümleri hak-
kında bilgilendirdi. 2.000 kWe doğalgazlı jeneratör grubu
başta olmak üzere çevreci özellikleriyle ön plana çıkan 110
kVA Stage V ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çekti.  16 – 18
Haziran’da Senegal’de gerçekleşen ve Batı Afrika'nın en
büyük inşaat, altyapı ve yenilenebilir enerji fuarı olan SEN-
CON 2022’ye katılan Aksa Jeneratör yenilikçi ve fark yara-
tacak sektörlere özel ürün ve çözümlerini anlattı.

Ziyadesi'yle lezzetli!
2022 yılı yaz sezonuna yeniliklerle giren D’Plaj
Residans, bünyesine kattığı ünlü şef Özlem
Mekik’in mekânı Ziyade Fasıl'da tüm misafirlerine
eğlence ve lezzetin doruklarını yaşatıyor

KÜRESEL Geleneksel meyhane anlayışını mo-
dern ve eğlenceli bir tarz ile harmanlayarak
sunan Ziyade Yalıkavak'ta birbirinden enfes lez-

zetleri, göz kamaştıran sahne ve DJ performansıyla Bod-
rum’a yeni bir soluk getirmeyi başardı. “İşimiz lezzet,
gücümüz eğlence” mottosu ve Şef Özlem Mekik’in dillere
destan tadım menüsüyle D’Plaj Residans’ta hizmet veren
Ziyade Fasıl'da; lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bı-
rakan mezeler, salatalar, ara sıcaklar ve ana yemekler sunu-
luyor.Ziyade Yalıkavak'ta, akşamın ilk saatlerinden gece
yarısına kadar bitmeyen enerjik eğlence programı, göz ka-
maştıran şovları ve unutulmaz, kimi zaman da nostaljik DJ
performansları ile Bodrum’da eğlence tutkunlarının vazge-
çilmezi oldu. Muhteşem ambiyansıyla misafirlerine benzer-
siz akşam vaat eden Ziyade Fasıl, unutulmayacak lezzetleri
ile hem göze hem damağa hem de dimağa hitap etmeyi
kısa sürede başardı.
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Partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti
lideri Meral Akşener, "Bir tarafta; Türk vatandaşı olarak kıymet
görmediğini söyleyen bir kardeşimiz. Diğer tarafta ölüyoruz diye
haykıran bir kadın. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu; Ak Parti 
iktidarı artık, Türkiye’yi yönetemiyor demek! Sayın Erdoğan artık, 
bu millete hizmet etmiyor demek! Yani bu iktidar, artık bu 
büyük millete, sırtını dönmüş demek” eleştirisinde bulundu

İKTİDAR HALKA

SIRTINI 
DÖNDÜ!

Akşener, konuşmasının sonunda “Peki kiraz üreticilerimiz için,
İYİ Parti olarak, biz ne yapacağız? İlk olarak; Kiraz’ı da, diğer
stratejik 30 ürünümüz gibi, korumaya alacağız. Rekoltesi belli
olduktan sonra, eşik fiyatını açıklayacağız. Hasattan 1 hafta
önce, alt ve üst müdahale fiyatlarını açıklayacağız. Üretici fiyat-
larının, bu sınırlar içinde kalması için, kamunun, hakemlik ro-
lünü yerine getireceğiz. Yani üreticimizin ürününü, hak ettiği
fiyattan satmasını sağlayacağız. Ayrıca üreticilerimize, ambalaj-
lama, tasnifleme, ön işleme ve depolama imkânları da sağlaya-
cağız. 3 yıl süreyle; mazotta yüzde 30, gübrede yüzde 25,
elektrik ve sulamada ise, yüzde 20 destek sağlayacağız.  Önce
çiftçimizi, sonra da ihracatçımızı; ezmeyeceğiz. Ezdirmeyeceğiz,
ezilmelerine izin vermeyeceğiz. İhracatçılara getirilen kısıtları
kaldıracak, ihracat ile iç piyasa dengesini kuracağız. Buradan
başta kiraz üreticilerimiz olmak üzere, tüm çiftçilere sesleniyo-
rum. Biliyorum; çok yoruldunuz, çok bunaldınız. Ama dişinizi
biraz daha sıkın. Lütfen ağaçlarınızı kesmeyin. Çünkü yüzünüzün
güleceği, cebinizin dolacağı, ürünlerimizin değerleneceği, bere-
ketli günlerimize çok az kaldı” vaadinde bulundu. 

Iadelerini
isteyeceğiz
Adalet Bakanı Bozdağ, Finlandiya ve İsveç'le imzalanan memorandum sonrası
konuştu. Bozdağ, “Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız
var. Onlardan başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz” dedi

BAKAN Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenle-
nen ‘İnsan Haklarının Korunması ve Geliştiril-

mesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen
Rolleri Uluslararası Zirvesi’ne katıldı. Programa Bakan
Bozdağın yanı sıra TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Saadet Yüksel ile
çok sayıda davetli katıldı. Bozdağ, çıkışta basın mensup-
larının sorularını yanıtlayarak, dün NATO zirvesinde
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muta-
bakat metnini değerlendirdi. Bozdağ, “Tabi bu mutaba-
kat metni Türkiyenin dış politikada ortaya koyduğu
iradenin nasıl netice aldığını ve olumlu sonuçlandığını
göstermesi bakımından son derece önemlidir. Öte yan-
dan da PKK terör örgütü dışında, FETÖ, PYD, YPGyi
terör örgütü kabul etmeyen uluslararası sözleşmelerde
de, ilk defa terör örgütü olarak nitelendirmiştir. Bu da
fevkalade önemlidir” dedi.

Yeniden yazacağız

İki ülkeden talep edilen teröristlerin iadesi hakkında da
konuşan Bozdağ, şunları ifade etti. “Onlardan bu muta-
bakat metni çerçevesinde bu başvurularınızın gereklerini

yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. On-
lara ayrıca bir yazı yazarak bu sözleşme, mutabakat çer-
çevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya da 6
PKKlı, 6 FETÖ’cü terörist,
İsveçte ise 10 FETÖcü,
11 PKK’lı teröristin
dosyaları, ilgili ülkele-
rin Adalet Bakanlık-
larında bekliyor.
Şimdi bu mutabakat-
tan sonra biz de Ada-
let Bakanlığı olarak
bunların iadesi husu-
sunu yeniden kendile-
rini yazacağız ve
hatırlatacağız. Yeniden
bir dosya göndermemize
gerek yok. Dosyalar orada,
sözlerinin gereğini ye-
rine getirmelerini
bir kez daha
isteriz.”
DHA

Bir gerekçe 
sunulmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı programın ardın-
dan, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Ku-
rulu, Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu
tarafından 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli
olmak üzere görevden alındı. Türk Ocakları İstan-
bul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, bu karara iliş-
kin olarak, "Sosyal medyada paylaşılan yazı
haricinde bana herhangi özel bir gerekçe sunul-
madı" dedi.

Tarafıma iletilmedi

Bayram, "Sosyal medyadan kararı yayınlamışlar.
Bu tarz kararlar bana göre, sadece sosyal medya-
dan duyurulacak şeyler değil, tarafıma iletilmiş
herhangi bir karar yok. Türk Ocakları çalışma
prensiplerinde her şube, kendi faaliyetine Türk
Ocakları’na uygun olarak çevresel imkan ve şart-
ları ile düzenler. İstanbul, Türkiye’nin en büyük
şehri. Bu etkinlik de Türk Ocakları İstanbul Şubesi
imkanları çerçevesinde düzenlenmiş bir faaliyet.
Türk Ocakları tarihi boyunca etkinlikleri genel mer-
keze iletmek veya izin almak gibi bir prensip yok-
tur. Zaten biz siyasi mesajlar vermiyoruz,
dolayısıyla izin alınacak bir durum yok" ifadelerini
kullandı.

İYİ Parti 
Genel Başkanı 
Meral Akşener

Bekir 
Bozdağ

DİŞİNİZİ BİRAZ DAHA SIKIN

Cezmi 
Bayram

NERGİZ DEMİRKAYA

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin
TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener ko-

nuşmasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu (BDDK) tarafından alınan ve 15 milyon TL
karşılığının üzerinde dövizi olan şirketlerin kredi alma-
sını şarta bağlayan karara sert tepki gösterdi. "Bu karar,
bir sermaye kontrolüdür" diyen Akşener, “Bu karar,
Türkiye’de 1989’dan beri var olan, sermayenin serbest
dolaşımını, net olarak ortadan kaldırmaktır. Bu karar,
Bay Kriz’in Türk şirketlerine uyguladığı bir ambargo-
dur. Eğer bazı dış güçler gelip; Türkiye’ye yatırım yapıl-
masını engellemeye, Türkiye’den sermaye çıkışını teşvik
etmeye ve ülkemizi, bir döviz krizine sokmaya çalışsa-
lardı; tam olarak böyle bir karar alırlardı. Ama bu kararı
kim aldı? Bu ülkeyi yönetenler aldı. Gerçekten ibretlik”
dedi. 

Kabul edilebilir değil 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'NATO' tepkisi gösteren
Akşener, “PKK’nın, İsveç ve Finlandiya tarafından,
terör örgütü olarak tanınması, yeni bir durum değil.
Önemli olan, PKK’nın, bu iki ülkedeki varlığına son ve-
recek, somut eylemlerin görülmesiydi. Dolayısıyla, ikti-
darın, İsveç ve Finlandiya nezdinde, herhangi bir somut
gelişme olmaksızın attığı bu imza, maalesef, ülkemizin
çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Çünkü, mutaba-
kat metnine göre, verilen sözlerin tutulması için oluştu-
rulacak, üçlü mekanizma, İsveç ve Finlandiya, NATO
üyesi olduktan sonra devreye girecek.  Yani, bu meka-
nizmanın, işlememesi durumunda, Türkiye, elindeki
NATO kartını kaybetmiş bir biçimde, itirazlarını sür-
dürmek ve haklı davasını anlatacak, muhatap aramak
zorunda kalacak. Nitekim böyle durumlara, daha önce
Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı, başka mu-

tabakatlarda da şahit olduk. Dolayısıyla, her ne kadar
Sayın Erdoğan ve arkadaşları açısından, aldanmak ve
aldatılmak, sıradan alışkanlıklar olsa da, bu durum,
Türk Milleti için kabul edilebilir değildir” diye konuştu. 

Gözünü kör etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen ve “Belli ki, Sa-
ray'daki lüks ve şatafat, senin gözünü kör etmiş. Ama
ben sana hatırlatayım” diyen Akşener, “Sen, milletin
sana vermiş olduğu yetkiyle oradasın. Yani o koltuk da,
o saray da bu milletin. Senin bu millete; 'Satın dövizleri,
yoksa kredi vermem' deme gibi hakkın yok. Çünkü;
Merkez Bankası da bu milletin. Basılan para da bu mil-
letin. Bunların hiçbirisi, senin babanın malı değil. Sen
önce, yandaşına satın aldırdığın, televizyon kanalı için
verilen kredinin peşine düş. Sen önce, yandaşlarına ve-
rilen, karşılıksız kredilerin peşine düş. Sen önce, yan-
daşlarının, döviz mevduatlarının peşine düş. Sen,
saraydaki bir küçük azınlıkla birlikte, sefa sürerken; bir
sürü işe yaramaza, 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş bağlar-
ken; ulufe dağıtır gibi, ihale dağıtırken; bu millete par-
mak sallayamazsın” igadelerini kullandı. 

Millet mücadele ediyor

Salonda bulunanlara hitap eden Akşener, “Değerli
dava arkadaşlarım; bakın, bir tarafta; Türk vatandaşı
olarak kıymet görmediğini söyleyen bir kardeşimiz.
Diğer tarafta ölüyoruz diye haykıran bir kadın. Bu ne
demek biliyor musunuz? Bu; kadınların omuzlarında
yükselen devletimiz, artık, kadınların omuzlarına basa-
rak yönetiliyor demek. Bu; devletimizi, değerlerimizi ve
namusumuzu korumak için, can veren milletimiz; artık;
değer görmek için, aç kalmamak için, hayatta kalmak
için, mücadele ediyor demek. Bu; Ak Parti iktidarı artık,
Türkiye’yi yönetemiyor demek! Sayın Erdoğan artık,
bu millete hizmet etmiyor demek! Yani bu iktidar, artık
bu büyük millete, sırtını dönmüş demek” diye konuştu. 



B elediye-İş İstan-
bul 2 No'lu Şube
Başkanı Savaş

Doğan, Bakırköy ve Avcı-
lar Belediyeleri'nde yaşa-
dıkları sorunlara ilişkin
açıklamalar yaptı. Bakır-
köy Belediyesi'nde işçile-

rin uzun süre mağduriyet
yaşadığını ve greve gittiğini anımsa-
tan Doğan, greve giden işçiler üze-
rindeki baskının ise her geçen gün
arttığını söyledi. Avcılar Belediye-
si'ne de değinen Doğan, Avcılar'da
da toplu iş sözleşmesi sürecinin
yaklaştığını anımsatak, işçilerin
maaş zammı talebini vurguladı.

İşçilere zulmediyorlar

Bakırköy'de yaşanan süreçte işçile-
rin büyük bir mağduriyet yaşadığını
kaydeden Doğan, “Bakırköy’de üç
ayı aşkın bir grev süreci geçirdik. İş-
çilerin de sendikanın da talebi olan
ücret zammını alamadık. Grevden
sonra işçilerin yerlerinin değiştirildi-
ğini baskı ve mobbingin arttığını bi-
liyoruz. Örneğin mali işler
müdürlüğünde çalışan 20 yıllık ye-
tişmiş bir personeli barınağa gön-

dermek ya da park bahçelere gön-
dermek zulümdür. Bunlar yaşandı.
Bu uygulamaların ihtiyaçtan kay-
naklı yapıldığını söylüyorlar ancak
bize çok da inandırıcı gelmiyor. İşçi-
lerin talep etmesi durumunda basın
açıklamalarıyla, davalarla baskıcı
müdürlerin peşine düşeriz” dedi.

