
Bahar mevsimi ile güneşin yüzünü
göstermesi ve doğanın canlanarak

çiçeklerin açması, pek çok kişi için olumlu
etkileri beraberinde getirirken, kimileri için
kabusa dönüşebiliyor. Dr. Beyhan Yılmaz
polenlerin etrafta uçuşması nedeniyle
özellikle alerjik bünyeli
kişilerde bir çok
sorun yaşanabildi-
ğini, ‘bahar alerjisi’
ya da ‘saman 
nezlesi’ olarak 
adlandırılan bu 
sorunların ise
üst solunum
yolu enfeksi-
yonları ile
karışabildi-
ğini söylüyor. 
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CAN KAYBI 
yüzde 58 düştü

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, yaptığı

açıklamada, “Bu bayramda
trafik kazalarında geçen
bayramlara göre can kaybı
yüzde 58 azaldı. Dönüş yol-
culuğu yavaş yavaş başlıyor.
Dikkatli olalım, kurallara
hep birlikte uyalım. Bayra-
mınız kemerli olsun” ifade-
lerini kullandı. Bakanlıktan
yapılan yazılı açıklamada ise
bayram nedeniyle alınan
yoğun trafik tedbirleri sonu-
cunda geçen yıllara oranla
ölümlü tra-
fik kaza-
larında
düşüş
yaşandığı
belirtildi. 
I SAYFA 9
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Ramazan Bayramı’nı memleketi
Trabzon’da geçiren Ulaştırma

ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,
“20 yıllık birikimle dünyaya yön veren
bir Türkiye olarak yolumuza devam
edeceğiz. Onun için basit dedikodu 
siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok.
Yaptıklarımız, yapacaklarımızın temi-
natıdır” dedi. Karaismailoğlu, “Tabi ki

bunu birileri çeke-
meyecek. Bunları
yabancıların çeke-
memesini anlarız.
Ama onların yerli
işbirlikçilerinin ya-
lanlarla, iftiralarla
bizi karalamaya
çalışmaları tabi ki
bizi üzüyor” diye
konuştu. 
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul Valiliği, son günlerde
artan tartışmalar üzerine metro-

pol şehirde ikamet eden yabancılara
ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıkla-
mada, yabancıların sayısına ilişkin
detay paylaşılarak, "Bugün itibarıyla
ilimizde 1 milyon 305 bin 307 yabancı
yasal olarak ikamet etmektedir" de-
nildi. Valilik, 1 Ocak - 3 Mayıs 2022
tarihleri arasında 25 bin 644 düzensiz
göçmen hakkında işlem yapıldığını, 8
bin 773'ünün İstanbul'dan ülkelerine
sınır dışı edildiğini açıkladı. I SAYFA 9
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Oyalanacak 
vaktimiz yok

Adil Karaismailoğlu

MUHALEFETE GÖNDERME

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, Ukrayna ve

Rusya’da eğitimleri kesintiye uğrayan
öğrencilerin durumuna dikkat çekerek
Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili
derhal önlem alınması çağrısında bu-
lundu. Karabat, kendisine ulaşan pek
çok öğrencinin Bakanlıkta muhatap

bulamamaktan
yakındığını söy-
ledi. Karabat,
“Bakanlık şeffaf
biçimde bu sü-
reçte mağdur
olanları açıkla-
malı ve onlara
somut bir yol ha-
ritası sunmalı”
dedi. I SAYFA 7
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Öğrencilere
sahip çıkın!

Özgür Karabat

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,
şampiyonluğu garantileyen

Trabzonspor'u eleştirdi. Koç, “Aklıma
gelmezdi söyleyeceğim ama artık 3
Temmuz ruhuna dönmenin zamanı
geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dön-

mek zorundayız.
Çünkü bunlar
meydanı boş bul-
dular. Meydanın
boş olmadığının
göstermenin za-
manı geldi. Şam-
piyonluk için
camialar bu kadar
tahrik edilmez”
dedi. I SAYFA 14
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Bu kadar da
tahrik olmaz!

Ali Koç

TRABZONSPOR'A TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz zi-
yaretini tamamladı. Rize ve Artvin'in ardından

Trabzona geçen İmamoğlu gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açık-
lama yapan İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı adaylığı
meselesi elbette ki benim gündemimde yok. Ama
benim gündemimde önümüzdeki seçimde 
değişim var” dedi. Karadeniz gezisi nedeniyle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile
aralarında sorun yaşandığı, parti içinde 
adaylık yarışı olup olmadığına ilişkin bir soru
üzerine açıklama yapan İmamoğlu, “Bizim
partimizde böyle bir şey yok. ‘Genel başkanla
yarış' ne haddimize? Böyle bir şey olabilir
mi?” ifadelerini kullandı. 
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CUMHURBAŞKANI 
ADAYLIĞI GÜNDEMiMDE YOK

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kendisine seçim
yasağı gelebileceği, Canan Kaftancıoğlu'nun

ise tutuklanabileceği yönündeki açıklamalarını değer-
lendiren İmamoğlu “Ya ne olmadı ki bu ülkede bu 
olmasın? Yani bu ülkede hangi kararlar alınmıyor
ki? Allah hiç kimsenin evine adaletsiz, hukuksuz

bir  süreci yaşatacak kararla yüzleştirmesin.
Biri Ekrem’e böyle bir şey yapar, bir bakarsı-
nız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat
gibi bir cevap verir. Ama bu her şey müm-
künün bitmesine de bir yıl kaldı” diye ko-
nuştu. İmamoğlu, Trabzonlu bakanlarla
yaşadığı polemiklerle ilgili de “Bahsettiği-
niz kişiler bu dilleriyle benim muhatabım
bile değiller” açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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BU DiLLERiYLE BENiM 
MUHATABIM BiLE DEĞiLLER
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2  günlük Karadeniz turunu tamamladı. Trabzonda
gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Karadeniz gezisi nedeniyle CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında sorun yaşandığı, parti içinde adaylık yarışı
olup olmadığına ilişkin bir soruya, “Bizim partimizde böyle bir şey yok. ‘Genel
başkanla yarış' ne haddimize? Böyle bir şey olabilir mi?” cevabını verdi

GENEL BASKANLA
YARIS OLUR MU?

VALiLiK SAYI VERDiVALiLiK SAYI VERDiVALiLiK SAYI VERDiVALiLiK SAYI VERDiVALiLiK SAYI VERDiVALiLiK SAYI VERDiVALiLiK SAYI VERDiVALiLiK SAYI VERDi
Bağcılar’da bayramlaşma programına katılan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Türkiye’nin terörden 40 yıldır çok 
çektiğini vurguladı. Varank, güvenlik
güçlerinin fedakârlığı sayesinde
Bağcılar’da ve tüm şehirlerde
huzur içinde bayram yaşandığını
kaydetti. Varank, ancak hala 
şehirlerde terörist yandaşı 
olmaya çalışanlar bulundu-
ğunu kaydetti. I SAYFA 8
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TAM 40 YILDIR
CEKİYORUZ!

Senaryosu Esma Şevik imzası taşıyan ve 
yönetmenliğini Yunus Şevik’in yaptığı “Korku 
Takvimi” isimli sinema filminin güzel ve başarılı 
ismi Melisa Seda, bir hayranının “Siz sanatçılar 
bazen çok açılıp saçılmıyormusunuz?” sorusuna, 
“Teşhir sanatın içinde var benim fikrim, teşhir 
edemeyen sanatçı olamaz. Biz teşhirden besleniriz. 

Aksini iddia eden çok arkadaşım var tabi ama
hepsi içten içe kendisini teşhir ettiğini biliyor

aslında her sanatçı ruhundaki teşhirci 
duyguyu kabullenirse yolu 

açılıyor” cevabını verdi. 

BAHAR MEVSİMİ

KABUS 
OLMASIN!

Karadeniz gezisinin 
masraflarının kim tarafın-
dan karşılandığının 
sorulması üzerine, "Tüm
şeffaflığıyla İstanbul halkı
belediye başkanının ya-
pacağı bu tür organizas-
yonlarda kendi şahsına
ait kısmını kendisi harcar.
Ben öyle yapıyorum" ce-
vabını veren İmamoğlu,
"Bir bölümünde de kuru-
mun harcadığı bir takım
lojistik katkı sunan şeyleri
vardır" diye konuştu.

ANIL
BODUÇ

HABER

MASRAFLARI
KiM KARŞILADI?

KiRACILARA 
BUYUK SOK!

Kira artış oranları yıllık TÜFE ortalama-
sına göre belirlendiği için, eski kiracılar

şimdiye kadar kira bedellerinin geldiği uçuk sevi-
yeden görece daha az etkilenmişti. BETAM ve-
rilerine göre, yeni kiracılar için kira artış oranı
mart ayında yıllık yüzde 123,5’i bulurken, TÜ-
İK’in TÜFE ortalamasına
göre kira artış oranı
martta yüzde

29,88’de kalmıştı. Bundan sonra enflasyon
düşse de artsa da, eski kiracıların da yüksek kira
bedellerine maruz kalmaları bekleniyor. Bunun
da, son dönemde evini daha yüksek bedellerden
kiraya vermek isteyen ev sahibiyle mahke-
melik olan kiracıların 

mağduriye-
tini daha da

artıracağı 
belirtildi.

I SAYFA 6
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Yeni kiracılardan sonra eski kiracılar için de kira bedelleri içinden
çıkılmaz bir hal alacak. İlerleyen aylarda enflasyondaki rekor 
artışlar sonrası kira artış oranının yüzde 60’ları aşacağı belirtiliyor

MART AYINDA YILLIK YÜZDE 123,5 ARTIŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, 

Maltepe ve Çamlıca Huzurevini
ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle
bayramlaşan Bakan Yanık,
“Bütün samimiyetimle söylüyo-
rum, başka hiçbir karşılık daha
kıymetli olamaz” dedi. Bundan
sonra her fırsatta, sık sık ziyarete
geleceklerini belirten Yanık, 
“Tahmin ediyorum bir süre sonra
'Niye bu kadar çok geliyor Bakan
Hanım? Ne işi var arkadaş? Bir
rahat bırakmıyor bizi' falan 
diyeceksiniz” dedi. I SAYFA 6
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BiZi RAHAT
BIRAKMIYOR!

SOSYAL
FACİA!

HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

VALiLiK SAYI VERDi
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HABERİN DEVAMI

SAYFA 15’TEMUTLULUĞA KURŞUN SIKILMADI
Süleyman

Soylu

Ekrem İmamoğlu



B ahar aylarında çiçek tozlarının (polenlerin) et-
rafta dolaşması sonucu bu polenlere karşı aler-
jisi olan kişilerde çeşitli şikayetler gelişiyor.

“Bahar alerjisi” veya “saman nezlesi” olarak  da tanımla-
nan bu hastalığın başlıca belirtilerini; burun akıntısı,
burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, sık hapşırma, kulakta
ve boğazda kaşıntı, gözlerde kızarıklık ve sulanma, geniz
akıntısı, öksürük ve nefes darlığı olarak sıralayan KBB
Uzmanı Dr. Beyhan Yılmaz “Bazen de bu şikayetlere
koku ve tat duyusunda azalma, burun tıkanıklığına bağlı
horlama ve uyku bozukluğu da eşlik edebilir” diyor. 

Benzer şikayetler olabilir

Genellikle her yıl belirli zaman diliminde tekrarlayan
bahar alerjisi başka hastalıklarla karışabiliyor. Belirtileri
özellikle virüslerin neden olduğu hastalıklarla benzerlik
gösterdiğinden kişi alerjiden kaynaklandığını anlamıyor,
bu nedenle alerji nedeniyle tedavi görmesi gerektiğinin
farkına varmadığından hastalık ilerliyor. Alerjinin üst so-
lunum yolu enfeksiyonu veya sinüzitler ile karıştırılabil-
diğini belirten Dr. Beyhan Yılmaz şöyle konuşuyor:
“Nezle ya da grip dediğimiz üst solunum yolu enfeksi-
yonları, vücut direncimizin düşmesi sonrası virüslerin
sebep olduğu hastalıklardır. Bahar alerjisi ile benzer şi-
kayetler oluşturmasına karşın yaklaşık bir haftada şika-
yetler geriler. Virüs ya da bakterilerin neden olduğu
sinüzit hastalığında da bahar alerjisine benzer şikayetler
olabilir. Ancak sinüzitte burun akıntısı sarı yeşil renkte
olup baş ağrısı ve ateş eşlik edebilir; bahar alerjisinde ise
burun akıntısı su gibi olur ve ateş eşlik etmez.”

Geçer diye düşünmeyin!

Bahar alerjisi, kişinin vücut direncinden bağımsız olarak
en çok ilkbahar aylarında ortaya çıkıyor. Hastaların bu
dönemde sürekli ‘grip gibiyim’, ‘hiç geçmiyor’ ya da ‘sü-
rekli su gibi burnum akıyor’ diye şikayet ettiklerini belir-
ten Dr. Beyhan Yılmaz, hastaların aslında alerjiden
kaynaklanan bu rahatsızlıkların virüslere bağlı olduğunu
düşünüp, ‘nasıl olsa geçer’ diye düşünmemesi, doğru te-
davi için mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini vur-
guluyor. Bahar alerjisi tanısının burun muayenesi ve
sonrasında alerjiye yönelik testlerin yapılması ile konul-
duğunu belirten Dr. Beyhan Yılmaz, tedavide antihista-
min ilaçlar, burun spreyleri ve alerji aşıları kullanıldığını
söylüyor.  
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TÜRKAN ERVAN

BAHAR MEVSİMİ
KABUS OLMASIN!

DışarıDa mutlaka polen maskesi takın. Ev ve ofisinizi sabah
saatlerinde değil, öğleden sonra havalandırın. Otomobil cam-
larını gerekmedikçe açmayın ve polen filtrelerini değiştirmeyi
unutmayın. Gözlerin yanını da örten güneş gözlükleri kulla-
nın.  Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin, burnunuzun
içini temizleyin, duş alın. Polen yapışabileceği için gözlükleri-
nizi de temizlemeyi ihmal etmeyin. Polenlerin yoğun olduğu

sabah saatlerinde açık havada spor yapmayın.
Nem, ev içi alerjenlerin gelişimini tetikleyebileceğinden çamaşır-

larınızı yatak-oturma odalarında kurutmayın. Evcil hayvanlarınızı
yattığınız odaya almayın. Özellikle bu dönemde toz, sigara dumanı,

boya kokusu, parfüm gibi etkenlerden uzak durun.
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Bahar mevsimi ile güneşin yüzünü göstermesi
ve doğanın canlanarak çiçeklerin açması, 
pek çok kişi için olumlu etkileri beraberinde
getirirken, kimileri için kabusa dönüşebiliyor.
Dr. Beyhan Yılmaz polenlerin etrafta
uçuşması nedeniyle özellikle alerjik bünyeli
kişilerde bir çok sorun yaşanabildiğini, 
‘bahar alerjisi’ ya da ‘saman nezlesi’ olarak
adlandırılan bu sorunların ise üst 
solunum yolu enfeksiyonları ile
karışabildiğini söylüyor

Bebeğinizi öpebilirsiniz
Bebeğin sağlığı aileler için her şeyden önce geliyor. Ailelerin bu hassasiyetle hijyene 
aşırı önem vererek çocuklarının bağışıklık sistemlerini olumsuz etkileyebildiğini belirten 
Dr. Kemal Akpınar, "Bir hastalığınız veya herhangi bir akıntılı durumunuz yoksa bebeklere
temas etmekten korkmayın. Abartı olmadığı sürece öpebilirsiniz" dedi

ebeveynler bebek dünyaya
geldiği andan itibaren “mikrop
kaparsa” diye sürekli bir endişe

ve gereğinden fazla hassasiyet içerisinde
olabiliyor. Zararlı mikroorganizmalar için
hijyenik olmanın doğru olduğunu ancak
aşırı hijyenik olmanın da bağışıklık siste-
mini olumsuz etkilediğini söyleyen Ana-
dolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar,
“Anne karnında dahi mikroorganizmalar
var ve bebeğin içeride bu mikroorganiz-
malarla yaşadığı yönünde pek çok ça-
lışma da mevcut. Özellikle normal
doğumla dünyaya gelen bebek, an-
nenin doğum kanalından geçtiği
andan itibaren dış dünyanın
mikroorganizmalarıyla tanışı-
yor. Annenin doğum kana-
lında var olan
mikroorganizma yapısı, be-
beğin florasının da olumlu
yönde gelişmesini ve hasta-
lıklarla çok daha iyi müca-
dele etmesini sağlıyor”
dedi.