4 bin liradan aşağı ev yok

Binlerce işçi toplu iş sözleşmesi
(TİS) süreçlerini ekonomik kriz ve
artan enflasyon rakamları karşı-
sında ücretlerinin eridiği bir dö-
nemde geçirecek. Belediye-İş 2
No’lu Şubenin örgütlü olduğu Av-

cılar Belediyesi de TİS süreci yakla-
şan işyerlerinden biri. Önceki
TİS’in 3 yıllık imzalandığı Avcılar
Belediyesinde işçilerin 4 bin 250 lira
ila 5 bin lira arasında ücret aldığını
dile getiren Şube Başkanı Savaş
Doğan, “Avcılar’da 4 bin liradan
aşağı kiralık ev yok. Bu şartlarda iş-
çiler açlık sınırının altında çalış-
maya mahkum ediliyor. Gündüz
belediyede çalışıyorsa gece mutlaka
sırtında çekçek ile hurda toplayan
arkadaşlarımıza denk geliyoruz.
Garsonluk yapan, valelik yapan,
bulaşık yıkayan arkadaşlarımız var”
ifadelerini kullandı.
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Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan, Bakırköy Belediyesi'nde greve katılan işçiler üzerindeki baskının
her geçen gün arttığını söyledi. Avcılar Belediyesi'nde de toplu iş sözleşmesi sürecinin yaklaştığını anımsatan Doğan, “İşçi
gündüz belediyede, akşam çekçekle hurdalıkta çalışıyor. Verdikleri maaşlarla geçinmek mümkün değil” dedi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1651310)

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GUNDUZ BELEDIYEDE
AKSAM SOKAKTA IS!

Çöp Konteynerimal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İKN : 2022/655836
1-İdarenin
a) Adı : BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  : YENIDOGAN MAH. ABDI IPEKÇI CAD. 2 34030 

BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124671950 - 2124671951
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı  : Çöp Konteyneri
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 150 adet galvaniz Çöp Konteyneri, 150 adet adet plastik 

çöp Konteyneri(120 litre) ve 150 adet plastik çöp Konteyneri
(660 litre). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş 

tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder 
pey 31.12.2022 tarihine kadardır.

d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati 

: 25.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 

: 3. Kat Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsa-
mında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü çöp konteyneri alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan
istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun
38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bakırköy Belediyesi'nde geçmişte greve giden işçilere ciddi bir mobbing uygulandığını anlatan Doğan, “Örneğin mali işler müdürlüğünde çalışan 20 yıllık yetişmiş bir
personeli barınağa göndermek ya da park bahçelere göndermek zulümdür. Maalesef bunlar yaşandı” diye konuştu.

Anıl
BoDuç

HABEr
Avcılar’da anketler hazırlayarak işçilerin taleple-
rini aldıklarını dile getiren Doğan, “İşçiler ankette
en düşük ücretin 8-9 bin civarında olmasını istedi,
biz de sözleşmemizde bunu talep edeceğiz. İşçiler
taleplerinin 2 yıllık sözleşme olduğunu söyledi”
dedi. İşçilerin içerisinde bulunduğu koşulların
başlıca sorumlusunun iktidar olduğunu anlatan
Doğan, “İyi sözleşme yapsak dahi günümüzün
şartlarında alınan ücretler çok kısa sürede eriyor.

Bu ortamda işçilerin daha örgütlü bir şekilde dav-
ranıp birlikte hareket etmesinde fayda var” diye
konuştu. Belediye yönetimi ile yaptıkları görüşme-
lerin olumlu geçtiğini söyleyen Doğan, “Belediye
başkanı söylemlerinin arkasında duracaktır. Biz
sendika olarak yine de önlemlerimizi aldık. Komi-
telerimizi kurduk işçileri toplu sözleşme sürecine
dair bilgilendirdik, herhangi bir olumsuz sonuca
karşı da hazırız” dedi.

İşçİlErİn sorunlArı BüYüYor

Esenyurt’a yakışmıyor!

DEVA Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Halis Kahriman,
Esenyurt Belediye Mecli-

si'nde AK Parti ve CHP'li Meclis üye-
leri arasında yaşanan sorunlara
ilişkin basın açıklaması yaptı. Kahri-
man, “Ortaya çıkan görüntülerin 12
Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen
Esenyurt Belediyesi Meclis Toplantı-
sı'nda yaşanan olaylar hepimizin ma-
lumudur. Bu toplantıda yaşanan
başkanlık yetki kargaşası ve akabinde
yaşananlar olumsuz olaylar gerek AK
Parti ve gerekse de CHP'li Meclis
üyelerine, Esenyurt'a yakışmamıştır”
ifadelerini kullandı.

Esenyurt'a özür borçlular

Yaşananlardan dolayı CHP ve AK
Partili isimlerin Esenyurt halkından
özür dilemesi gerektiğini anlatan
Kahriman, “Öncelikle, her iki partiyi
temsilen Esenyurtlu hemşehrilerimiz-
den yetki alıp o görevlere gelen meclis
üyelerinin, halkımıza bir özür borçları
olduğunu açıkça beyan etmek istiyo-
ruz. Zira görevleri kavga etmek değil,
günden güne derinleşen Esenyurt'un
sorunlarına çare bulmak,çözüm üret-
mektir. Ama görülen o ki; her iki par-
tinin de Meclis üyelerinin derdi;
Esenyurt değil, koltuk kavgasıdır. Bu
koltuk kavgası ifadesi de bize ait
değil, Meclis oturumunda birbilerine
söyledikleri kendi sözleridir” dedi.

Kemal Deniz Bozkurt'a destek

AK Partili isimlerin yaşananları yar-
gıya taşıdığını ve Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt'u hedef aldı-
ğını belirten Halis Kahriman, “Konu
yargıya taşınmış olup, AK Partili
meclis üyelerinin beklentisi ve ifade-

leri Belediye Başkanı'nın azli ve se-
çime gidilmesi olmuştur. Biz buradan
adını demokrasiden almış bir partinin
mensupları olarak açıkça söylemek
isteriz ki; millet iradesinin üzerinde
hiçbir güç yoktur. Daha önce Hdp'li
belediyelere yapıldığı gibi, halkın ira-
desinin yok sayılmasına karşıyız.
Esenyurtlu hemşehrilerimiz, Sayın
Kemal Deniz Bozkurt'a 5 sene yetki
vermiştir. Bu sürenin bitmesine 1
buçuk yıl gibi bir zaman kalmıştır ve
aldığı yetkiyi son güne kadar kullan-
ması, vatandaşlarımızın taktiridir.
Milletimizin iradesini mahkeme ka-
rarları ile gasp etmek, millet iradesini
yok saymak demokrasi adına kabul
edilebilir bir durum seçimle gelen,se-
çimle gitmelidir. Öte yandan kapatma
davasından, seçme ve seçilme hakla-
rını kullanmaya kadar bir çok alanda
mağdur olmuş ve bu mağduriyetini
siyasi olarak sürekli gündemde tuta-
rak güç devşirmeye çalışmış bir siyasi
partinin, gücü ele geçirdiğinde zalim
olmasını büyük bir samimiyetsizlik
olarak görüyoruz. Bu çelişkileri halkı-
mıza anlatamazsınız” ifadelerini kul-
landı. BARIŞ KIŞ

DEVA Partisi Esenyurt
İlçe Başkanı Halis 

Kahriman, Esenyurt 
Belediye Meclisi'nde 
yaşananları 'koltuk

kavgası' olarak 
nitelerken, “Bu 

görüntüler 
Esenyurtlu'nun derdine
deva olacak görüntüler

değil. Meclis üyeleri
derhal halktan özür 
dilemedli” şeklinde 

konuştu.

Halkın gerçek gündeminin Meclis
üyelerinin koltuk kavgası olmadığını
da belirten Kahriman, “Biz DEVA Par-
tisi Esenyurt İlçe Başkanlığı olarak;
Esenyurt'un, altyapıdan eğitime, mül-
teciden sosyal yaşama kadar her
alanda büyük sorunları olduğunu bili-
yor ve uyarıyoruz: Halkımızın gün-
demi sizin koltuk kavgalarınız değil,
geçim derdidir. Esenyurtlunun derdi;
sabah işe giderken, akşam evine ge-
lirken çektiği trafik zulmüdür. Esen-
yurtlu anne babaların derdi;
evlatlarının okullarda aldığı yetersiz
ve sağlıksız eğitim koşullarıdır. Çevre-
sine ölüm saçan Haramidere civarın-
daki çevre ve havva kirliliğidir.
Esenyurtun onlarca, yüzlerce sorunu
çözüm beklerken, bu kısır kavgalar
Esenyurt'a ve Esenyurtlu hemşerileri-
mize zarar vermektedir. Birkez daha
tarafları toplumsal sorunları çözme
noktasında sorumlu davranmaya ve
siyasi sorumluluklarının gereğini ye-
rine getirmeye davet ediyoruz” şek-
linde konuştu.

Gündem sizin koltuk
kavganız değil

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Esenyurt Belediye Meclisi'nde AK Parti ve
CHP'li Meclis üyeleri arasında yaşanan başkanlık ve yetki kargaşasına ilişkin açıklama yaptı.
Kahriman, “Maalesef Meclis'te ortaya çıkan görüntüler Esenyurt'a yakışmıyor” dedi

Başakşehir'de
eğitim zamanı
Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki
10 bilgievinde yıl boyunca düzenlediği eğitim
programlarına yaz aylarında devam ediyor

YAZ tatilinin gelmesi ile birlikte Başakşehirli
öğrenciler, Başakşehir Bilgievleri’ne akın etti.
Yaz Akademisi’nde çocuklar ve gençler; sat-

ranç, çizim teknikleri, gezi, piknik ve spor faaliyetlerinin
yanında Kur’an-ı Kerim eğitimi ile yaz tatilini dolu
dolu geçiriyor. 20 Haziran’da başlayan Başakşehir Bil-
gievleri Yaz Akademisi’nde çocuklara hem eğitim veri-
liyor, hem de eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.
Başakşehir’deki 10 bilgi evinde gerçekleştirilen eğitim-
ler 15 kişilik sınıflarda gerçekleştiriliyor. Yaz Akade-
misi’ndeki tüm eğitim ve etkinliklerden 2 bin 126
öğrenci yararlanıyor. Hafta içi derslere katılan öğrenci-
ler için hafta sonları sosyal etkinlikler düzenleniyor.
Manevi eğitimler, akıl oyunları, sinema seansları, ya-
rışma ve turnuvalardan oluşan Yaz Akademisi, 20
Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Yıldız Doğa Yaz
Kampı başladı

LÜLEBURGAZ Belediyesi Yıldız Doğa Yaz
Kampı 27 Haziran tarihinde Demirköy
Ağaçkakan Vadisi’nde başladı. 19 Ağus-

tos’a kadar 7 ayrı dönem halinde 9-12 ve 13-15 yaş
kategorisinde gerçekleşecek kampta çocuklar temel
yaşam becerilerinden dans atölyelerine ve el sanatla-
rına kadar çok sayıda alanda eğitim alıyor.  Lülebur-
gaz Belediyesi çocukların doyasıya eğleneceği ve
öğreneceği muhteşem bir kamp etkinliğine başladı.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Hak-
ları Birimi tarafından bu yıl Demirköy Ağaçkakan
Vadisi’nde gerçekleşen Yıldız Doğa Yaz Kampı’nda
çocuklar alanında uzman eğitmenler tarafından
kamp eğitimleri alıyor. 

Çok sayıda alanda eğitim!

Toplam 7 dönem halinde sürecek Yıldız Doğa Yaz
Kampı’nda çocuklara temel izcilik kazanımları, do-
ğada yaşam becerileri, dans atölyesi, el sanatları ve
takım yarışmaları gibi çok sayıda aktivite yapılıyor.
Her dönem 32 çocuğun yer alacağı ve toplamda 224
çocuğun yer alacağı Yıldız Doğa Yaz Kampı 19
Ağustos’a kadar devam edecek.  İRFAN DEMİR
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MUSTAFA Kemal Paşa
Mahallesi İstiklal Cad-
desi'nde büyükannesi

ile aynı evde yaşayan Dilan
Eylem Öz'den iki gündür haber
alınamadı. Büyükannesinin
memleketine gitmesinin ardından
evde yalnız kalan Öz'e ulaşama-
yan yakınları kapıyı çilingirle açtı.
Eve giren yakınları Öz'ün hareket-
siz yattığını gördü. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilan
Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini
belirledi. Olay yeri inceleme çalış-
masının ardından Öz'ün cenazesi
otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Dilan Eylem
Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi
sonucunda belli olacak. Öz'ün öl-

düğü binanın zemin katındaki fı-
rında çalışan Hacı Gül, komşula-
rından haber alamayan teyzesinin
dün saat 17.30 sıralarında çilingir
çağırdığını belirterek, "Genç kadın
büyükannesi ile kalıyordu. Ancak,
büyükannesi başka bir kente tazi-
yeye gitmiş. Evde tek başına kalı-
yormuş. Teyze haber alamayınca
evin kapısını çilingire açtırmış.
Yerde cesedini bulmuşlar. Ölüm
nedeni otopsi sonucu belli ola-
cak" dedi. Aynı binanın altında fı-
rında çalışan Şahin Kalın,
"Yakınları haber alamayınca çilin-
gir çağırmış. Ağzında köpük var-
mış. Uyuşturucudan öldüğü
söylendi. Kimseye pek zararı
yoktu. Bizden de gelip alışveriş
yapardı" dedi. DHA

Pilot gelişme 
alanı seçildi

BÜYÜKÇEKMECE Beledi-
yesi’nde 2 oturum şeklinde
gerçekleşen 'Yarının Şehir-

leri’ projesi bilgilendirme toplantısının
sabah oturumuna Prof. Dr. Sibel Ka-
laycıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Akade-
misyenler Ekin Ekici ve Emrullak Dar,
Büyükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Nuraydın Sak ve belediyenin
ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantı-
nın öğleden sonraki oturumuna ilçe-
deki mahalle muhtarları katılarak,
mahalleler hakkında bilgi vererek pro-
jeye katkıda bulundular. Birleşik Kral-
lık Araştırma Enstitüsü (UKRI)
tarafından desteklenen ve Türkiye yü-
rütücülüğünün Boğaziçi Üniversitesi,
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı bünyesinde yapılan
‘Yarının Şehirleri’ projesi kapsamında
geleceğin şehirlerinin olası tehlikelere
daha dayanıklı olmasına yönelik araş-
tırma ve geliştirme çalışmaları yapılı-
yor. Yapılacak çalışmayla olası
şehirleşme senaryolarının geliştirilmesi
ve afet riskini azaltmada en doğru ken-
tleşme senaryosunun ilgili paydaşların
katılımı ile belirlenmesi hedefleniyor.