Doğallığı tercih edin

Bebeğin dış dünyaya karşı
güçlü ve sağlıklı olması ebe-
veynin atacağı doğru adım-
larla mümkün olduğunu
belirten Dr. Kemal Akpınar, be-
beğin daha sağlıklı bir büyüme sü-
reci geçirmesi için şu önerilerde

bulundu. Akpınar, "Bebeğinizi gezdirmek
için AVM’ler yerine sokak, bahçe, park
gibi doğal ortamları tercih edin. Bebekle-
rin ve çocukların günümüzde daha çok
hasta olmalarının bir nedeni de toprağa
temas etmemeleri. Bir hastalığınız veya
herhangi bir akıntılı
durumunuz
yoksa
be-

beklere temas etmekten korkmayın veya
çevrenizdekileri uzaklaştırmayın. Abartı
olmadığı sürece öpebilirsiniz. Bebeklerini-
zin hayvanlarla temas etmesinden çekin-
meyin. Onlarla temasları ne kadar geç
olursa alerjik reaksiyonları da o kadar

fazla oluyor. Dışarıdan aldı-
ğınız sebze ve meyve-

leri
temizleme-

nin en
iyi

yolu sudur. Aldığınız yiyecekleri suda bek-
leterek temizleyebilirsiniz. Üzerindeki ta-
baka gitmiyor diyorsanız, kabuğunu
soyarak yedirin" dedi. 

Bol suyla durulayın

Dr. Kemal Akpınar, "Hayatımızı kolaylaş-
tırdığı var sayılan deterjanları ya da ıslak
mendilleri, içerdikleri kimyasallar nede-
niyle bebeğinizden uzak tutun. Evinizdey-
ken bebeğinizin emziği yere düşünce,
kaba bir kir varsa temizleyin ve emziği be-
beğinize verin. Bebek o ortamın mikroor-
ganizmasına alışmalıdır. Ancak
dışarıdaysanız, emziği yıkayabilirsiniz. Be-
beklerin cildi erişkinlere göre hassastır. Bu

yüzden yıkarken kullanacağınız şam-
puan ve sabun seçimleriniz çok
önemli. İçinde parfüm, boya mad-
desi, deterjan atığı dediğimiz sod-
yum, sülfat içeren ürünler olmamalı.
Tercihen kompakt ürünleri kullan-
maya dikkat edin. Sabunu doğru-
dan bebeğinize değdirmeyin. Önce
kendi elinizde köpürtün, sonra o
köpükle yıkama işlemini yapın.
Bebeğinizi özellikle bol suyla duru-
layın. Bebeğinizin çamaşırlarını yı-
karken deterjanlardan ziyade granül

sabunlar kullanın. Bebeklerinizin ça-
maşırlarını kurutma makinelerinden

çok, temiz havada kurutmayı tercih
edin. Bebeğinizi uygun ısıya getirdiğiniz
çeşme suyuyla yıkamaktan çekinmeyin.
İçme suyuna gerek yok" uyarısını yaptı. 

Bölgesel olarak kasların hafifçe titreşmesi şeklinde
görülen psikolojik kas seğirmesi, deri altından
görünmesi nedeniyle kişiyi rahatsız edebiliyor.
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, daha
çok kadınlarda görülen psikolojik kas seğirmesinin
tedavi edilmemesi halinde kronik ağrı
bozukluğuna dönüşebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, psikolojik kas
seğirmesi eğer nörolojik veya başka bir ne-
denle açıklanmıyorsa tanı konabilen bir

durum olduğunu belirterek “Bölgesel olarak kasla-
rın hafifçe titreşiyor olması şeklinde görülür. Hem
kasın hareketi hem de deri altından görülüyor ol-
ması rahatsız edici bir durumdur.” dedi. Psikolojik
kas seğirmesinin nedeninin ruhsal gerginlik halleri
olabileceği gibi özellikle o bölge kaslarının yorulma-
sından da kaynaklanabileceğini kaydeden Prof. Dr.
Hüsnü Erkmen, “Ruhsal gerginlik olarak da açıkla-
nabilen anksiyete bozukluğu benzeri durumlarda
da sıklıkla bu durum ortaya çıkabilir ve hastanın ilk
yakınması seğirme olabilir.” dedi.

Kadınlarda daha fazla görülebilir

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, cinsiyetler arası fazla fark
olmasa da psikolojik kas seğirmesinin kadınlarda
daha fazla dikkat çektiğini belirterek bunda kadınla-
rın daha duygusal kişilikler olmasının da etkisi ola-
bileceğini ifade etti. Prof. Dr. Hüsnü Erkmen,
“Belirti zaten hastanın öncelikle fark edip bize baş-
vurduğu bazı bölgelerde kaslarının seğirmekte ol-
masıdır. Bazı durumlar gelip geçici olduğu için
ancak hastanın anlatımı ile değerlendirilir. Bazen
hekim de gözle görebilir. Daha önce söylediğimiz
gibi başka bir nedenle olmadığı gösterilmiş olmalı-
dır” dedi.

İlaçlarla tedavi edilir

Psikolojik kas seğirmesinde tedavinin anksiyeteyi
gideren ilaçlarla yapıldığını ifade eden Prof. Dr.
Hüsnü Erkmen, “Ayrıca psikoterapi, gevşeme eg-
zersizleri de faydalı yaklaşımlardır. Doğal olarak
bu durumu ortaya çıkaran bir ortam varsa onu da
kaldırmaya çalışmak uygun olacaktır.” diye ko-
nuştu. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen,
tedavi edilmeyen olguların değişik seyirler gösterdi-
ğini söyledi. Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Bazıları
zaman zaman atak geçirirler, bazıları çevresel bas-
kının azalması ile kaybolabilir ama en rahatsız
edici durum bu belirtinin kronik ağrı bozukluğuna
dönüşmesidir ki bu durumda kişinin kasları fazla-
sıyla kasılmaya başlar ve sürekli bir ağrıya dönü-
şür.” uyarısında bulundu. ZEYNEP VURAL

POLENLERE KARŞI 10 ETKİLİ ÖNLEM! 

Annelik yürek ister
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aysun
Yıldız Güngör, kızı Leyla’yla birlikte değişen ön-
celiklerinden ve ona dair planlarını MAG'a an-

lattı. Anneliği “Sonsuz bir güç, fedakârlık, merhamet ve
sevgi” olarak tanımlayan Güngör, anne olmakla birlikte
hayatında nasıl bir değişim olduğunu, “Hayatımdaki
rutin işlerime sadece kısa bir dönem ara verdim. Leyla
doğduktan dört ay sonra çalışmaya devam ettim. Sosyal
yaşantım ve çalışma sistemim hâlâ devam ediyor; fakat
hayata bakış açım, önceliklerim ve gelecek planlarım da
dahil her şey çok değişti” şeklinde anlattı. 
Çocuğunun ismine karar vermenin en zor kısım oldu-
ğunu söyleyen Güngör, "İşin en zor kısmıydı. Hamileli-
ğimden önce beğendiğim isimleri, hamileyken, doğacak
çocuğuma yakıştıramadım bir türlü. Yeğenimin arkada-
şının ismiydi Leyla.
Aklımızda kaldı,
çok sevdik ismi,
eşimle birlikte
karar verdik” ifade-
lerini kullandı. Ço-
cuğunuzun kariyer
planlamasında ka-
rarı ona bırakaca-
ğını söyleyen
Aysun Yıldız Gün-
gör “Kariyer plan-
lamasına geçene
kadar, sevdiği ve
keyif alacağı aktivi-
teler konusunda
doğru yönlendir-
meler yapabilirim"
açıklamasında 
bulundu. 

Seğirme için
tedavi şart



Sultangazi'de, 2 kişi parkta silahlı saldırıya uğradı. Yaralılardan biri yerde
yatarken telefonla aradığı annesine sırtından vurulduğunu ve sağlık durumunun
iyi olduğunu söyledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı
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erdem Ç. ve iki arkadaşı
sabah saatlerinde fotoğ-
raf çekilmek için Beyler-

beyi Sahili'ne geldi. Boğaz
manzarası ile fotoğraf çekilmek is-
terken dengesini kaybeden Erdem
Ç., denize düştü. Arkadaşları
Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalar-

ken, çevreden yardım istendi. Bir
süre deniz yüzeyinde kalmak için
çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapıla-
rak kısa süre sonra gözden kay-
boldu. Deniz polisi, sahil güvenlik
ekipleri ve dalgıçlar arama çalışma-
sına başladı. Sahildeki bir işletmede
çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah sa-

atlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dal-
gıçlar geldi, arama yaptılar" dedi.
Balık tutmak için sahile geldiğini
söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir
kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektir-
mek istemiş, dengesini kaybedip de-
nize düşmüş. Arama çalışmaları
devam ediyor" dedi.

alev topuna

döndü!

İnKılAp Mahallesi Nane Sokakta saat
08.30 sıralarında meydana gelen olayda
park halindeki 35 MB 1084  plakalı otomo-

bilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa
sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı. Yangını
görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevle-
rin sardığı otomobil teknik arıza nedeniyle hareket
ederek bir gecekonduya çarptı. Çevredekilerin yardı-
mıyla gecekonduda yaşayan çocuklu aile dışarı çıkarı-
larak, güvenli bir yere götürüldü. Büyük korku ve
panik yaşayan ev sahibi kadın ağladı.

Bir anda hareket etti

Görgü tanığı Orhan Gök "Hastaneye gidiyordum,
otomobilin yandığını gördüm. Otomobil bir anda ha-
reket etti ve bir eve doğru ilerledi. Önce kornaya bas-
tım, daha sonra da çevredeki evlerin zillerine basarak
insanları uyarmaya çalıştım. Otomobilin sürücüsü
yoktu, yangın çıktıktan sonra hareket etti" dedi. Bir
diğer görgü tanığı ise "Geldiğimizde araba yanıyordu,
hareket etmiş. Gecekonduda yaşayan çocuklu aileyi
arka kısımdan dışarı çıkardık. İtfaiye geldi söndürdü
otomobili" diye konuştu. Yangında ölen ya da yarala-
nan olmazken, otomobil tamamen yandı. Polisin
olayla ilgili soruşturması devam ediyor.  DHA

GÖRÜNMEZ KAZA!

O lay, önceki gün saat 23.05
sıralarında 50. Yıl Mahal-
lesi'nde bulunan Şehit

Özay Gezgin Deprem Eğitim Par-
kı'nda meydana geldi. Parkta soh-
bet eden Yusuf T. ve Şehmus K.,
kimliği belirsiz bir kişi tarafından si-
lahla vuruldu. Şehmus K. kalçasın-
dan, Yusuf T. sırtından
yaralanırken, silahlı saldırgan olay
yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde
yere yığılan yaralıların yardımına

çevredekiler koştu. Yüzüstü yerde
yatan Yusuf T., cep telefonu ile an-
nesini aradı. Yusuf T., annesine ken-
disini Mücahit isimli bir kişinin
sırtından vurduğunu belirtti. 

Sürekli kavga oluyor

Yusuf T., yaşananları annesine an-
latıp, sağlık durumunun iyi oldu-
ğunu söyledi. Telefon
görüşmesinden sonra Yusuf T. ve
Şehmus K.'nın çevredekilerin yardı-

mıyla Sultangazi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğ-
renildi. Polisin olayla ilgili
soruşturması devam ederken, yara-
lıların hayati tehlikesinin bulunma-
dığı belirtildi. Mahalle esnafı Enes
Ücal, "Birden bir yoğunluk oldu.
Herkes parka doğru koşmaya baş-
ladı. Daha sonra polis ve olay yeri
inceleme geldi. Olayda iki yaralı
varmış. Bu parkta sürekli kavga olu-
yor" dedi. DHA

Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki
Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Erdem Ç.'yi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sürüyor

SIRTIMDAN 
VURULDUM!
SIRTIMDAN 

VURULDUM!
SIRTIMDAN 

VURULDUM!
SIRTIMDAN 

VURULDUM!
SIRTIMDAN 

VURULDUM!
SIRTIMDAN 

VURULDUM!
SIRTIMDAN 

VURULDUM!
SIRTIMDAN 

VURULDUM!

Sultangazi'deki arkadaşını bıçaklayan Yıl-
maz H., yaralının yakınları tarafından ka-
çarak, sığındığı dükkanda linç edilmek
istendi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğ-
renilirken, şüpheli gözaltına alındı. Olay,
geçen çarşamba günü saat 23.00 sırala-
rında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışmaya giren 2 arkadaş, daha sonra
kavga etti. Kavga sırasında Yılmaz H., (16)
yanında getirdiği bıçağı çıkararak, Abdul-
kadir K.'yı (17) bacağına sapladı. Yılmaz
H., koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan
Abdulkadir K.'nın yardımına ise çevredeki-
ler koştu. Bu sırada olay yerinin yakınında

bulunan Abdulkadir K.'nın akrabaları ve 
arkadaşları, Yılmaz H.'yi kovalamaya 
başladı. Yılmaz H., bir iş yerine sığındı. 
Elinde sopa ve tahtlarla iş yerinin önüne
gelen grup, Yılmaz H.'yi linç etmek istedi. 
Haber verilmesi üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, Yılmaz H.'yi kurtara-
rak, gözaltına aldı. Yaralı Abdulkadir K. ise
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulka-
dir K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. 

SULTANGAZİ'DE LİNÇ GİRİŞİMİ

SIRTIMDAN 
VURULDUM!

Önce çarptı 
sonra savruldu
Önce çarptı 
sonra savruldu
Önce çarptı 
sonra savruldu
Önce çarptı 
sonra savruldu
Önce çarptı 
sonra savruldu
Önce çarptı 
sonra savruldu
Önce çarptı 
sonra savruldu
Önce çarptı 
sonra savruldu

Zeytinburnu D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil
henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolu ayıran bariyere
ardından da önünde giden hafif ticari araca çarparak savruldu

KAzA D-100 Karayolu
Edirne istikameti Zey-
tinburnu yan yolda saat

00.20 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, 34 JT 9238 plakalı
otomobili kullanan ve ismi öğreni-
lemeyen sürücü henüz bilinmeyen
bir nedenle önce yan yolu ayıran
bariyere ardından da aynı yönde
önünde giden Erdem Barutçu'nun
kullandığı 61 AEG 671 hafif ticari
bir araca çarparak savruldu. Kaza
sonrası otomobil sürücüsü ağır
yaralandı. Kazayı fark eden vatan-
daşlar, bir yandan yardıma koşar-
ken diğer yandan da durumu

itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen sağ-
lık ekipleri ağır yaralanan sürü-
cüye ilk müdahaleyi yaparak en
yakın hastaneye kaldırdı. Kaza ne-
deniyle uzun araç kuyrukları
oluştu. İtfaiye ekipleri de kazaya
karışan otomobilde bir süre ince-
leme yaptı. Polis ekipleri de ikinci
bir kaza yaşanmaması için yan
yolu araç geçişine kapattı. Kazaya
karışan otomobiller çekiciler yardı-
mıyla bulundukları yerden kaldı-
rıldı. Yolun temizlenmesinin
ardından polis yan yolu araç geçi-
şine açtı. DHA

Ümraniye'de park halindekyen yanmaya
başlayan otomobil, hareket ederek,
gecekonduya çarptı. Korku ve paniğe
kapılan evdekiler, çevredekiler tarafından
dışarıya çıkarıldı. İtfaiyenin söndürdüğü
yangında otomobil hurdaya döndü

esenyurt’ta 
meydan
savaşı

Ardıçlı Mahallesi'nde önceki gün anlaş-
mazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar
apartman önünde karşı karşıya geldiler.

Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Ta-
raflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun dar-
bedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya
göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle

silah ateşlenme-
den elinden
alındı. Kavga
araya girenler ta-
rafından sonlan-
dırılırken, olay
yerine polis çağ-
rıldı. Kiracılardan
baba Bedirhan 
H. ve oğlu Tugay
H. gözaltına
alındı. Sokağın
savaş alanına
döndüğü kavga
anları cep tele-
fonu kamerasına
yansıdı.  DHA

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile
kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat
saldırdılar. Silah çıkardıkları öne sürülen
kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga
anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Önce çarptı 
sonra savruldu

İstanbul'da 
yakalandı

İngİltere'nİn en çok aranan şüp-
helilerinden, Alex Male sahte pasa-
portla Türkiye'ye giriş yapmak

isterken havalimanı polisi tarafından yaka-
landı. Uyuşturucu ticareti ve kara para ak-
lama suçlarından aranan İngiliz Alex Male,
Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. 29
Nisan Cuma gibi saat 19.00 sıralarında Tür-
kiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına
gelen Male'nin havalimanı polisi tarafından
yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu or-
taya çıktı. 
Hakkında yakalama kararı bulunan ve İngil-
tere'nin en çok aranan şüphelilerinden olan
Male'in, Lizbon'a geri gönderilmesi için polis,
Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon'a
geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalima-
nı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalan-
dığı anlar havalimanının güvenlik
kameralarına yansıdı.