NATO’nun güçlenmesini 
savunmayan gerçek 

solcu olamaz!

M arksizm ve komünizm hakkındaki fikirleri ile
tanınan Slovenyalı filozof Slavoj Zizek, son
makalesinde sol kesimi şaşkına çevirdi. Gu-

ardian'da yayımlanan "Pasifizm, Ukrayna'daki savaşa
yanlış yanıttır" başlıklı makalesinde sorgusuz sualsiz
Ukrayna'ya tam destek ve daha güçlü NATO isteyen
Zizek, “Ukrayna'yı desteklemeyen, solcu olamaz", "Rus-
ya'ya anlayışın Nazilere karşı tarafsızlığı savunmaktan
farkı yok" gibi iddialar ortaya attı.

21 Mart 1949 yılında Slovenya'da dünyaya gelen
Slavoj Zizek, marksist sosloyog, filozof ve kültür eleş-
tirmeni olarak biliniyor. Felsefe doktorasını ljublja-
na'dan alan Zizek, Paris Üniversitesi'nde 
Psikianaliz eğitimi gördü. Sol kesimin ideologlarından
olan Zizek, son makalesinde savunduğu görüşler nede-
niyle tepki çekti. Günümüzün en popüler felsefecisi olan
ve kendini 'komünist' diye tanımlayan Zizek, Batı em-
peryalizmi, kapitalist sistem ve sömürgeci pratikleri gö-
zardı ederek, Ukrayna'ya tam destek verilmesi ve
NATO'nun daha güçlendirilmesini savundu.

Makalesinde Rusya Lideri Putin'e sert eleştiriler yö-
nelten Zizek, Rusya'nın küresel ısınmayı görmezden
gelmenin ötesinde, küresel ısınmayla birlikte Kuzey
Kutbu geçidinin kontrolün peşinde olduğunu iddia etti.
Zizek, “Çin, Japonya ve Güney Kore'nin patlayıcı geli-
şimi nedeniyle, ana ulaşım rotası Rusya ve İskandinav-
ya'nın kuzeyinden geçecek. Rusya'nın stratejik planı,
küresel ısınmadan kâr elde etmek: Dünyanın ana ula-
şım yolunu kontrol etmek, ilaveten Sibirya'yı geliştir-
mek ve Ukrayna'yı kontrol etmek. Bu sayede Rusya,
gıda üretimine o kadar hakim olacak ki, tüm dünyaya
şantaj yapabilecek. Bu, Putin'in emperyal rüyasının al-
tındaki nihai ekonomik gerçekliktir” dedi. 

NATO'nun genişlemesini isteyen ve açık destek veren
Zizek, “Ukrayna'ya daha az destek verilmesini ve acı
verici toprak ödünleri kabul etmek dahil müzakere et-
mesi için daha fazla baskı yapılmasını savunanlar, Uk-
rayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanamayacağını
tekrarlamaktan hoşlanıyor. Doğru, ama ben tam da
bunda Ukrayna direnişinin büyüklüğünü görüyorum.
İmkansızın riskine girdiler, pragmatik hesaplara mey-
dan okudular ve biz de en azından onlara tam destek
borçluyuz ve bunu yapmak için daha güçlü bir NATO'ya
ihtiyacımız var - ama ABD siyasetinin bir uzantısı ola-
rak değil” ifadelerini kullandı. 

Yazısında solculara da seslenen ünlü filozof, “Bazı
solcular, devam eden savaşın krizden kaçınmak ve yeni
karlar elde etmek için yeni silah ihtiyacını kullanan
NATO sanayi-askeri kompleksinin çıkarına olduğunu
iddia ederken, Ukrayna'ya verdikleri gerçek mesaj şu:
Tamam, vahşi bir saldırganlığın kurbanısınız, ama
bizim silahlarımıza güvenmeyin, çünkü bu şekilde sa-
nayi-askeri kompleksin elini güçlendiriyorsunuz" dedi.
Sloven felsefeci, 'Avrasya' konseptini de şu sözlerle red-
detti: "Bugünlerde ortalıkta dolaşan en çılgın fikir, (Batı
liberalizmi ile Doğu otoriterliğinin aşırılıklarını temsil
eden) ABD ile Çin arasındaki yeni kutupluluğa karşı
koymak için Avrupa ile Rusya'nın güçlerini birleştirmesi
ve liberal aşırılığından arındırılmış Hıristiyan mirasına
dayalı olarak üçüncü bir 'Avrasya' bloğu oluşturması
gerektiğidir. 'Avrasyalı' üçüncü yol fikri, tam da bugü-
nün faşizminin biçimlerinden biridir."

Zizek bu görüşleri çok tartışılır tartışılmasına da sol
blok da bir çatlak oluşturur mu onu zaman 
gösterecek...

damgaweb@gmail.com

EKSEN
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İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ba-
ğımlılıkla Mücadele ve

Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü'nün
mart ayında Bağcılar'da açtığı Sosyal
Uyum Destek Merkezi'nde incelemelerde
bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin
sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na İBB ile
Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin ortak-
laşa düzenlediği ve açılışına CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun
katıldığı “İslam Sempozyumu” nedeniyle
Türk Ocakları Genel Merkezi'nin İstan-
bul şube yönetimini görevden alması ve
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
tepkisi soruldu.

Mesaj veriyorum

“Üzüntüyle takip ettim. Bazı kurumlar
vardır, topluma mal olmuştur. Toplumun
farklı kesimleriyle bağ kurmuştur. Ve uzun
yıllar süren bir hizmet alanı olan bu tür
sivil toplum kuruluşlarının varlığından
kimin, ne zaman haber aldığını ya da
nasıl iş birliğinde olduğunu bazen kimse

bilemez” diyen İmamoğlu, “Örneğin 110
yıllık Türk Ocağı ile benim de bir bağım
olmuş olabilir. Benim de yakınlarımın
geçmişte içinde olduğu bir ortam olabilir.
Olabilir derken tahminen elbette konuş-
muyorum, mesaj veriyorum buradan. Ve
dolayısıyla benim ruhumda da saygın bir
yeri  vardır, olabilir. O bağlamda kimse
bulunduğu koltuk üzerinden yargıçlığa,
savcılığa kalkmasın. İnsanları yargıla-
maya kalkmasın. Bu tür kurum ve kuru-
luşlar hele hele adı Türk Ocağı olduğu bir
yerde, o iki önemli kavramı taşıdığı bir
yerde, bu ülkenin sınırları dahilinde her
yerde hizmet etmelidir. Herkese sesini du-
yurmalıdır. Bizim gibi kurumlar ise İBB
olarak bu tür saygın sivil toplum kuruluş-
larına hizmet ederler, destek olurlar,
ortam sağlarlar ve orada gelirler bu çalış-
malarını yürütürler. Yapılan iş ve işlem
böyle bir işlem” ifadelerini kullandı. 

Sesleri çıkmayacak!

Aynı sempozyumun 2016 yılında da
CHP'li Kartal Belediye işbirliği ile düzen-
lendiğini hatırlatan İmamoğlu, “Yani 6

sene sonra mı uyandı acaba diye düşünü-
yorum. Siyasi konjonktürün ya da siyasi
söylemlerin etkisi altında mı kalındı diye
acaba düşünüyorum. Benim Türk
Ocağı’na faydalarım olmuştur. Kimse
bunu bilemez. Belki farkındadırlar, değil-
lerdir, merkezine de faydalarım olmuştur.
İstanbul gibi başka yerlere de faydalarım
olmuştur. Yarın da olacaktır. Yani bu ka-
rarın altında ezilirler. Ezildiler de zaten.
Bence ezildiler, sesleri bile çıkamayacak
bu saatten sonra. Yaptıkları işlemle ilgili
hamle bile yapmamaları lazım. Kendile-
rine bir çeki düzen vermeleri lazım diye
düşünüyorum. Bu bağlamda siyasetin et-
kisi altında kalmasınlar” dedi. 

İşin sahibi İBB'dir

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıç-
daroğlu’nun Türk Ocağı'na  gösterdiği
hassasiyetin şahidi olduğunu belirten
İmamoğlu, “Bir başka genel başkan gös-
terse Türk Ocağı bugün çok daha rahat,
çok daha huzurlu yerlerde olurdu. Bakın
benim genel başkanım çok hassasiyet
göstererek; ‘katkı sunulması gereken sivil

toplum kuruluşlarından, iş birliği yapıl-
ması gereken sivil toplum kuruluşların-
dan biridir’ diyen bir insana dönük bu
şekilde bir ortam. Yani orada sanki sa-
dece il başkanına  kıvrak bir tarifle mesaj
verilen bir durummuş gibi. Hani kimse
bizi  kandıracak durumda değil. Orada
bu işin sahibi İBB'dir. Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu orada ev sahibidir.
Saygıdeğer genel başkanım Kemal Kılıç-
daroğlu orada bu sürecin destek olanı,
motive edenidir. Dolayısıyla diğerleri de
misafirlerdir. Bu süreçleri değerlendirir-
ken, karar verirken bunlara dikkatli ola-
caklar ve hassas davranacaklar. Süreci
yakinen takip ediyorum. Ama bir baksın-
lar; Ekrem İmamoğlu acaba Türk
Ocağı’na başka zamanlarda, başka tarih-
lerinde sıkıntıda oldukları zamanlar yan-
larında olmuş mu, olmamış mı? Olduğu
zaman acaba ne düşündüler? Bu kararı
alırken ne düşündüler? Ben onlara soru
soruyorum sadece. Bu kadar söyleyece-
ğim. Üzüntüyle karşılıyorum. Umarım
yanlış karardan geri adım atarlar 
hızlıca” tepkisini gösterdi. 

BAHÇELİ’YE
TEPKİ 

GÖSTERDİ

Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün
cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

Dilan evinde ölü bulundu!

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi,
Karaağaç mahallesi Ha-
dımköy gişeleri çıkışında

bulunan modern kurban satış
kesim ve tesisi tüm hijyen ve ko-
rona virüs tedbirlerini alarak Kur-
ban Bayramı’nda vatandaşların
hizmetine sunulacak. Kurban
Bayramı yaklaşırken Büyükçek-
mece Belediyesi bayram öncesi ve
sonrasında herhangi bir olumsuz-
luk yaşanmaması için ilgili tüm bi-
rimleriyle gerekli önlemleri alırken,
modern donanımlara sahip kesim
ve satış yerlerinde temizlik ve
bakım çalışmaları titizlikle yürütü-
lüyor. Veteriner hekimler deneti-

minde kurbanlıkların sergilendiği
Kurban Satış ve Kesim Hizmet
Alanı’nda 3 büyükbaş ve 2 küçük-
baş hayvan kesimhanesi mevcut.
Kesimhaneler günde 3 bin kurban
kesim kapasitesiyle hizmet vere-
cek. Büyükçekmece Belediyesi
Kurban Satış ve Kesim Hizmet
Alanı’nda otopark, tuvaletler, sağ-
lık kabini, mescit, duş, kafeterya,
soğuk hava deposu ve idari bina
bulunuyor.

Kontrolleri yapılıyor

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği
ekipleri de Kurban Satış ve Kesim

Tesisi’nde denetlemeler yaparak,
kurbanlıkların sağlık durumlarını
yakından takip ediyor. Konuya
ilişkin açıklama yapan Veteriner
Şefi Gül Kalkan şunları söyledi:
“İnsan ve hayvan sağlığını ko-
ruma adına veteriner hekimlerimiz
tarafından günlük olarak kontrol
edilmektedir. Belediyemiz ait
kesim yerimizde duş yerleri, mes-
cit, kafeterya, veteriner hekim ve
zabıta ekiplerimiz için ayrı yerleri-
miz bulunmakta. Ayrıca kurban
kesim alanımızda her gün vektörle
mücadele kapsamında ilaçlama,
atıkların ve çöplerin kaldırılması
için 7/24 çalışma yapılmaktadır.”

Büyükçekmece Belediyesi’nce pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak hayata geçirilen kurban pazarı
60 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. 5 kesimhanede günde 3 bin kurban kesimi yapılacağı belirtildi

1 günde 3 bin kesim

Birleşik Krallık Araştırma
Enstitüsü (UKRI) tarafından
desteklenen ’Yarının Şehirleri’’
projesinde Büyükçekmece
pilot gelişme alanı seçildi

KARTAL Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan
gençlere ücretsiz olarak verilen spor kursunda

ilk düdük çaldı. Uzman eğitmen kadrosuyla geçtiğimiz
yıllarda büyük bir başarı yakalayan Kartal Belediyesi,
geçmişten gelen tecrübeyle yeni sezonun çalışmalarına
başladı. Beden eğitimi ve spor yüksekokulları (BESYO),
spor lisesi ve polis akademisi sınavlarına hazırlanan
genç öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde ilk idmanlarının
heyecanını yaşadı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan
kayıtlar neticesinde 80 kişiden oluşan öğrenci grubu he-
deflerine ulaşabilmek adına sıkı bir antrenman yaptı.
Kapalı salonda gerçekleşen antrenmanda kondisyon
çalışması, temel spor becerileri, parkur tamamlama 
gibi farklı branşlarda çalışmalar gerçekleştirildi.