TrafİkTe kavga
Bağcılar'da sürücüsünün kırmızı
ışıkta geçmeye çalıştığı iddia
edilen cip, yayaya çarptı. Kaza

sonrası birbirlerine giren sürücü
ve yaya arasında tekmeli yum-
ruklu kavga çıktı. Çevrede bulu-
nanlar kavgayı güçlükle ayırdı.
Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet
Yesevi Caddesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü
yaya geçidinin olduğu yerde ken-

disine kırmızı ışık yanmasına rağmen dur-
madan yoluna devam etmek istedi. Bu sı-
rada cip yolun karşısına geçmeye çalışan

yayaya çarptı. Kazayı yara alma-
dan atlatan yaya ile cip sürücüsü
arasında tartışma çıktı. Giderek
büyüyen tartışma tekmeli yum-
ruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine
giren ikiliyi çevredekiler güçlükle
ayırdı. Kavga anları cep telefonu
kamerası ile kaydedildi.
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Karadeniz’de 
tedirginlik

Şenlikler
Topkapı’da

rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karade-
niz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincir-
lerinden koparak dağılmasının ardından

ortaya çıkan alarm durumu, dün akşam saatlerinde
Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı. Plajda denizden
gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete
geçti. Patlama sesini duyan Ağaçlı köyü sakinlerinin
haber vermesi üzerine plaja çok sayıda jandarma
ekibi gönderildi.

Deprem gibiydi

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik ön-
lemi aldı. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Sahil
Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de gelerek ça-
lışma yaptı. Çalışmalar sırasında güvenlik açısından
bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Jandarma çalışmala-
rını gece vakti sonlandırırken, sabah saatlerinde Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri incelemelerini
sürdürdü. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına
rastlanmadı. Köyde hayvancılık yapan Seyfullah
Ayhan, "Damadım sesi duyduktan sonra sahile indi.
Geldiğinde mayının patladığını söyledi. İlk defa böyle
bir ses duyduk" dedi. Şaziye Ayhan ise duydukları ses
ile korktuklarını belirterek, "Deprem gibiydi, yerden
patlama hissettik. Çok korktuk, sonradan mayın ol-
duğunu söylediler" diye konuştu. DHA

Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl İBB Kültür A.Ş
tarafından Topkapı Kültür Parkı’nda düzenle-
necek. 5-8 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikler

ile tüm İstanbullular unutulmaz günler geçirecek. Hızır
ve İlyas kardeşlerin yeryüzünde buluşma günü olarak
kutlanan Hıdırellez Şenliklerinde; ateşten atlama, ağaca
dilek bağlama gibi ritüeller yaşanacak. Roman dansına
doyulacak ve büyük küçük herkes çeşitli atölyelerde ke-
yifle vakit geçirecek. Topkapı Park Amfi Tiyatro’da ise
konser ve film gösterimleri 8 Mayıs Anneler gününe
kadar devam edecek.

4 gün sürecek 

Topkapı Kültür Parkı’nda Amfi Tiyatro ve Park ala-
nında düzenlenecek etkinliklerde konserler ve atölyeler
yer alacak. Çocuklar tohum dikme, uçurtma yapma,
resim ve beden perküsyon atölyelerine katılacak. Park
alanında Roman dans atölyesi ile İstanbullular roman
dansı öğrenecek. Atölyelere alanda gezen Balkan Müzik
grubu eşlik edecek. Ağaçlara dilekler bağlanacak. Dilek-
ler kabul olsun umuduyla ateşin üstünden atlanacak.
Topkapı Kültür Park Amfi Tiyatrodaki programda ise
roman dans gösterileri izlenecek. Kalburbastı, Cüneyt
Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası, Ramazan Sesler ve
Light in Babylon ile müzik zevki yaşanacak. Amfi Tiyat-
rodaki program, Hıdırellez kutlamalarının ardından 8
Mayıs Anneler Günü’ne kadar çeşitli konser ve film
gösterimleri ile devam edecek. Etkinlik dizisinin son
konserinde Ceylan Ertem sahne alacak.

B ir Ramazan ayı daha geride kaldı…
Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz….
Bayramlar, dostlukların, arkadaşlık-

ların, aile bağlarının pekiştiği günlerdir…
Aynı zamanda küskünlerin barıştığı günler-
dir de bayram günleri… Ayrıca böyle gün-
lerde kendimizi aşıp millet denen büyük
varlığın bir parçası olduğunu hatırlarız bir
kez daha adeta... Daha önceleri de yazmı-
şımdır… Dini bayramlar deyince aklıma
Yahya Kemal Beyatlı gelir… Daha doğrusu
onun  ‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’
şiiri… Aslında bu bir şiiri aşan 86 mısralık
öykü-şiirdir… Almanca ‘Ballade’ denilen
türden… Yahya Kemal, klasik şiir estetiğini
de ihmal etmeden modern Türk şiirinin ku-
rucuları arasındadır… Özellikle Cumhuriyet

sonrası Türk şiirine damga vuran bir şair-
dir…

* * * *
Şiirde geçen İstanbul’daki Süleymaniye
Camii de İmparatorluğun en simgesel yapı-
larından biridir… Klasik Osmanlı mimarisi-
nin en önemli örneklerindendir… Kanuni
Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a
yaptırılmış… 1550’de başlanmış, yedi yılda
tamamlanmış… Dört minare, Kanuni Sul-
tan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden son-
raki dördüncü sultan, on şerefe ise onun 10.
sultan olduğunu simgeliyor…

* * * *
Yahya Kemal, kendisini bir bayram sabahı
Süleymaniye Camii‘nde bayram namazını
beklerken bulur… 'Süleymaniye' kadim bir

mekandır… 'Bayram Sabahı' da kadim bir
zamandır… Kendiyle hesaplaşmaya baş-
lar… Süleymaniye Camii’ne bu bayram sa-
bahına kadar hiç bu gözle bakmamıştır,
farkında olmamıştır kendi değerlerinin…
Pişmanlık duyar… ‘Ulu mabed! Seni
ancak bu sabah anlıyorum / Ben de bir va-
risin olmakla bugün mağrurum / Bir
zaman hendeseden abide zannettimdi / der
şiirinde… O güne kadar sadece mimari bir
yapı olarak düşündüğü Süleymaniye
Camii’nin, manevi atmosferini keşfeder…
‘Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sa-
bahı‘ diyerek bitirir şiirini…

* * * *
Kuran’da Bakara Suresi’nin 115. Ayeti‘nin
Abdulbaki Gölpınarlı meali şöyle… ‘Doğu
da Allah'ındır, Batı da… Artık nereye dö-
nerseniz dönün, orada Allah'a dönmüş olur-
sunuz. Şüphe yok ki Allah'ın lütfu, rahmeti
boldur, o her şeyi bilir.’… Alman edebiyatı-
nın temel taşlarından Johann Wolfgang von
Goethe’nin önemli eserlerinden biri de ‘Batı-
Doğu Divanı’dır. Goethe de Divanı’nda şöyle
yazıyor… Doğu da Allah’ındır (Gottes ist
der Orient) / Batı da Allah’ın (Gottes ist der
Occident) / Kuzey ve Güney sahası (Nord-
und südliches Gelaende) / Sulh içindedir
O’nun kudretiyle… (Ruht im Frieden seiner
Haende)…

* * * *
Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz…
Covit-19 salgını milyonlarca insanı sevdik-
lerinden kopardı… Bir o kadarı sağlık or-
dusunun müthiş özverisiyle, gayretiyle

ölümün kıyısından döndü… Henüz yok ol-
madı ama etkisinin hafiflediğini söylüyor
uzmanlar… Biraz daha sabırlı olacağız…
Ama Ukrayna’daki savaştan da hergün
kahreden haberler geliyor… Kan, gözyaşı,
ölüm durmuyor… Goethe’nin yaklaşık iki
yüz yıl yazdığı gibi dünyada sulh ortamının
en kısa sürede gerçekleşmesi dileğimiz…