Kurslar başladı

Türk Ocakları Genel Merkezi'ne de tepki gösteren İmamoğlu, "Bu kararın altında ezilirler. Ezildiler de
zaten. Bence ezildiler, sesleri bile çıkamayacak bu saatten sonra. Yaptıkları işlemle ilgili hamle bile 

yapmamaları lazım. Kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım diye düşünüyorum" dedi.



10 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE www.gazetedamga.com.tr 

www.gazetedamga.com.tr

gazetedamga damgawebgazetedamga

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin 
en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset, ekonomi,
kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok
içeriği bünyesinde barındırıyor. Zengin haber 

seçenekleri ve tarafsız 
habercilik anlayışıyla hizmet 
veren web sitemize ulaşarak 

gerçeklerden haberdar 
olabilirsiniz.

Y urt içinde ve dışında birbirinden
farklı turizm beldelerinde keyifli bir
tatil deneyimlemek isteyenler; Kur-

ban Bayramı tatilini değerlendirerek yeni bir
rota planlıyor. Yol hazırlığında olanları, Ta-
tilbudur.com’da farklı bütçelere uygun tatil
ve tur alternatifleri bekliyor. 4 ay erteleme,
koşulsuz iptal hakkı ve ödeme kolaylıkları
ile yaz tam gaz devam ediyor.  Tatilcilerin
ilk adreslerinden Tatilbudur.com; Kurban
Bayramı’nı keyifli bir tatilde geçirmek ve bu
tatili kendi izinleriyle birleştirerek uzatmak
isteyenleri yeni keşiflere davet ediyor.  Nere-
deyse bütün tatilcilerin ilk planlarında yer
alan Alanya, Kemer, Side, Bodrum, Kuşa-
dası, Marmaris, Didim, Belek ve Fethiye
mavi bayraklı plajları ve berrak suları ile
yeni misafirlerini bekliyor. Yılın en canlı ve
hareketli olduğu zamanlarında olan Akde-
niz ve Ege tüm cazibesini kullanarak kendi
zamanlarını yaşıyor. Farklı damak tarzla-
rına uygun gurme duraklarında yeme-içme

şöleni, canlı müzik performansları ve renga-
renk su oyunlarıyla unutulmaz bir beach,
en hit şarkıların çalındığı ve popüler Dj’lerin
performansları ile eğlence ve samimi otelle-
riyle konforlu bir tatil deneyimi sunuyor.
Tüm bu deneyimler farklı bütçelere uygun
konaklama alternatiflerinde 4 ay erteleme,
koşulsuz iptal hakkı ve farklı ödeme kolay-
lıkları ile birlikte sunuluyor. 

Özel fırsatlar var

Her zevk ve bütçeye uygun konaklama se-
çenekleri sunan Tatilbudur.com Temmuz
ayına özel yeni bir kampanya ile tatilsever-
leri mutlu etmeyi hedefliyor. 4 gece, 5 gün
çift kişilik bir tatil için 10.000 TL ve altında
bütçelerle misafirlerini selamlayan marka
aynı zamanda 0-12 yaş arası 1 çocuk ücret-
siz avantajı ile ebeveynlerin tatil ekonomi-
sine de katkıda bulunmayı hedefliyor.
Kampanya bayram ve özel dönemler hariç
Temmuz ayı boyunca geçerli olacak.

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

Bayrama Ozel
tatil rOtalari
Bayrama Ozel
tatil rOtalari
Bayrama Ozel
tatil rOtalari
Bayrama Ozel
tatil rOtalari
Bayrama Ozel
tatil rOtalari
Bayrama Ozel
tatil rOtalari
Yurt içinde ve dışında birbirinden farklı turizm beldelerinde
keyifli bir tatil deneyimlemek isteyenler; Kurban Bayramı
tatilini değerlendirerek yeni bir rota planlıyor

Turizm cenneti Antalya Temmuz ayını çok hızlı bir konser
maratonu ile karşılıyor. Bölgedeki otellerin sahnelerini
dolduracak değerli sanatçıların yanı sıra birçok sanat et-
kinliğine ev sahipliği yapacak tarihi açık hava sahneleri
tatilde müziğe doymak isteyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Müziğe doyacaksınız

İki kıtanın Boğaz’da
buluştuğu, Karadeniz’le

Marmara’nın birleştiği, kadim
deniz şehri İstanbul, İBB’nin

organizasyonu ‘Denizcilik
Şenlikleri’ ile maviyle olan

bağını yeniden güçlendirecek.
Plajlar, sahiller ve meydanlar,

1-3 Temmuz arasında 135
muhteşem etkinliğe ev

sahipliği yapacak

BANDIRMA Vapurunun ba-
ğımsızlık yolculuğuna çıktığı
ana, denizlerini kontrol edebi-

len, limanlarını kendisi işletebilen bağım-
sız bir ülkenin doğuşuna şahitlik eden
İstanbul, o büyük başarıyı ‘Denizcilik
Şenlikleri’ ile kutlayacak. Denizcilik ve
Kabotaj Bayramında, halkın geniş katılı-
mıyla, bugüne kadarki en büyük organi-
zasyon yapılacak. 1-2-3 Temmuz
tarihlerinde 35 farklı noktada, 34 konser,
26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösteri-
leri atölyeler ve film gösterimleri gerçek-
leştirilecek. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB) 1,2 ve 3 Temmuz
2022 tarihlerindeki şenliklerde İstanbullu-
lar unutulmaz üç gün yaşayacak. Tüm İs-
tanbulluların davetli olduğu etkinliklerde
Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Ba-

kırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece,
Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Be-
yoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz top-
lamda 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak. 

İmamoğlu halkla buluşacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugüne
kadarki en geniş organizasyonla kutlana-
cak şenliklerin renkli adreslerinden Cad-
debostan’da İstanbullularla buluşacak.
İmamoğlu, 1 Temmuz’da özel gösterilerin
düzenleneceği programa saat 17.00’de
katılacak. Farklı tarzda sanatçıların sahne
alacağı şenliklerde, şehrin farklı noktala-
rında 34 konser düzenlenecek. İstanbul
yepyeni bir açık hava mekanı Festival
Park Kadıköy, 1 Temmuz’da Ayhan Sici-
moğlu Ve Latin All Stars konserine ev sa-
hipliği yapacak. Livaneli Orkestrası,

İkilem, TNK Ve Rumeli Orhan Kemal’in
aralarında olduğu sanatçılar Haliç, Orta-
köy, Sarıyer ve Bebek gibi şehrin sahil
noktalarında dinleyenleri keyifli bir yolcu-
luğa çıkaracak.

Su sporları için festival

İBB iştiraki Spor İstanbul, ‘Denizcilik Şen-
likleri’ kapsamında Su Sporları Festivali
düzenleyecek. Maltepe Orhangazi Şehir
Parkı, rekabet dolu müsabakalara sahne
olacak. Dev etkinlikte sporcular; yüzme,
aquatlon, modern pentatlon, su topu ve
gece yüzme yarışlarında mücadele edecek.
Festival, Cuma günü 10.00-19.00 arası ya-
pılacak su topu karşılaşmalarıyla başlaya-
cak. Üç gün boyunca 4 farklı branşta
gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle devam
edecek. SELVİ SARITAÇ

Denizde şenlik vakti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı
Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Mag-

delena Andersson ve NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Mad-
rid'deki NATO Zirvesi kapsamında dörtlü
görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin ar-
dından, Türkiye, İsveç ve Finlandiya ara-
sında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik
süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin hu-
zurunda üçlü memorandum imzalandı. İsveç
Başbakanı Magdalena Andersson, görüşme-
nin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile
NATO konusunda bir anlaşmaya vardıklarını
belirtti. Andersson, "İsveç, Türkiye ve Finlan-
diya arasında bir anlaşmaya vardık. Bu da
Türkiye'nin artık NATO'da davetli statüsü al-
dığımızı kabul ettiği anlamına geliyor." ifade-
lerini kullandı. İsveç halkı için bu anlaşmanın
değerli olduğunu aktaran Andersson, "İsveç
ve İsveç halkının güvenliği için bu anlaşmaya
varmamızın iyi olduğunu düşünüyorum."
dedi. Çok uzun bir toplantı gerçekleştirdikle-
rini aktaran Andersson, İsveç'te 1 Tem-
muz'da yürürlüğe girecek terör yasasını
sıkılaştırdıklarının altını çizdi. İsveç Dışişleri
Bakanı Ann Linde de gelecek hafta Brük-
sel'de yapılacak katılım müzakerelerinin ar-
dından İsveç'in NATO davet statüsünü
resmen alacağını kaydetti.

İttifakımız güçlenecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ortak me-
morandumumuz, Finlandiya, İsveç ve Türki-
ye'nin birbirlerinin güvenliğine yönelik
tehditlere karşı tam desteklerini genişletme
taahhüdünün altını çiziyor. NATO müttefiki
olmamız bu taahhüdü daha da güçlendire-
cektir." değerlendirmesinde bulundu. Önceki
haftalarda Türkiye'nin terör tehdidi konusun-
daki endişelerini dile getirdiğini ve ülkesinin
bu endişeleri sürekli ciddiye aldığını belirten
Niinistö, Finlandiya'nın, terörizmin tüm bi-
çimlerini ve tezahürlerini kınadığını dile ge-
tirdi. Niinistö, şunları kaydetti: "Bir NATO
üyesi olarak Finlandiya, NATO'nun terörle
mücadele belgelerine ve politikalarına tama-
men bağlı kalacak. Terörle mücadele, silah
ihracatı ve suçluların iadesi konusundaki iş
birliğimizi geliştirirken, Finlandiya doğal ola-
rak kendi ulusal mevzuatına göre çalışmaya
devam ediyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği
yolundaki bu aşamayı tamamladığım için
çok memnunum. Şimdi burada, Madrid'de
gelecekteki müttefiklerimizle Finlandiya'nın
NATO'daki rolü hakkında verimli görüşme-
leri sabırsızlıkla bekliyorum."

Yakın diyalog kuracağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Tür-
kiye ile suçluların iadesi konusunda yakın di-
yalog kuracaklarını söyledi. Andersson,
"Türkiye ile suçluların iadesi konusunda
yakın diyalog kuracağız. Terörle nasıl müca-
dele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçeve-
sinde konuşup anlatacağız." ifadelerini
kullandı. Süreci yapıcı olarak değerlendiren
Andersson, "Müzakereyi yürüten arkadaşları-
mızla çalıştık, Erdoğan ile telefon görüşme-
leri yaptık. Bir odada üç kişi oturuyorsa ve
anlaşmak istiyorsa, bunu yapabilirsiniz."
dedi. Andersson, "Bu süreçte kim daha çok
taviz verdi" sorusunu ise cevaplamak iste-
medi. Bu arada, terör örgütü YPG/PKK des-
tekçisi bağımsız milletvekili Aminah
Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imza-
lanmasına ilişkin "kendileri için kara bir gün
olduğunu" belirterek, İsveç Dışişleri Bakanı

Ann Linde hakkında gensoru önergesi ver-
mek için çalışmalara başlayacağını söyledi.
TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan
Kakabaveh, Linde hakkında gensoru öner-
gesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin
imzasının gerektiğini ve bu yönde hareket
edecek 35 milletvekilinin de mecliste bulun-
duğunu iddia etti.

Avrupa'da büyük yankı uyandırdı

İsveç devlet televizyonu SVT, "Türkiye'den
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine des-
tek" başlığıyla duyurduğu haberde, "Türkiye,
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı
vetosunu terk ediyor. Bu, İsveç'in artık NA-
TO'ya davetli statüsü alabileceği anlamına
geliyor." ifadeleri kullanıldı. SVT'nin dene-
yimli siyaset yorumcusu Mats Knutson da
"İsveç'in artık Türkiye'ye mühimmat ihraç et-
meye hazır olduğunu beyan etmesi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
hükümeti için açık bir başarı." değerlendir-
mesinde bulundu. Aftonbladet gazetesi,
"İsveç ve Türkiye, NATO konusunda anlaştı"
başlığını kullanırken anlaşmanın, İsveç'e
NATO ittifakına davet edilen bir ülke statüsü
verilebileceği anlamına geldiği belirtildi. An-
laşmada terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve
FETÖ'nün desteklenmeyeceğine dair madde-
ler olduğu kaydedilen haberde, terör suçlula-
rının iadesi için somut önlemler alınacağına
dair taahhütlerin yer aldığı aktarıldı. Gazete,
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin "Terö-
ristler için bir sığınağımızın olmaması gerekir.
Terörist değilseniz endişelenmenize gerek
yok." ifadelerine yer verdi. Expressen gazetesi
de "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO
üyeliğine 'evet' dedi." başlığını kullandı. Gaze-
tede, "Salı gecesi yapılan müzakerelerin ar-
dından Başbakan Magdalena Andersson,
Türkiye'nin ablukayı kaldırdığını ve İsveç'in
NATO'ya girmesine izin verdiğini doğruladı."
ifadelerini kullandı. İsveç'in terör örgütlerine
destek vermeyeceği vurgulanan haberde, bu
konuda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile
ortak çalışılacağının altı çizildi.

İspanya: Düğüm çözüldü

İspanyol basını, "Türkiye'nin Finlandiya ve
İsveç ile arasında imzalanan üçlü muhtırayla
Madrid Zirvesi'ni gölgede bırakma tehdi-
dinde bulunan büyük bir düğüm çözüldü."
yorumunda bulundu.Türkiye'nin atılan imza
sayesinde "istediğini elde ettiğini" yazan gaze-
teler, "İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı mü-
cadelesinde Türkiye'yi destekleyecek,
PKK/YPG'yi desteklemeyi bırakacak, terörle
ilgili yasalarını değiştirecek, terörle ilgili bilgi-

lerini Ankara ile paylaşacak, şüpheli terörist-
leri iade edecek, adalet, güvenlik ve istihbarat
konularında istişareler için kalıcı ortak meka-
nizma kurulacak, İsveç ve Finlandiya Türki-
ye'ye silah ambargosu uygulamayacak."
başlıklarını öne çıkardı. El Pais gazetesi,
"Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in adaylıklarına
vetoyu Madrid'de kaldırdı" başlığıyla verdiği
haberde, "Haftalar süren müzakereler sonra-
sında Türkiye, NATO Genel Sekreteri'nin
arabuluculuğunda Madrid'de yoğunlaşan
görüşmelerde ikna oldu." diye yazdı. El
Mundo ve ABC gazeteleri de "Türkiye, Fin-
landiya ve İsveç üzerindeki vetoyu kaldırıyor"
başlığını kullanarak "Tarihi karar iki saatten
fazla süren toplantının ardından geldi." ifa-
desine yer verdi.

Yunanistan: Türk tarafı memnun

Kathimerini gazetesinin "Madrid’in arka
planı ve Biden ile randevu" başlıklı haberinde,
"İmzalanan anlaşma Türk tarafını tamamen
memnun etti" ifadesi yer aldı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı
Joe Biden’ın bugün NATO kapsamında bir
araya gelebileceğine işaret edilen haberde,
"Ankara’nın ABD’den almak istediği F-16
uçaklarının da konuşulacağı bu görüşmenin,
Türk Cumhurbaşkanı'nın Türk-Yunan ilişki-
lerindeki duruşunu da etkileyeceği tahmin
ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Ta
Nea gazetesi, "Erdoğan'ın NATO'daki ilk uz-
laşısı" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin
Finlandiya ve İsveç'e NATO üyeliği için yeşil
ışık yakmasını Atina'nın memnuniyetle karşı-
ladığı ifade edildi.

Fransa: Türkiye vetoyu kaldırdı

Le Figaro'da, "Türkiye, Finlandiya'ya ve İs-
veç'e NATO'nun kapısını açıyor" başlıklı
haber kaleme alındı. Haberde, bugün gerçek-
leşmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe
Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron ile ikili görüşmeleri beklemeden Tür-
kiye, İsveç ve Finlandiya’nın muhtıra imzala-
dığı vurgulandı. La Croix’nın haberinde
"Ankara, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya
girişi konusunda vetosunu kaldırıyor" başlığı
dikkati çekti. Le Monde gazetesinde, Türki-
ye'nin söz konusu iki ülkeyi terör örgütü PKK
ve FETÖ sempatizanlarını barındırmakla
suçlayarak, NATO'ya girişlerini şimdiye
kadar engellediği kaydedildi. Haberde, Anka-
ra'nın iki İskandinav ülkesine birliğe katılımı
için attığı adım, "yeşil ışık" olarak değerlendi-
rildi. La Provence gazetesinin sitesi dün
akşam, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in

NATO'ya katılımını, bu ülkelerin
PKK'ya karşı iş birliğini kazandık-
tan sonra desteklediğinin altı çi-
zildi. Europe 1 radyosunda bu
sabahki yayında, 3 ülke arasın-
daki anlaşma "tarihi" olarak de-
ğerlendirilerek, "şimdiye kadar
hiçbir ülkenin bu kadar kısa sü-
rede NATO’ya giremediğine" dik-
kat çekildi. Ulusal gazetelerden
Liberation'un bugünkü sayısında,
Türkiye'nin beklenmedik şekilde
muhtıra imzaladığı belirtilerek
NATO Zirvesi'nde gerçekleşmesi
beklenen Erdoğan-Biden görüş-
mesine atıfta bulunuldu. F-16
savaş uçakları meselesinin "büyük
kaygı" teşkil ettiği vurgulandı.

İngiltere: Tarihi bir an

Daily Telegraph gazetesinin ha-
berinde, Türkiye'yi ikna etmeleri-
nin ardından Finlandiya ve
İsveç’in NATO'ya katılmaları için
yeşil ışık yakıldığı belirtildi. "As-
keri ittifak için tarihi bir an" olarak nitelendi-
rilen karar kapsamında tarafların bir
mutabakat zaptı imzaladığı vurgulandı. An-
laşmaya, iki saatten fazla süren yoğun müza-
kerelerin ardından varıldığı kaydedilen
haberde, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Kaynaklar, Türk liderin Madrid'deki görüş-
melerden istediğini aldığını söyledi. Türki-
ye'nin vetoyu kaldırması için Finlandiya ve
İsveç, terörle mücadele yasalarını sıkılaştırma
ve Ankara ile (terör suçlularının) iade anlaş-
maları konusunda müzakereleri başlatmada
anlaştılar." Ayrıca İngiltere Başbakan Boris
Johnson'ın gelişmeyi "harika bir haber" ola-
rak nitelendirdiği vurgulandı. Guardian'ın
haberinde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç ara-
sında son dakikada anlaşmaya varıldığı kay-
dedildi. İsveç Başbakanı Magdalena
Andersson'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a İsveç'in gelecek ay yürürlüğe gire-
cek terörle mücadele yasasındaki değişiklik-
leri gösterdiğini söylediği belirtilen haberde,
"Üç liderin imzaladığı mutabakat metninde
Finlandiya ve İsveç'in ulusal güvenlik konula-
rında Türkiye'ye tam desteklerini sürdürecek-
leri yazıyor. Kuzey ülkeleri, PKK'nın yasaklı
bir örgüt olduğunu ve önemli bir taviz vere-
rek PYD ve YPG'ye destek sağlamayacağını
teyit etti." ifadesi yer aldı.

Almanya: Erdoğan istediğini aldı

Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Erdoğan
istediğini aldı" başlığıyla verilen haberde Tür-
kiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya
girmelerini kabul ettiğini ancak Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın, bazı tavizler talep ettiği be-
lirtildi. Haberde, üç devletin üzerinde
anlaştığı muhtıranın da tüm koşulları içerdiği
vurgulandı. Süddeutsche Zeitung ise "Tür-
kiye NATO'nun genişlemesinden yana" başlı-
ğıyla verdiği haberinde, Türkiye'nin, İsveç ve
Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının önünü
açtığına dikkat çekildi. Spiegel dergisinin in-
ternet sitesinde yer alan haberde de "Türkiye,
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını
kabul etti" ifadesine yer verildi. Bild gazetesi,
"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması-
nın önü açıldı" başlığıyla verdiği haberinde
imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya işaret etti. Ta-
gesspiegel gazetesi de "Türkiye NATO'ya ka-
tılımları destekliyor" başlıklı haberinde,
imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile ortak güvenlik
ve tehditlere karşı sorumluluklarını yerine ge-
tirme konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Hollanda: Muhalefet bitti

Telegraaf gazetesi, "Türkiye, İsveç ve Finlan-
diya'nın NATO üyeliğine muhalefetine son
verdi" başlığını atarak, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç
liderlerinin, Madrid'deki NATO zirvesinde
bir araya gelip uzun görüşmelerin ardından
güvenlik anlaşmaları içeren bir muhtıra im-
zaladığını aktardı. "Türkiye, Finlandiya ve İs-
veç'in NATO'ya katılmasını kabul etti"
başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS,
"Türkiye’nin istediğini aldığını" yazdı. Ha-
berde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ar-
dından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya
katılmak için üyelik başvurusunda bulunduk-
ları belirtilerek, bu zamana kadar bu ülkelerin
başvurularına itiraz eden tek NATO üyesinin
Türkiye olduğu ifade edildi. Üç ülkenin Tür-
kiye'nin endişelerini gideren bir muhtıra im-
zaladığı ve haftalarca süren diplomatik
soğukluğun sona erdiği kaydedildi.

İtalya: Yeşil ışık yandı

La Repubblica, "Erdoğan, vetoyu kaldırıyor:
Finlandiya ve İsveç NATO’da" başlığıyla dün
Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç ara-
sında imzalanan "Üçlü Muhtıra"yı okuyucu-
larına aktardı. Türkiye’nin vetosunu
kaldırarak, bu iki ülkeye NATO’nun kapıla-
rını açtığı belirtilen haberde, “Putin’in karar-
laştırdığı Ukrayna işgali istediğinin tam tersi
yönünde gelişti." ifadesi yer aldı. Haberde ay-
rıca Finlandiya ve İsveç'in üyeliğiyle ittifakın
doğuya doğru varlığını genişleteceği ve nük-
leer başlıkların Avrupa’nın doğusunda yer al-
ması ihtimalinin dışlanmadığı yazıldı.
Corriere della Sera gazetesi de "NATO'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan vetosunu geri çeki-
yor ve İsveç ile Finlandiya'ya yeşil ışık yakı-
yor" başlığıyla verdiği haberde, "Madrid'deki
NATO Zirvesi çok önemli bir başlangıçla ça-
lışmalarına başlıyor" ifadesi kullanıldı. Ha-
berde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
Finlandiya ve İsveç liderleriyle 4 saatlik top-
lantısı sonunda belirgin biçimde istediklerini
elde ettiği ve böylece üç ülkenin muhtıra im-
zaladığı belirtildi. Il Messaggero gazetesi de
"NATO’da İsveç ve Finlandiya'ya Türk
'Evet'i" başlığıyla verdiği haberinde, “Tarihi
dönüm noktası 2 saati aşkın süren zirvenin
ardından geldi. Finlandiya ve İsveç, NA-
TO'ya girecek. Ankara, 'Hayır'ını istediği ga-
rantiler karşısında geri çekti." ifadesi yer aldı.
Gazetede, bu iki ülkeden bazı teröristlerin ia-
desi konusunda garantiler alındığı da yazıldı.
La Stampa gazetesi ise "Biden, Erdoğan ikna
ediyor" başlığıyla Türkiye'nin, Finlandiya ve
İsveç'in NATO üyeliğine yönelik vetosunu
kaldırdığını duyurdu. Haberde, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın dün NATO Zirvesi'nin yapıl-
dığı basın toplantılarının yapıldığı salonda
bu defa bir şey demeden sadece kısa süre gö-
rünerek, tarihin akışını değiştirecek bir adım
attığını vurguladı. DHA

İsveç ve Finlandiya liderleri, NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile
imzaladıkları üçlü memorandumdan memnuniyet duyduklarını belirtti

Joe Biden
tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden,
İsveç ve Finlandiya'nın NATO
üyeliği konusunda mutaba-
kata varan Türkiye, İsveç ve
Finlandiya'yı tebrik etti.
Biden, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda, Finlan-
diya Cumhurbaşkanı Sauli
Niinistö ve İsveç Başbakanı
Magdalena Andersson ile
Beyaz Saray'daki görüşme-
lerinde çekilen bir fotoğrafa
yer verdi. ABD Başkanı
Biden, paylaşımında, "Üçlü
muhtıra imzaladıkları için
Finlandiya, İsveç ve Türki-
ye'yi tebrik ediyorum. Bu,
NATO'nun Finlandiya ve İs-
veç'e davetinde çok kritik bir
adımdır ve ittifakımızı güç-
lendirip, kolektif güvenliği-
mizi arttıracaktır. (NATO
Zirvesi) Zirveye başlamak
için çok güzel bir yol." ifade-
lerine yer verdi. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan,

Finlandiya Cumhurbaşkanı
Sauli Niinistö, İsveç Başba-
kanı Magdalena Andersson
ve NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg'in katıldığı
dörtlü görüşmenin ardından
Türkiye, Finlandiya ve İsveç
arasında "Üçlü Muhtıra" im-
zalanmıştı.İspanya'nın baş-
kenti Madrid'de NATO
Zirvesinin yapıldığı IFEMA
Kongre Merkezi'nde gerçek-
leştirilen dörtlü görüşmenin
ardından hazırlanan "Üçlü
Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Finlan-
diya Dışişleri Bakanı Pekka
Haavisto, İsveç Dışişleri Ba-
kanı Ann Linde imza atmıştı.
İmza töreni, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Finlandiya Cum-
hurbaşkanı Niinistö, İsveç
Başbakanı Andersson ve
NATO Genel Sekreteri Stol-
tenberg huzurunda gerçek-
leşmişti.

Turkiye’ye
minneTTarlar
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İsveç ve 

Finlandiya
arasında,

İsveç ve 
Finlandi-

ya'nın 
NATO üyelik 

süreçleri 
hakkında üç

ülkenin 
liderlerinin
huzurunda

üçlü memo-
randum 

imzalandı



L I Ç A A Z E K E N G
K I T A S F E A T N O
A I A R N O S M Ç L P P
M M F E U R A N I A U Ç
A M L V N E R T K R
S E E A T E L A R N I
K Y Z D B L Z O I K
U Ö L M E A P Z M
R V B I A L S H E I E
U D S S K E M N P D S A
D A Y I K M E E U N N U
F P S T E K D A T A Y

AÇIL

 ANSIZIN

 ASIM

 ATIM

 AYIK

 ÇAKI

 DAVA

 DURUKSAMAK

 KIRÇ

 ULAK

 URAN

1 8
2 7

9 5 3
3 9

2 6 4
9 7 6 1

5 2
6 5 9
1 3 9 7

9
7 4 6
6 4 8 7

6 2 3
3 5 9 2

6 5
3 9 8

4 3
7 1 2

A E G
D

K C A
B K G

K H G A
F D

A C
D E K

B F C

6 1 3 8 9 7 5 2 4
7 5 8 2 4 6 9 3 1
2 4 9 1 3 5 6 7 8
1 6 2 3 8 4 7 5 9
3 8 7 9 5 2 1 4 6
5 9 4 6 7 1 2 8 3
9 7 5 4 6 8 3 1 2
8 2 6 7 1 3 4 9 5
4 3 1 5 2 9 8 6 7

4 1 7 8 9 3 2 6 5
3 5 6 4 2 7 8 9 1
9 2 8 6 5 1 7 4 3
5 6 3 2 1 4 9 8 7
2 7 1 9 8 6 3 5 4
8 9 4 3 7 5 6 1 2
7 4 9 1 3 8 5 2 6
6 8 5 7 4 2 1 3 9
1 3 2 5 6 9 4 7 8

3 2 5 7 6 9 1 8 4
7 8 9 3 4 1 2 6 5
6 1 4 2 8 5 7 3 9
1 5 6 9 7 2 8 4 3
8 4 3 5 1 6 9 7 2
2 9 7 8 3 4 6 5 1
4 3 2 6 9 7 5 1 8
5 6 1 4 2 8 3 9 7
9 7 8 1 5 3 4 2 6