* * * *
Gerginlikler, çatışmalar, savaşlar, terör ey-
lemleri bir an önce son bulmalı…  Herke-
sin ortak dileği bu… Herkes huzur içinde
mutlu bir şekilde yaşamalı… Herkesin 
Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle
kutlar, sağlıklı, huzurlu daha nice bayram-
lara kavuşmalarını dilerim… Bayram 
günlerinde Yahya Kemal Beyatlı’yı, bu
muhteşem şiirini, diğer eserlerini, Süley-
maniye Camii ve Külliyesi’nin öyküsünü,
hatta Goethe’nin eserlerini okumanızı
tavsiye ederim…

Süleymaniye’de bayram sabahı

B akan Derya Yanık ilk ziyaretini
Maltepe Huzurevi'ne yaptı. Hu-
zurevi sakinleriyle tek tek tokala-

şıp, sarılarak bayramlaşan Bakan Yanık,
"Bir anlamda çalışmalarımızın sağlama-
sını yapıyoruz. Sizin memnuniyetiniz ya
da sizin talepleriniz bizim hizmetleri ne
kadar iyi yapıp yapamadığınızı göster-
mesi bakımından önemli. Ama daha
önemlisi, tüm çalışma arkadaşlarımın ve
benim de etkilendiğim şey, sizlerin hayır
dualarını almak. O sıcak, samimi duala-
rınıza mazhar olmak, en büyük müka-
fat. Bütün samimiyetimle söylüyorum,
başka hiçbir karşılık daha kıymetli ola-
maz. Bulduğumuz her fırsatta sizlerle,
çocuklarımızla bir araya gelmek, bizim
için büyük mutluluk kaynağı oluyor"
dedi.

Tek kişilik oda isteği

Bakan Yanık daha sonra huzurevi sakin-
lerinin düşüncelerini paylaşmalarını is-
tedi. Maltepe Huzurevi'nde 10 yıldır
kaldığını belirten 88 yaşındaki Yüksel
İnce, tek kişilik oda isteğini dile getirdi.
Bakan Yanık'ın "Yüksel Teyze basının
önünde talep etti, yapacak bir şey kal-
madı" sözleri gülüşmelere neden oldu.
Bakan Yanık Yüksel İnce'ye, "Keşke 88
yaşında olduğunuzu söylemeseydiniz,
nazar değebilir" diyerek şakalaştı. Bir
diğer huzurevi sakinin "Sizleri aramızda
daha sıklıkla görmek istiyoruz" sözleri
üzerine Bakan Yanık, "Bundan sonra
göreceksiniz, çünkü bugüne kadar pan-
demiden dolayı, sizleri riske etmemek
için çok dikkat ettik. Ama bundan sonra
maskeler de çıktı, pandemi de inşallah
bitti. Sık sık, bıktıracak kadar sık göre-
ceksiniz" dedi. Bir huzurevi sakini ise şiir
okudu. Bakanlık olarak yapılan hizmet-
ler ve muhataplarının çocuk, genç, yaşlı

84 milyon vatandaşın tamamı olduğunu
belirten Bakan Yanık "Vatandaşlarımıza
hak temelli ve eşit hizmet sunmaya çalı-
şıyoruz. Özellikle bugün huzurevi içinde
bulunduğumuz için söyleyeceğim, yaşlı-
larımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal
imkanları da temin ederek kuruluşları-
mızda hizmet vermeye çalışıyoruz.
Bugün itibariyle eğer özel bir tercihleri
yoksa, özel olarak herhangi bir yerde
kalmak tercihinde değilse, kapasite itiba-
riyle bütün talepleri karşılayabilecek du-
rumdayız. Bu anlamda aktif

yaşlanmayı, bakanlığımızın hizmet mo-
delleri içerisinde, özellikle büyükleri-
mizle alakalı aktif yaşlanmayı
önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte
ömür süresinin de, şükürler olsun, uza-
masıyla beraber önümüzdeki süreci bü-
yüklerimizin verimli, aktif bir biçimde
geçirebilmeleri için de elimizden geleni,
hizmet modelleri içerisinde hayata geçi-
riyoruz" diye konuştu.

Çok mutluyum

Bakan Yanık, pandemi süreci bittiği

için, bundan sonra her fırsatta, sık sık
ziyarete gelecekleri sözünü hatırlata-
rak, "Tahmin ediyorum bir süre sonra
'Niye bu kadar çok geliyor Bakan
Hanım? Ne işi var arkadaş? Bir rahat
bırakmıyor bizi' falan diyeceksiniz"
dedi. Bakan Derya Yanık, daha sonra
Çamlıca Huzurevi'ni ziyaret ederek
bayramlaştı. Çamlıca Huzurevi'ne ayda
bir kez ziyaret ettiğini belirterek, bay-
ram münasebetiyle bir araya gelmekten
dolayı mutlu olduğunu vurguladı.
DHA

BIZI RAHAT 
BIRAKMIYOR!

Altınbaş Üniversitesi ve İBB Mahallede Çözüm ve Kampüste Çözüm
ekibi iş birliğinde düzenlenen "Benim Köyüm" projesi kapsamında,
Arnavutköy semtine bağlı Yeniköy mahallesi ziyaret edildi. Tüm bölge
sakinlerinin de katıldığı etkinlikte, ağız ve diş sağlığı eğitimi, işitme
testleri gibi sağlık taramaları yapıldı, çeşitli hediyeler dağıtıldı

Beşincisi gerçekleştirilen
“Benim Köyüm” Projesi, Al-
tınbaş üniversitesi Tıp Fakül-

tesi, Diş Hekimliği Fakültesi, SHMYO
Odyometri Bölümü akademisyen ve öğ-
rencileriyle birlikte Dans, Tiyatro, Ecza-
cılık Kulüpleri ve Altınbaş University
Dental Students Association üyesi öğ-
rencilerin ortak çalışmasıyla gerçekleşti-
rildi.

Tarama yapılıyor

Proje hakkında bilgi veren Altınbaş Üni-
versitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanı Aylin Barutçu, ilk kez 2015-
2016 akademik yılında Tıp- Diş Hekim-
liği – Radyo- Odyometri, Müzik ve
Dans Kulüpleri iş birliği ile gerçekleştiri-

len bir sosyal sorumluluk projesi oldu-
ğunu dile getirdi. Bolu, Düzce, Sakarya
gibi bölgelerdeki ziyaretlerden sonra be-
şincisinin İstanbul Arnavutköy’deki Örfi
Çekinkaya İlköğretim Okulu’na gerçek-
leştirildiğini söyleyen Aylin Barutçu, ana
amaçlarının köy okullarında okuyan öğ-
rencilere bayram coşkusunu yaşatmak
ve bu esnada bölge sakinlerinin de çe-
şitli sağlık taramalarını yapmak oldu-
ğunu belirtti. Bu proje kapsamındaki
sponsorluklar sayesinde köydeki öğren-
cilerin eğitim ihtiyaçlarının da karşılan-
dığını ifade etti. Aylin Barutçu, “İlk
olarak öğrenci odaklı başlatılan bu proje
ilerleyen dönemlerde bölge halkının da
sağlık taramalarının yapılması; kadın-
larda cinsel sağlık, meme kanseri, aile

planlaması, rahim ağzı kanseri bilgilen-
dirmeleri, odyometrik ölçümlerin dahil
olması, yaşlıların evlerine gidilerek veya
kahvehanelerdeki bireylerin tansiyon,
şeker, boy kilo vb. ölçümlerle kalp krizi
riski hakkında bilgilendirmeler yapılma-
sıyla kapsamlı bir hale geldi” dedi

Hediyeler verildi

2021-2022 akademik yılında beşincisini
gerçekleştirdikleri “Benim Köyüm” Pro-
jesi için, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, SHMYO Odyometri Bölümü
akademisyenleri ve öğrencileriyle birlikte
Dans, Tiyatro, Eczacılık Kulüpleri ve
Altınbaş University Dental Students As-
sociation üyelerinden toplam 94 öğren-
ciyle birlikte çalıştıklarını anlatan Aylin