B F A E D K H C G
C E D H B G F A K
G K H C F A E B D
F D B K A E C G H
K H C B G D A E F
E A G F C H K D B
A B F D H C G K E
D C E G K F B H A
H G K A E B D F C

V A M P M E T E
A Ü R O L O G R
S S E N A T O

A S A L E T T
L B E R E L M

I Z E
K O K O Z L A M A K

D A R
Ö N Y A R G I S I Z
N A U A
T L A T E K S R
A A V U K A T A
R M A R N A R
A A N A M A L L
F A K S T I N I

V N E E E C K M F D
F A A L L A N E T L A N A Y A S A L

A S A D A L A L A K O K B U D A
Z B R O Y A L P A L A T U L U A T

E A Y L N L O N U R D A
R S O N A Z
A T A O N A M A K A M U

E K B A A R Z
U M U V Y A K A D A T A

A N A L T B A Y
S B S Z I L K I A K S

M Ü T E N A S P A D A T Ö R S S
Ç N D U R U L T M A K A S E T A T

Y Ü K L E M A T O M K L O N N A T O
Z A R E L T A B T E K N K

Ç ö z ü m l e r

D A R

 ARI

 ZAR

 TINI

 TURA

 AVANS

 KANAT

 ANAMAL

 AVUKAT

 MÜSABIK

 SUSTALI

 YALAMAK

 ZARARLI

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K

7 2 1
2 9 1 3 5
6 8 4 5
8 4 6

2
7 3

1 5
4 3 9 7

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



1330 HAZİRAN 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.trKültüR-SANAt

AnkArA Büyükşehir Belediyesi'nin dü-
zenlediği şiir dinletisi ve belgesel gös-
terimi etkinliğine katılan Süheyla
Taşcıer, kendisini dinlemeye gelenler
sevenlerine şiir okudu. Etkinliğe katı-
lan vatandaşlar, şiir dinletisinin ardın-
dan Bacıyan-ı rum belgeselini izledi.
DHA muhabirine açıklama yapan Taş-
cıer, Ankara'nın kendisi için önemli ol-
duğunu belirterek "Ankara benim için
önemli. Doğduğum, büyüdüğüm, eve
ekmek ve su götürdüğüm kentimdir"
dedi. Taşcıer, Bacıyan-ı rum Belgese-
li'nin çıkış hikayesini de şöyle anlattı:
"Bir programa çıkmıştım, 8 Mart
Emekçi kadınlar Günü nedeniyle.
Orada gösterdiğim performanstan
ötürü bana teklif geldi, 'Anadolu ka-
dınlarının hikayesini size yazdırmak
istiyoruz' dediler. Ben de Türkmen kızı
olduğumu ve o kültüre çok yakın oldu-
ğumu söyledim. Beş yıl süren araştır-
malarım oldu, o araştırmalardan

sonra belgeselimi çektim" ifadelerini
kullandı. 

Haberlere karşı çok duyarlıydık

Taşcıer, kadınların hayatta önemli bir
yere sahip olduğunu aktararak, "2000
yılında başladım bu harekete. kadın-
lar ve çocuklar hep önceliğimdi. Zaten
Hürriyet Gazetesi'nde çalıştığım dö-
nemlerde de tecavüz haberleri, kadın
ve çocuk haberlerinde çok duyarlıy-
dık. Onun da etkisiyle Bacıyan-ı rum
Belgeseli tetiklendi" dedi. Erkeklerle
omuz omuza, bilek bileğe, yürek yü-
reğe olunursa daha güçlü olunacağını
aktaran Taşcıer, açıklamasının deva-
mında şöyle konuştu: "Biz kadınlar ve
erkekler zaten birlikte üretiyoruz. ka-
dınlar benim için şöyle önemliydi, ben
kalabalık erkeklerin olduğu bir evde
dünyaya geldim, feodal bir bakış açı-
sıyla. kadınlığı, özgürlük ve başımda
taç olarak taşıyorum. Bizim adımız

kadın, soyadımız ölüm değil." Belge-
selin sinemaya taşınmasıyla ilgili ça-
lışmaların olduğunu ifade eden
Taşcıer, "Tabiki çalışmalarımız var.
2023'te, Mustafa kemal'in kadınlara
verdiği hak ve özgürlükten hareketle
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yetiş-
mesi için bütün çabalarımız devam
ediyor" şeklinde konuştu. 

850 yıl önce

Taşcıer, Ahir Evran'ın eşine, Bacıyan-ı
rum teşkilatını milis ve üreten kadın
hareketi olarak kurdurduğunu aktara-
rak "Ahi Evran karısına, Bacıyan-ı
rum örgütünü iş, aş, emek, üreten ve
milis güç olarak kurduruyor. O dö-
nemde bizim ayak izlerimiz atılmış, o
günlerde başlamış bu hareket. Bunu
her zaman söylüyorum, benim 8 Mart
Emekçi kadınlar Günüm, bundan 850
yıl önce, Bacıyan-ı rum hareketiyle
başlamıştır" dedi. DHA

BURAK ZİHNİ

Y azar, yeni kitabında ilişkileri dişil
ve eril enerjinin penceresinden ta-
nımlayarak kadın ve erkeklerin

yaşamına rehberlik ediyor. Kitabında
kadın ve erkeğe hem kendi içinde hem
de birlikte bir bütün olabilmenin yol ha-
ritasını sunduğunu kaydeden Işıl
Gence, “Dijital teknolojilerle destekledi-
ğim kitabımda sağ ve sol beynin nasıl
çalıştığından dişil ve eril enerjiyi nasıl
dengeleyebileceğimize ve bütünleştirebi-
leceğimize dair bütün kodların şifresini
veriyorum. Böylece ilişkilerde puzzle’ın
parçalarını tamamlıyorum. 26 meditas-
yonu tek bir kitapta buluşturdum. Kita-
bımda değindiğim farklı konulara
eklediğim meditasyonlarla QR kod ile
ulaşan okuyucular, 'Kadın ne söyler,
erkek ne anlar?’, ‘İlişkide iletişim kapı-
sını açan doğru sorular nelerdir?’, ‘Kor-
kularımızı meditasyonlarla nasıl
dönüştürebiliriz?' gibi soruların yanıtla-
rını bularak dişil ve eril enerji dengesini
yakalayabiliyor” diye belirtti. 

Enerjilere dikkat çekiyor

Kitabında kadim öğretilerde, doğada,
bedenin enerji merkezlerinde ve bilinçal-
tında konumlanan dişil ve eril enerjiye
yönelik farkındalık yaratmayı hedefledi-
ğini belirten Işıl Gence, “Dişil enerji
Toprak Ana’yı, ay ve döngülerini, ge-
ceyi, mevsimlerden kışı, yuvarlak yüzey-
leri ve şekilleri, esnekliği ve sağ beyni
temsil ediyor. Toprak Ana gibi besleyen,
var eden, yaşam veren, çoğaltan bir o
kadar da ay gibi ışık alan, duygular gibi
değişken ancak karanlıkta bile parlayan,
ışık saçan bir enerji. Eril enerji ise gök-
yüzünü, güneşi, mevsimlerden yazı, sa-
bitliği ve sol beyni temsil ediyor. Aynı

güneş gibi her zaman sıcaklığı ile var
olan, ışığı veren, içimizi ısıtan, güven ve
cesaret veren, koruyup kollayan bir
enerji. Kitabımda bu iki enerjinin cinsi-
yetsiz yönüne dikkat çekiyorum. Her ka-
dının kendi içinde eril enerjisi olduğu
gibi, her erkeğin de dişil enerjisi oldu-
ğunu örnekleriyle anlatıyorum” ifadele-
rinde bulundu.  

Dengeyi nasıl sağlarlar?

Kitabında günümüzde oldukça derinlik-
ten uzak cümlelerle tanımlanan ve yal-
nızca kadına ya da erkeğe mal edilen
dişil ve eril enerji hakkında bilinen yan-
lışları ortaya çıkardığını kaydeden
Gence, “Dişil enerji yaratıcı, akışta, ka-
bulde, teslimiyet içinde, anın tadını çı-

kartan ve anla birlikte akan, kalbi ve
sezgileri temsil eden, çekici, şefkatli, bil-
gelik dolu olan ve şifayı içinde barındı-
ran durağan ve içine alıp şifalandıran
bir enerjidir. Eril enerji ise anda mevcut
olan, ilerleyen, çözüm yaratan, odakla-
nan, risk alan, rekabet eden, mantığı
temsil eden, güçlü olmasına rağmen
merhametli ve bereketli bir enerjidir.
Dişil enerji yaşamdan alırken, eril enerji
de yaşama veriyor. Bu alışverişi dengeli
olarak sürdürmenin yolu ise cinsiyet
ayırt etmeksizin her iki enerji türüne
sahip olmaktan geçiyor. Kitabımda
okuyucularıma dişil ve eril enerji denge-
sini sağlamanın yollarını göstererek on-
ların ilişkilerine rehberlik ediyorum”
diye konuştu.

PERA Müzesi Film ve Video
Programları, Onur Haftası kap-
samında bu yıl “Bir Direniş
Alanı Olarak Yoldaşlık” başlıklı
seçkiyi hazırladı. Amerikalı
yazar ve kadın hakları savunu-
cusu bell hooks’un “Kendimizi
ayakta tutmanın en hayati yolla-
rından biri, direniş toplulukla-
rını, yalnız olmadığımızı
bildiğimiz yerleri inşa etmektir”
sözünden hareketle yoldaşlığı
bir direniş alanı olarak tanımla-
yan program, farklı coğrafyalar-
dan dört filmi sinemaseverlerle
buluşturuyor.  Chiara Bellosi’nin
yönetmenliğini üstlendiği Salın-
cak, 15 yaşındaki ilgiye muhtaç
obez Benedetta’ın kendini keş-
fetme ve özgürleşme hikâyesini
beyazperdeye taşıyor. Cinsiyet
normlarına meydan okuyan pa-
nayır işçisi Amanda ile Berna-
detta’nın sıra dışı arkadaşlığını
anlatan filmde, karakterlerin
dostluğu büyük duygularla
değil, şefkat, merak ve konuşul-
mayan onaylarla besleniyor.

Olağanüstü atmosferler

Şili yapımı Asi ve Genç, tutucu
Evangelist bir ailede yaşayan bi-
seksüel Daniela’nın hikâyesini
aktarıyor. Yönetmen Marialy
Rivas, ergen cinselliğinin dizgin-

lenemezliği ve sınır tanımazlı-
ğını yıkıcı bir güce çeviren yeni
teknolojileri, filmin hikâyesi
kadar dokusuna da başarıyla
uyarlıyor.Ketevan Kapanad-
ze’nin ilk filmi Odanın Hissi,
LGBTİ+’lara yönelik kapsayıcı-
lığıyla ünlü olmayan Gürcis-
tan’da, oyuncularına rahat ve
güvenli bir buluşma alanı sağla-
yan yerel bir kadın futbol kulü-
bünün hikâyesini anlatıyor.
Filminde ucuz duygusallığa yer
vermeyen Kapanadze, dışarı-
daki dünyanın düşmanlığına
yoğunlaşmadan, arkadaşlar
arasındaki olağanüstü atmosferi
kolayca hissedilir kılıyor. Disto-

pik bir gelecekte, beyni ve hafı-
zayı hedef alan bir virüsün etkisi
altındaki São Paulo’da geçen
Üç Üzgün Kaplan, dünya prö-
miyerini yaptığı Berlin Ulusla-
rası Film Festivali’nden “Teddy
Ödülleri: En İyi Film” ödülüyle
döndü. Anıların ancak kolektif
olarak paylaşıldığı için koruna-
bildiği kuir bir çağı anlatan
filmde, Gustavo Vinagre politik
olarak dayatılan hafıza kaybını
içten ve sürrealist bir şekilde ele
alıyor.  “Bir Direniş Olarak 
Yoldaşlık” film programı 8 Tem-
muz’a kadar Pera Müzesi Odi-
toryumu’nda ücretsiz izlenebilir.
HACER KÖSE

Yazar Işıl Gence, büyük anneannesi Nesie’nin yaşamından esinlenerek
kaleme aldığı “Kadın Su Gibidir Akar Erkek Ateş Gibidir Yakar” adlı
kitabı Nisan 2022’de raflardaki yerini aldı. Kitap, yaşamın merkezinde
konumlanan dişil ve eril enerjiyi tüm yönleriyle ele alıyor

Pera Film, Onur Haftası’nı “Bir Direniş Alanı Olarak Yoldaşlık” başlıklı prog-
ramla kutluyor. Önemli festivallerde izleyiciyle buluşmuş filmlerin yer aldığı
program 8 Temmuz’a kadar Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir

Sanatseverler
belgesel izledi

AİR ve 
Yönetmen 

Süheyla Taşcı-
er'in Bacıyan-ı 
Rum belgeseli

Ankara'da izle-
yici ile buluştu
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Kadın aKar
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Kadın aKar
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Yaklaşık 10 yıldır gerçekleş-
tirdiği Dişilik Sanatı Semi-

nerleri ile yüzlerce kadının
dişil ve eril enerji dengesi
kurarak sağlıklı ilişki sür-
dürmesine yön veren Işıl

Gence, yeni eserinin ilişkiler
için başucu kitabı olma

özelliği taşıdığını ifade etti.İlişkiler için başucu kitabı
Yaklaşık 10 yıldır gerçekleştirdiği Dişilik
Sanatı Seminerleri ile yüzlerce kadının dişil
ve eril enerji dengesi kurarak sağlıklı ilişki
sürdürmesine yön veren Işıl Gence, yeni
eserinin ilişkiler için başucu kitabı olma
özelliği taşıdığını ifade etti. Seminerlerinde
özellikle kadınlarda dişil ve eril enerji far-
kındalığı yaratarak ilişkilerini doğru yön-
temlerini desteklediğine değinen Işıl
Gence, “Kadınlara yönelik düzenlediğim
seminerlerimde anlattıklarımı buluşturdu-
ğum kitabıma, erkekler için de enerji den-
gesi sağlamanın şifrelerini ekledim.
Böylece erkekleri de eril enerjinin şifa
veren, yaşamı iyileştiren yönüyle tanıştırı-
yorum. Okuyucular kitabımda yer alan
dişil-eril testi ile hangi enerjinin daha bas-
kın olduğuna dair bilimsel bilgi edinerek
eksiklerini tamamlayabiliyor” dedi. 

Pera’da film var

Feleğin sillesini yemiş yazar!
DAHA önce “Seni Koruyan Ka-
dınlar Var Bu Dünyada’’ isimli
hikaye kitabıyla edebiyat severle-
rin karşısına çıkan oyuncu, sena-
rist ve yazar kimlikleriyle tanınan
Gül Gülsün Yıldız, hikayelerinde
kendi deyimiyle ‘feleğin sillesini
yemiş’ gerçek kadın hikayelerini
anlatmış ve büyük ilgi görmüştü.
Gül Gülsün Yıldız, üç yıl sonra
tekrar okurlarıyla kurgu bir ro-
manla buluştu. 2022’nin ilgi
çeken bir romanına imza atan
Yıldız, odağında iki genç kızın
olduğu romanına Yanılsamalar
ismini uygun bulduğunu, roma-
nın kahramanlarının hayatları-
nın tamamen yanılsamalar
üzerine kurulduğunu söyledi.
Yıldız romanında toplumsal
eşitsizliğe, kadın ve erkek ol-

maya, kadın erkek ilişkilerinde ki
yanılsamalara yer verirken, öğre-
nilmiş çaresizliklerin insanların
hayatlarını nasıl istemedikleri
yerlere sürüklediğini ve bu sü-
rüklenmelerin bazen dönüşü ol-
madığını samimi bir dille
anlatıyor. Kitaptaki tüm kahra-
manlar yaşanan olayları kendi
bakış açılarıyla  yo-
rumluyor. Çok yakın
insanların bile olay-
lara kendi pencerele-
rinden baktığı
romanda gerçekleri
aramanın tekinsiz ve
zor halleri de yer alı-
yor. Yaşamın ortasına
bırakılmış Eylül ve
Esin’in yetimhanede
başlayan seçilmiş kar-

deşliklerinin, yetimhane yılların-
dan sonra öğrenilen gerçeklerle
nasıl sınandığını ve bu sınanma-
nın yıkıcı sonuçları olabileceğini
heyecanla takip ediyoruz. Merak
duygusunu diri tutan romanda
güldüren, ağlatan ve düşündü-
ren anlatımlar var. Geçmiş ve
bugün arasında gidiş gelişlerin

yaşandığı romanda
sırların gölgesinde ye-
şeren umutlar, ihanet,
hınç ve barut kokusu
var. Kimsesizliğin
değil kimliksizliğin yı-
kıcılığını yaşayan,
gerçeğini arayan Ma-
sal’ın peşinden giden
okuyucu beklemediği
sürprizlerle  
karşılaşıyor. 
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Geçen sezonu güzel şekilde tamamladık. 3
senedir Avrupa Kupaları'na katılıyoruz. Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz Avrupa kupaları
ve ligi çok iyi bir yerde bitirmek. Onun için kampı mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi

Muleka 

Beşiktaş'ta transfer arayışları sürüyor. Takıma dahil olacak
yeni isimlerin Avusturya kampına katılması bekleniyor

Sezon hazırlıklarına devam
eden Beşiktaş , bir yandan
da transfer çalışmalarını
sürdürüyor.Şu ana kadar
Gedson ve Saiss’i kadro-
suna katan Siyah-Beyazlı-
lar, 5 Temmuz'da
başlayacak Avusturya
kampı öncesinde transfer-
lerin büyük kısmını ta-
mamlayacak. Yönetim
özellikle hücum hattına
takviye yapmayı planlıyor.
Wout Weghorst transferi
açıklandıktan sonra Mu-
leka ve Cenk Tosun için te-
maslar hızlanacak.
Sözleşme detayları görüşü-
len Cenk ile bu hafta anla-
şılması bekleniyor. Jackson

Muleka da Beşiktaş’a gel-
meye sıcak bakıyor. Ancak
Standard Liege kulübü,
futbolcusunu kiralık olarak
göndermeyi düşünmüyor.
Beşiktaş yönetimi, satın
alma opsiyonlu teklifini
önümüzdeki günlerde Bel-
çika ekibine iletecek. Öte
yandan ülkesi Kanada ile
dünya kupası heyecanı ya-
şayacak Atiba Hutchinson
bir yıl daha futbol oyna-
maya devam edecek. Be-
şiktaş’ta kalacak tecrübeli
oyuncu ile görüşmeler
olumlu yönde ilerliyor. 39
yaşındaki ismin Avusturya
kampında takımla çalışma-
lara başlaması bekleniyor. 

gelmek istiyor

RıdvAn’dA
bonseRvıs
kRızı
B eşiktaş ile Eintracht Frankfurt ara-

sında Rıdvan Yılmaz’ın bonservis be-
delinin ödeme şekli konusunda ciddi

problem yaşandığı ortaya çıktı. Siyah-be-
yazlılar sözleşmesi 2023’te bitecek olan 21
yaşındaki milli futbolcu için Alman kulü-
büyle el sıkışmıştı. Ancak günler önce yapı-
lan bu anlaşmaya rağmen henüz resmi
imzalar atılmadı. Merakla beklenen transfe-
rin bir türlü resmiyet kazanmamasının
perde arkasında ise kulüpler arasında yaşa-
nan ödeme krizinin olduğu belirlendi. Beşik-
taş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz
günlerde yaptığı açıklamada, “Ödeme ko-
nusunda aşamadığımız yerler var. Bunları
toparlamaya çalışıyoruz. Rıdvan altyapı-
dan gelen bir futbolcumuz. 6,5 milyon
euroyu bu çocuk bir şekilde kasa-
mıza getiriyor. 4 artı 2,5 milyon
euro ve bir sonraki satıştan yüzde
20 pay olacak. Bonuslar yüzde
99 bize gelecek. En önemlisi Rıd-
van gitmek istiyor. Taraftar bize
güvensin. Biz yanlış hiçbir şey yap-
mıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ya kalacak ya gidecek

Beşiktaş’ın 4 milyon euroluk bonservis be-
delinin büyük bölümünü peşin istediği, Ein-
tracht Frankfurt’un ise buna yanaşmadığı
aktarıldı. Alman ekibinin ödemeyi taksitler
halinde yapmak için bastırdığı ve şimdiye
kadar geri adım atmadığı kaydedildi. Kulüp-
lerin ortak bir noktada buluşması halinde
resmi imzalar atılacak ve transfer tamamla-
nacak. Aksi halde Rıdvan’ın Eintracht
Frankfurt’a transferi gerçekleşmeyecek.
Rıdvan takımda kalır ve yeni sözleşme im-
zalamazsa sezon sonu serbest kalacak.

Torino takipte

Rıdvan’ı kadrosuna katmak isteyen
ekiplerinden Torino, Beşiktaş ile
E.Frankfurt arasındaki görüşme-
leri yakından takip ediyor. İtal-
yan ekibi, iki kulübün
anlaşamaması halinde hemen
devreye girerek Rıdvan’ı
renklerine bağlamayı he-
defliyor. Torino’nun bon-
servis konusunda
Beşiktaş’ın koşulla-
rını karşılamaya
hazır olduğu da
ileri sürülüyor. 

Yiğido’nun hedefi Avrupa

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Gere-
de'de başlayan Demir Grup Sivass-
por'da ilk antrenman öncesi
açıklamalarda bulunan teknik direk-
tör Rıza Çalımbay, geçen sezonun
takım için yorucu geçtiğini belirterek,
"Çok yoğun bir şekilde geçti sezon.
Sezonu ilk biz başladık. En son yine
bırakan biz olduk. Çok yoğun ama
mutlu bir sezon geçti" diye konuştu.
Çalımbay, sezon öncesi en büyük he-
deflerinin Türkiye Kupası olduğunu
ve bunu da gerçekleştirdiklerini hatır-
latarak, "Sivas için çok değerliydi. Ta-
rihimizde hiç final oynamamış, hiç
kupa almamıştık. Çok iyi oyun oyna-
dık. Taraftarımızın da desteğiyle final
maçını kazandık ve şampiyon olduk"
dedi. Yeni bir sezonun başladığını
ifade eden Çalımbay, "Giden arka-
daşlarımız var. Gidenlerin yerine
mutlaka almamız gerekenler var. Tek
düşüncemiz onların bir an önce alın-
ması. Bir an önce o arkadaşlarımızla
beraber çalışmamız gerekli" ifadele-
rini kullandı.

Elimizden geleni yapacağız

Çalımbay, Bolu kampına geniş bir
kadro ile geldiklerini belirterek şun-
ları söyledi: "Altyapıdan çok yetenekli
12 oyuncu aldık. Onlardan da yarar-
lanacağız. Geçen sezonu güzel şe-
kilde tamamladık. 3 senedir Avrupa
kupalarına katılıyoruz. Önümüzdeki
sezon da en büyük hedefimiz Avrupa

kupaları ve ligi çok iyi bir yerde bitir-
mek. Onun için kampı mükemmel
şekilde bitirmemiz gerekiyor. Burada
çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Bunu
iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ayın
16'sında da Avusturya'ya gideceğiz.
Oraya sadece maç için gideceğiz.
Geldiğimiz zaman da Süper Kupa'yı
oynayacağız. Ondan sonra ligimiz ve

Avrupa kupalarında play-off oynaya-
cağız. Play-off'tan geçmek istiyorsak
mutlaka eksik olan yerlerimizi dol-
durmamız gerekiyor. Onlara yöneti-
mimiz gayret ediyor. Onları alırsak o
zaman hiçbir sıkıntımız olmadan
play-off'u geçip Türkiye'nin ihtiyacı
olan puanı almak için elimizden
gelen gayreti göstereceğiz." DHA

Alioski müjdesi
2 sezondur Trabzonspor'un listesinde bulunan ancak transferi henüz gerçekleşmeyen
Ezgjan Alioski'de flaş bir gelişme yaşandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun sözleşme-
sindeki madde gereği takımı Al Ahli Cidde kulübü küme düşünce serbest kaldı
Leeds United'dA oynadığı dönemde de
bordo mavililerin çok istediği ancak Al Ahli
Cidde'ye transfer olan Ezgjan Alioski'nin Suudi
Arabistan macerası sona eriyor. Deneyimli
oyuncunun kulübü Al Shabab'ı yenemeyince
bir alt lige düştü ve bu nedenle de sözleşmesin-
deki serbest kalma maddesi aktif hale geldi.
Geride kalan sezonda adını zirveye yazdırmayı
başaran Ezgjan Alioski, en fazla skor katkısı
veren defans oyuncusu oldu. 6 gol atıp 9 da
asist yaptı ve birçok forvet oyuncusunu dahi
geride bırakmayı başardı. Cidde ekibiyle yeni
geldiği için kadroda bulunmadığı ve sarı kart
cezalısı olduğu maç haricinde fire vermeyen
tecrübeli oyuncu oyun planında ön tarafta da
forma giyebiliyor. Bugüne kadar sakatlık yaşa-
maması da en büyük artılarından biri.

Trabzonspor'un hamlesi bekleniyor

Alioski'nin serbest kalmasının en çok Trab-
zonspor tarafında nasıl bir karşılık bulacağı
merak konusu. Özellikle maliyeti açısından
önemli bir yatırım olarak transfer edilen Eren
Elmalı sonrasında bu hamle yapılması ne kar
mümkün henüz bilinmiyor. Sosyal medyada
taraftarlar kendisinin alınması için çok sayıda
mesaj yazdı. Al Hilal'in de 30 yaşındaki oyun-
cuyu istediği Suudi Arabistan basınında 
yer aldı. BURAK ZİHNİ

Beşiktaş Arda Turan’ı istedi!
ArdA Turan, kariyeri ve geleceği
ile ilgili önemli açıklamalarda bu-
lundu. Turan, geçmişte Beşik-
taş'tan transfer teklifi aldığını da
itiraf etti. Galatasaray ile olan söz-
leşmesi sona eren Arda Turan, fut-
bolu bırakmayı ve teknik direktör
olmayı planladığını açıkladı. TV
100'de gelecek planlaması hak-
kında konuşan Arda, "Galatasa-
ray'da oynayamayacağıma göre,
eşimin ve ailemin rahat edeceği bir
yerde olur, rahat edemeyeceği bir

yerde oynamayı düşünmüyorum.
Süper Lig 'de herhangi bir takımda
oynamayı düşünmüyorum. Teknik
direktör olmak istiyorum, iyi bir
teknik direktör olacağımı düşünü-
yorum. Ekibimi topluyorum." dedi.
Arda Turan ayrıca, kötü günler ge-
çirdiği dönemde Beşiktaş’tan teklif
aldığını söyledi. Teknik direktör
Sergen Yalçın’a teşekkür eden
Turan, "Sergen Yalçın'ı canım
kadar severim. Benim sıkıntılar ya-
şadığım günlerimde bana telefon

açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?'
dedi. Sergen ağabey hiç kimsenin
sahip çıkmadığı kadar bana sahip
çıktı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında 
Rıdvan Yılmaz’ın bonservis bedelinin ödeme
şekli konusunda kriz yaşıyor. Alman kulübünün
tavrında değişme olmadığı sürece siya-beyazlı
kulübün izleyeceği yol haritası belli oldu
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Nwakaeme'nin yerini doldurmak için Mısırlı yıldızı 
gündemine alan Trabzonspor, bu transferde gözünü

kararttı. Bordo-Mavililer 27 yaşındaki oyuncuya
bonuslarla birlikte yıllık 2.2 milyon Euro önerdi.
Fırtına'da bu rakamı bir tek Marek Hamsik alıyor

S ol kanat transferini bir an önce
bitirmek isteyen Trabzonspor ,
kesenin ağzını açtı. Nwakae-

me'nin ayrılığı sonrasında bu mevkideki
boşluğu doldurmak için geçen sezonun
ikinci yarısında Başakşehir'de 13 maçta
6 gol 4 asistle oynayan Trezeguet'yi

gündemine alan Bordo- Mavililer, Mısırlı yıldızın
yüksek ücret talebi nedeniyle dondurduğu trans-

ferde yeni bir adım attı. Karadeniz ekibinin Treze-
guet'ye yıllık ücret ödemesinde yeni bir teklif sun-
duğu öğrenildi. Bordo-Mavililer'in 27 yaşındaki
oyuncuya takım içindeki en yüksek ücreti teklif et-
tiği ve yıllık 2.2 milyon Euro önerdiği bildirildi.