Barutçu, İstanbul Büyük Şehir Belediye-
si’nin önemli katkıları olduğunu ekledi.
Aylin Barutçu, Örfi Çekinkaya İlköğre-
tim Okulu öğrencileriyle birlikte yaratıcı
drama atölyesi, müzik dinletisi, dans
gösterisi ve dans atölyesi düzenlenirken,
açık hava konseri, voleybol maçı da ya-
pıldığını anlattı. Aylin Barutçu “Ayrıca
mahalle halkına genel sağlık bilgilendir-
meleri yapılmış olup, işitme testi ve ağız
ve diş sağlığı eğitimleri, genel sağlık ta-
raması, tansiyon ve şeker ölçümü ile
meme kanserine yönelik farkındalık ça-
lışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda
50’den fazla kadın muayene edildi.
Tüm öğrencilere eğitici oyuncaklar ve
çeşitli ürünle hediye edildi” diye 
konuştu. DHA

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

Benim köyüm
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara-
deniz turunun Trabzon ayağında kent
meydanında vatandaşlara seslendi.
Trabzon, Rize ve Artvin’e özel teşek-
kür eden İmamoğlu, Trabzonspor’un
şampiyonluğunu ilan ettiği haftada
kentte bulunmaktan dolayı, iki bay-
ramı bir arada yaşadığını söyledi.
İmamoğlu, oğullarının statta, kendisi-
nin de kızı Beren ile birlikte maçı
TV’den izledikleri bilgisini paylaşan
İmamoğlu, “Maç sonunda kızımla
mutluluktan ağlaştık. Allah, hepimize
gözyaşını, sadece mutluluk gözyaşı
olarak versin. En son şampiyonluğu
13 yaşında yaşamış bir kişi olarak kı-
zımla sarılarak, eşimle beraber kut-
ladık. Eşim bunu, kendi sayfasında
ama sadece akrabaların olduğu ka-
palı bir sayfada yazdı. Ondan sonra
oradaki bir muzip akrabamız da aldı
bunu paylaştı, millet de bunu yaydı.
Efendim Ekrem niye ağlarmış?
Ekrem niye sevinirmiş? Bu memle-
ketin, bu güzel ülkemizin en büyük
sorunu bu oldu. Nedir o sorun? Kara-
lamak, kötülemek, kızmak, bağırmak,
çağırmak, bu bakışla, bu anlayışla
inanın hiçbir huzuru tesis edemeyiz
kıymetli dostlarım” diye konuştu. 

Centilmenlik çağrısı

İstanbul’dan Karadeniz’e 16 milyo-
nun selamını getirdiğini belirten İma-
moğlu, “İstanbul'dan size
Kastamonulu’nun, Sivaslı’nın, ayırt
etmeksizin Hakkarili'nin, Vanlı’nın ve
bütün hemşerilerimin selamını getir-
dim. Benim centilmen hemşerilerim,
ben size İstanbul'dan Galatasaray-
lı’nın, Beşiktaşlı’nın, Fenerli'nin sela-
mını getirdim. Hepsinin selamını
getirdim. Biz, bu ülkenin kardeşliği,
barışı için, huzuru için en ön sırada
mücadele etmesi gereken insanla-
rız” dedi. Siyasi anlamda zor bir sü-
reçten geçildiğini hatırlatan
İmamoğlu, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’in selamla-
rını Trabzonlu hemşehrileriyle pay-
laştı. İstanbul’da seçimi, “İstanbul
İttifakı” ruhuyla kazandıklarını dile
getiren İmamoğlu, seçildikten sonra
16 milyonun oyunu almış gibi, kim-
seyi ayırt etmeden çalıştıklarına
vurgu yaptı. Altı siyasi parti lideri ta-
rafından kurulan masanın en çok ça-
lışan neferi olacağının tekrarlayan
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden al-
dığı enerjiyle İstanbul’a “zımba gibi”
döneceğini yineledi. 

İKİ BAYRAMI BİR 
ARADA YAŞIYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2  günlük Karadeniz turunu tamamladı. Rize,
Artvin ve Trabzon'u ziyaret eden İmamoğlu, Karadeniz gezisinden aldığı enerjiyle

İstanbul’a “zımba gibi” döndüğünü söyledi. Trabzon'da basın toplantısı yapan
İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi elbette ki benim gündemimde yok.

Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var" dedi

İ BB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Karadeniz ziyaretini
tamamladı. Rize ve Artvin'in

ardından Trabzona geçen İma-
moğlu gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. Ziyaretlerindeki
gözlemlerinin sorulması üzerine
İmamoğlu, "Karadeniz'de değişim

yüksek oranda var. Zaten olmaması yanlış
olur. Çünkü Türkiye’deki bütün olumsuzluk-
lar ekonomiden,  yönetim biçimine eğitimden
işsizliğe birçok konuda toplumun rahatsızlığı
ya da memnuniyetsizliği yüzde 70-80 oranın-
daydı. Böyle bir sorun yumağı içinde olan ül-
kede değişimin olmaması mümkün değil ama
değişimi tabii ki motive edecek, umutlandıra-
cak olan da muhalefet bloğudur. Muhalefet
bloğu da üzerine düşeni yapmaktadır. Özel-
likle 6'lı  masanın bence tarihi birlikteliği ve
yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır.
Demokratikleşme, daha güçlü bir demokra-
siye sahip olma 100 yıllık cumhuriyetin de-
mokrasiyle taçlanması, bu masanın ana
hedefi. Bizler de buna hizmet ediyoruz" dedi. 

Gündemimde adaylık yok

“İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir” yakla-
şımının hatırlatılması üzerine, "İstanbul her
yönüyle lokomotif bir kent. Dolayısıyla duyar-
sız bir İstanbul ya da konulara hiç dahil ol-
mayan bir İstanbul ya da hiç konuşmayan
ağzını bıçak açmayan bir İBB Başkanı tasvip
edilmez, bu doğru bulunmaz. Bunun anlamı
‘İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir' elbette
değil. Ama o sorumluluk bilinci bende en üst
seviyede var” diyen İmamoğlu, Cumhurbaş-
kanlığı adaylığı ile ilgili, "Cumhurbaşkanı
adaylığı meselesi elbette ki benim günde-
mimde yok. Ama benim gündemimde önü-
müzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif
edemeyeceğim seviyede var. Bu değişime he-
pimizin ihtiyacı var. Örneğin en başta sorun
yaşayan kişi benim. Yani ben burada 150
maddelik İBB'nimn engellendiği ya da sıkıntı
çektiği, zulüm çektiği problemler diye sırala-
sam 150 yetmez, bir 150 daha yazarım. Ama
bu masanın ilgisini çekmeyebilir. Türkiye’deki
değişime, bu ülkedeki kamu yöneticilerinin ih-
tiyacı var. Bu ülkenin belediye başkanlarına
ihtiyacı var. Samimiyetle söylüyorum, AK
Partili belediye başkanlarının da ihtiyacı var.
Çünkü sözünü söyleyemeyen, sesini çıkara-
mayan, bir konuda beyanda bulunamayan,
belediye başkanı AK Partili olsa ne olur ol-
masa ne olur?" diye sordu. 

Yarış ne haddimize

Karadeniz gezisi nedeniyle CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında sorun
yaşandığı, parti içinde adaylık yarışı olup ol-
madıklarına ilişkin sorular üzerine İmamoğlu,
"Bizim partimizde şöyle bir şey yok. ‘Genel
başkanla yarış' ne haddimize? Böyle bir şey

olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu
partisinin genel başkanlığı çok asil bir ma-
kamdır. Ama bizde şu da yok; genel başkan-
dan izin alarak konuşmak, genel başkana
‘şunu söyleyebilirim' demek böyle bir şey de
yok. Bunu sormanız doğru buluyorum çünkü
şu anda Türkiye’yi yöneten iktidar böyle hare-
ket ediyor. İnsanlara ne konuşması gerekti-
ğini, metnini verdiğini düşünüyorum. Özgür
iradeleriyle konuşma kültürünün ne yazık ki
iktidar partisinde olmadığını düşünüyorum.
Ama bizde böyle bir şey yok. Genel başka-
nımla elbette çok paylaşımda bulunan bir ki-
şiyim. Ama bizim böyle bir ilişkimiz asla
olmaz, olamaz. Çünkü CHP'nin demokrat
prensiplerine uygun değil. Ama biz de vatan-
sever, görevini yapma konusunda hassasiyet
gösteren, Türkiye’nin bu hassas döneminde
de ne konuştuğunu ve konuşacağını bilen yö-
neticiler olarak en üst seviyede titizlikle hare-
ket ettiğimizin altını çizeyim. Bizim
gündemimizde ne cumhurbaşkanlığı mese-
lesi, ne başka bir mesele ne de kıymetli mevki-
daşım, Sayın Mansur Yavaş ile bir yarış söz
konusu. Elbette bir hizmet yarışı vardır. Bu da
güzel bir yarıştır" dedi. İmamoğlu, İBB Baş-
kanı olarak Türkiye'nin genel siyaseti ile ya-
kından ilgilenmesine ilişkin soru üzerine de
"İBB Başkanı’nın  Türkiye siyaseti ilgilendiren
konulara olan ilgisinin yüksek olması gayet
doğaldır. Bunun yolculuğunun sonrası ne
olur kısmı zaten eğer kişisel olarak tarif edili-
yorsa o yolculuktan bir şey çıkmaz. Ama mil-
letin tarif edeceği yolculuk yarınlarda insana
ne gösterir onu Allah bilir" cevabını verdi. 