700 bin Euro'su bonus

Oyuncunun istediği rakama çıkan Bordo-Mavili-
ler'in 2.2 milyon Euro'nun bir kısmını bonus olarak

teklif ettiği bildirildi. Takım içinde en yüksek ücreti
alan isim olan Hamsik'te olduğu gibi Karadeniz
ekibinin, Trezeguet'ye de 1.5 milyon Euro ücret ile
birlikte, 700 bin Euro'su bonuslardan oluşan bir
paket ilettiği ve cevabı beklemeye geçtiği öğre-
nildi. Trabzonspor'un, oyuncunun bonservisini
elinde bulunduran İngiltere Premier Lig temsilcisi
Aston Villa'yla 3 milyon Euro bonservis bedelinde
anlaşmaya yakın olduğu kaydediliyor.

BURAK
ZİHNİ

HABER

her şey
İçİnTREZEGUET

Transferde
YENGE 
ENGELi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de
peşinde olduğu William Carvalho

transferinde sürpriz bir engelle
karşılaştı. Maddi konularda anlaşma

sağlanan Portekizli orta sahanın
transferi eşi nedeniyle tıkandı
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GALATASARAy'dA yeni sezon hazırlıkları
başladı. Okan Buruk yönetiminde çalışan
sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme ya-
şandı. Bütün pürüzlerin giderliği transfer
'yenge'ye takıldı. Orta sahasını deneyimli bir
yabancıyla güçlendirmek için kolları sıvayan
Galatasaray’da William Carvalho konusunda
mali pürüzler ortadan kalkarken, tek sorun
Portekizli oyuncunun eşi gibi gözüküyor.Real
Betis’de top koşturan 30 yaşındaki oyuncu
için önemli mesafe kaydeden sarı-kırmızılı-
lar, kulübüyle 1 senelik kontratı kalan Carval-
ho’yu bitirme noktasına getirmişti. Aynı
zamanda Fenerbahçe ’nin de istediği Carval-
ho’daki sorunun eşinden kaynaklandığı belir-
tildi. Tecrübeli oyuncunun 1-2 ay içinde
doğum yapması beklenen
eşinin İspanya’da kal-
mak istediği ve bu
nedenle Carvalho
transferinin şu
an için tıkandığı
ifade edildi. Real
Betis’in de

talip-

leri artan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini
1 sene daha uzatmak için hazırlık yaptığı be-
lirtildi. İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takı-
mı’nın en önemli isimlerinden olan William
Carvalho’yu 2018’de 16 milyon euro karşılı-
ğında Sporting’den kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe sorusuna yanıt

Portekiz Milli Takımı’nın kampında basın top-
lantısına katılan William Carvalho açıklama-
larda bulunmuştu. Performansı ve Milli
Takım ’daki hedefleriyle ilgili konuşan 30 ya-
şındaki orta saha oyuncusunu, Jesus’la Fe-
nerbahçe’de yeniden buluşup
buluşmayacağı sorusu yöneltilmişti. Car-
valho, “Bu konu hakkında şu anda konuş-
mam doğru olmaz. Çünkü şu anda yapmam

gereken, tamamen Portekiz formasıyla çı-
kacağım maçlara odaklanmak” yanıtını

vermişti. 73 kez Portekiz Milli Takımı
forması giyen tecrübeli futbolcu, ku-
lüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol
ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Spor-
ting ve Real Betis'in dışında Belçika'da

Cercle Brugge formasını terletti. 
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Vedat Muriç
harekatı

Sarı-Kırmızılılar, Lazio’nun satış listesine
koyduğu Vedat Muriç için 5 milyon Euro ve
bonuslar içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Yönetim bir yandan da Gomis ve Diagne’den en
az biriyle yolları ayırmaya çalışıyor
OKAN Buruk ve Cenk Ergün yönetiminde transfer çalış-
malarını sürdüren Galatasaray 'da forvet bölgesinde
önemli değişiklikler planlanıyor. Başarılı hocanın yeni
sezonda düşünmediği Diagne ve Gomis'le yolları ayır-
manın planını yapan Sarı-Kırmızılılar'ın forvet listesinin
ilk sırasında Vedat Muriç yer alıyor. Okan Buruk, Rizes-
por 'da beraber çalıştığı ve oyun planına çok uygun ol-
duğunu düşündüğü Kosovalı yıldızı yeni sezonda
mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray yöne-
timi bir yandan forvet rotasyonunda boşluk oluştur-
maya çalışırken, bir yandan da Muriç için teklif hazırlığı
yapıyor. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki hafta içinde
Lazio ile resmi olarak temaslara başlayacak. Futbol di-
rektörü Cenk Ergün'ün Lazio Sportif Direktörü Igli Tare
ile yüz yüze görüşeceği ve 5 milyon Euro'luk teklif yapa-
cağı öğrenildi. Bonus maddeleri ile beraber rakamın 8
milyon Euro'la ulaşacağı da belirtiliyor.

Lazio köşeye sıkıştı

Lazio kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarı-
sında Mallorca'da kiralık olarak
forma giyen Vedat'ın bonservis be-
delini 10 milyon Euro olarak belir-

ledi. Ancak hem Mallorca'nın 12
milyon Euro'luk opsiyonu

kullanmaması hem de
Kosovalı futbolcuya şu

ana kadar ciddi bir
talip çıkmaması

Lazio'yu kö-
şeye sıkış-

tırıyor.

Galatasaray, Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren
sol kanat oyuncusu ile ilgileniyor. İki kulüp arasında 
29 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı
Tele Radio Stereo'dan Flavio Tassotti'nin haberine
göre; Galatasaray , Roma'daki mukavelesinin son se-
nesine giren El Shaarawy için masaya oturdu. Oyun-
cunun transferiyle ilgili görüşmeler hız kazanırken
yakın zamanda önemli gelişmelerin olabileceği konu-
şuluyor. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da bu
transfere oldukça sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir
sayfa açmak istediği öğrenildi. Bu anlamda oyuncu-
nun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulanıyor.

Tecrübeli oyuncunun son zamanlarda sürekli yedek
kalmaktan sıkıldığı ve daha çok forma şansı bulabile-
ceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu anlamda
Galatasaray'a transferi oldukça avantajlı görünüyor.
Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu, sağ kanat ve for-
vet arkasında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon
Roma'da 27 lig maçına çıkan El Shaarawy, sezonu 3
golle kapattı. Mısır asıllı İtalyan yıldız, 29 kez de İtalya
forması giydi ve 6 gol kaydetti.

Kaleci arayışı sürüyor
Fenerbahçe'de yedek kaleci arayışı sürüyor. Sarı-lacivertliler'in
gündeminde Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var
Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler,
Altay Bayındır'ı yedekleyecek Türk bir kaleciyi kadrosuna katmak
istiyor. Listede Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var. Ertuğrul
için 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Kasımpaşa ile görüşme-
ler sonuçlanmış değil. 32 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye
transfer olmaya sıcak bakıyor. Çaykur Rizespor forması giyen
Gökhan Akkan için henüz resmi bir adım atmayan sarı-lacivert-
liler, beklentiler konusunda araştırma halinde.27 yaşındaki ka-
leci birçok Anadolu kulübünün de radarında. Fenerbahçe,
sezon sonu itibariyle kariyerine Avrupa'da devam etmek iste-
yen Berke Özer ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

El Shaarawy bombası



2 021-2022 eğitim öğretim yılında BES-
MEK’te eğitim alan kursiyerlerin hüner-
lerini sergilediği “2.BESMEK Genel

Sergi ve Festivali” başladı. Beyoğlu Belediyesi
Hasköy Gösteri ve Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’un eşi Sabriye Şentop, AK Parti millet-
vekilleri Canan Kalsın ve Hasan Turan, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya
ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı
Rabia İlhan’ın  yanı sıra çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, kur-
siyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yanı sıra;
tiyatro gösterisi, sahne programları ve Ulusla-
rası Halk Oyunları gösterileriyle de katılımcılara
unutulmaz bir festival yaşattı. Geçen yıl 7 bin
kursiyerin bulunduğu BESMEK eğitim kur-
sunda bu yıl 12 bin kursiyere ulaşıldı. Kursiyer-
ler sertifikalarını Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız’dan teslim aldı.

Sergimiz 1 hafta açık kalacak

Serginin 1 hafta boyunca halka açık kalacağını
belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, “Aslında bir yıl boyunca saygıdeğer ha-
nımefendilerin alın teriyle yoğun emekleriyle
meydana getirdikleri eserleri zaman akışına bı-
rakmak istemiyoruz. Bütün Beyoğlu, İstanbul,
Türkiye duysun. Sergimiz 1 haftaya yakındır

açık vatandaşlarımız gelip burada ziyarette bu-
lunabilirler. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın
tohumlarını atmış olduğu İSMEK kaybol-
madı. Kaybolmasına müsaade edemezdik. O
emaneti aldık ve BESMEK olarak Beyoğlu
olarak devam ettiriyoruz. Geçen yıl 7 bin olan

kursiyer sayımız bugün 12 bine ulaşmış du-
rumda. 210 hocamızla burada İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Halk Eğitim Müdürlüğümüz or-
taklaşa organize ettiğimiz çalışma ve bu çalış-
mada Beyoğlu’nun kalbi semt konaklarında
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ZEYNEP VURAL
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

EN GUZEL FESTIVAL

Başakşehir Küçükçekmece’de
RADYOBaşakşehir, İstanbul’un dört bir
yanındaki taksi duraklarına konuk olmaya
devam ediyor. Geçen hafta başlayan ve İs-
tanbullu taksicilerin beğenisini kazanan
Onur Sakar ile Duraklar Yarı-
şıyor, bu hafta Küçükçekme-
ce’deydi. Sefaköy Merkez
Taksi Durağı Başkanı Alpay
Demirkol, sevilen radyocu
Sakar ile sıcak bir sohbet eşli-
ğinde yarıştı. Sakar, konu-
ğuna Mimar Sinan’ın ustalık

dönemi eserinden Ankara’daki uluslararası
havalimanının adına, tramvay kullanan ki-
şiden “Dertleri karıyorum günleri saya
saya” sözlerinin geçtiği Çanakkale türkü-

süne kadar 10 soru yöneltti.
Soruların 6’sını doğru cevap-
layan Demirkol, “Taksi du-
raklarına gösterdiği ilgi için
Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu’na teşekkür
ederiz. Keyifli bir akşam ge-
çirdik.” ifadelerini kullandı.

BEYOGLU’NDA
Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu’nda (BESMEK) eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini
sergilediği “2.BESMEK Genel Sergi ve Festivali” başladı. Etkinliğe ilişkin konuşan Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, “En güzel festival bugün Beyoğlu'nda. Beyoğlu'na yakışan işler yapmayı sürdüreceğiz” dedi

Festival kapsamında sergiye eserler kazandıran isimlerle de bir araya
gelen Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sizlerin güzel çalışmalarıyla

birlikte Beyoğlu'muz çok daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı. 

İşimizi 
severek

yapıyoruz

Yaptıkları el işini iğneyle kuyu kazmaya benzeten Eğitmen Neslihan 
Bayran, “Sergimizin açılışı var bugün. Burada öğrencilerimizin çalışmaları
var. Kısacası el emeği göz nuru hanımlarımızın yaptıkları çalışmalarımız
var. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. İğneyle kuyu kazıyoruz ama çok
zevk alıyoruz. Terapi gibi geliyor bize. Yani biz o kadar çok uğraşmamıza
rağmen yorulmuyoruz. Çok severek yapıyoruz bu işi” diye konuştu.

Sıla’dan
fiziki 
bir
albüm!
Sıla’nın altı yıl aradan sonra
yayınlanan ‘şarkıcı’ albümü
dinleyicilerden gelen istek 
nedeniyle CD’ye basılıp, fiziki
albüm olarak temmuzdan
itibaren raflarda yerini alacak

Sıla Gençoğlu'nun 15 yeni şarkıdan oluşan
‘şarkıcı’ albümü mayıs ayında yayınlanmış,
özlenen albüm gördüğü ilgi nedeniyle tüm
dijital platformlarda kapak olarak yer al-
mıştı. Dijital müzik platformlarının kullanı-
mının yayılmasıyla fiziki albüm basımı
durma noktasına gelmişken Sıla’nın hay-
ranlarının ilgisine Sony Müzik Türkiye ka-
yıtsız kalmadı. 'Şarkıcı’ CD olarak da
basılıp temmuz ayından itibaren tüm satış
noktalarına dağıtılacak. Haziran ayında
kadın şarkıcıların yer aldığı Spotify Equal
çalma listesinin elçisi olan Sıla, New York
Times Meydanı’nda yer almıştı.

İlk konser 1 Temmuz'da

Sıla’nın köprücük kemiğindeki sakatlığı
nedeniyle haziran ayında ertelenen kon-
serleri ise 1 Temmuz’da Bodrum Antik Ti-
yatro’da başlıyor. Kerki Solfej’in
düzenlediği yaz konserleri 9 Temmuz Altı-
noluk Amfi Tiyatro, 11 Temmuz Çeşme Açık-
hava Tiyatrosu, 12 Temmuz Bodrum Antik
Tiyatro 20 Temmuz İstanbul Cityfest Parkor-
man, 6 Ağustos Marmaris Amfitiyatro, 10-
11-12 Ağustos Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu ile devam edecek.