Kulüplere yakışmıyor

İmamoğlu sorular üzerine  Trabzonspor ve
Fenerbahçe kulüpleri arasındaki gerginlikle il-
gili de açıklama yaptı. İmamoğlu “Bence hiç
yakışmıyor. Bunun bir an önce bitmesi lazım.
Türkiye’de hiçbir kulübün, herhangi bir kulü-
bün bile kavgası yakışmaz. Çünkü spor kavga
alanı değil. Bundan beslenen yöneticiler ola-
bilir. Bundan beslenen kulüp başkanları olabi-
lir. Bilemem. Bundan beslenen spor yazarları
da olabilir. Bir kısım taraftar da olabilir ama
bundan hoşnut olan milyonlar yoktur. İçim
acıyor. Olmaz böyle bir şey. Bu konuda Trab-
zonspor kulübü ve Fenerbahçe Kulübü ara-
sında en azından birbiriyle neredeyse 50  yıla
yaklaşacak tatlı rekabetin güzel bir ilişkiye dö-
nüşmesi hususunda en hassas görev hangi-
siyse ben ona talibim. Ama çatışmanın ve
oradaki seviyesiz, birbirine olan hakaretin ya
da  birtakım uygulamaların asla bir tarafı
olmam. Bu bakımdan bir araya gelip bunu
konuşmaları lazım. Bu kulüp başkanlarına
düşer, divan başkanlarına düşer. Oturup bu-
radaki husumet nedir, bunu gidermeleri gere-
kir. Yakışan da budur. Umarım düzelir” dedi.

Bitmesine 1 yıl kaldı

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın İmamoğlu'na

seçim yasağı gelebileceği, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tutukla-
nabileceği yönündeki açıklamaları soruldu.
İmamoğlu “Ahmet Şık beyefendinin ortaya
koyduğu bu gündem var mıdır? Ya ne ol-
madı ki bu ülkede bu olmasın? Benim
dünya masumu, hayatının sadece mesle-
ğine adamış şehircilik planlama üzerine bir
canciğer arkadaşım İBB’de görev yapan
Tayfun (Kahraman)arkadaşıma 18 yıl
hapis verdi bu ülkede bir mahkeme. Hükü-
meti düşürmekmiş yahu. Ya ben bu adamın
13 yıldır şahidiyim ya. Yani bu ülkede hangi
kararlar alınmıyor ki? Allah hiç kimsenin
evine adaletsiz, hukuksuz bir  süreci yaşata-
cak kararla yüzleştirmesin. Sevgili eşine, o
güzel çocuğuna bir kaç kez ziyarete gittim
bu süreçte. Yani adaletsizlikle bizi sınama-
sın. Ama her şey mümkün. Yani biri
Ekrem’e böyle bir şey yapar, bir bakarsınız
milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi
bir cevap verir. Türkiye’de ne yazık ki her
şey mümkün. Ama bu her şey mümkünün
bitmesine de bir yıl kaldı” diye konuştu. 

Muhatabım bile değiller

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu'ya kutlamalardaki tepki ve Trabzonlu ba-
kanlarla yaşadığı polemiklerle ilgili de
"Bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centil-
men güzel konuşan insanları  sever. Başka
bir şey dememe gerek yok herhalde. Ben
hiçbir zaman mevzu açmadım.
Ama ne zaman benim işime karışan, benim
alanıma  müdahil olan ya da işimi engelle-
meye çalışan birileri olduğu an onlara ceva-
bını vermekten de çekinmedim.
Bahsettiğiniz kişiler bu dilleriyle benim mu-
hatabım bile değiller. Ama kendime zarar
veriyorsa şehrimin uygulamalarına dönük
bir takım yorumlar yapıyorlarsa  ya da ağza
alınmayacak seviyesi düşük bir kısım cüm-
lelerle hakaret etmeye kalkıyorlarsa ben de
rahmetli Özkan Sümer’in zekasıyla onlara
cevap veririm. Ama Sümer'in zekasında çı-
karım yapmak da zeka ister" açıklamasını
yaptı. 

Masrafları kim karşıladı?

Karadeniz gezisinin masraflarının kim tara-
fından karşılandığının sorulması üzerine,
"Tüm şeffaflığıyla İstanbul halkı belediye
başkanının yapacağı bu tür organizasyon-
larda kendi şahsına ait kısmını kendisi har-
car. Ben öyle yapıyorum" cevabını veren
İmamoğlu, "Bir bölümünde de kurumun
harcadığı bir takım lojistik katkı sunan şey-
leri vardır. Geçenlerde buna benzer bir
konu oldu. İstanbul’un çöp firmasına ait bir
tekneyi İstanbul’da ulaşım için kullandığım
ve büyük bir israf yaptığım yazılmıştı. Ben
de onlara gidin 13 tane uçağın masrafını
sorun demiştim. Nerelere kullanılıyor diye.
Bir daha ki buna benzer bir basın toplantı-
sında bugünün ve dünün bakanlarına bu-
günkü iktidar mensubunun akrabalarının
bulunduğu ortamda aynı soruyu onlara
sormanızı sizden itinayla rica ediyorum"
diye konuştu. 

ANIL
BODUÇ

HABER

İstanbulBüyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi
Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve
kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çık-
tığı Karadeniz turu, Rize’nin İyidere
İlçesi’nde başladı. Konuşma yap-
tığı alanın yanında eskiden bir
park olduğunu anımsatan İma-
moğlu, CHP İl Başkanı'ndan
“Beton oldu” yanıtını aldı. İma-
moğlu, bu yanıt üzerine, “Yahu
bunlar da hep ağacı beton ya-
pıyorlar” karşılığını verdi. Tica-
ret için geldiği Rize’de güzel
dostluklar biriktirdiklerini kay-
deden İmamoğlu, “Bereketli
günlerdi, doğal günlerdi,
güzel günlerdi. İnsanlar, birbi-
rine ‘Sen necisin’ demezdi.

‘Hangi partilisin’ demezdi. Herkes birbirine insan
gözüyle bakar, kucaklaşır, helalleşir, selamlaşırdı.
Kimse kimseye yüzüne ekşitmezdi. Niye bu hale
geldik biz? Allah aşkına niye bu hale geldik biz?
Bakın biz diyoruz ki; ahlaklı siyaset. Biz diyoruz
ki; liyakat. Biz diyoruz ki; eşitlik. Biz diyoruz ki;
özgürlük. Biz diyoruz ki; hak eden kazansın.
Başkaları da diyor ki; vatan haini. Başkaları diyor
ki; her şeyi ben kazanacağım. Olmaz öyle şey.
Bak öyle her şeyi kazanacağım diye diye üst üste
iki defa kaybettiniz Allah aşkına” ifadelerini 
kullandı. 

6’lı masanın neferiyim

Türkiye'de, farklı siyasi görüşlerin bir araya gele-
rek 6'lı masayı kurduklarını belirten İmamoğlu,
"Memleketim tekrar özgürleşmesi için, tekrar in-
sanların özgürce fikirleirni ortaya koyabilmesi
için, tekrar ‘Ben çalışırsam olur; dayım, halam,

teyzem, torpilim olursa olur’ değil. Ben olursam
olur, ben çalışırsam olur diye bir ittifak masası
kuruldu. Ben de o ittifak masasının, 6 liderin or-
taya koyduğu düşüncenin, İBB olarak, Belediye
Başkanı olarak en güçlü neferi olacağıma hepini-
zin huzurunda söz veriyorum. İstanbul'da ittifak
yaptık. Teşekkür ediyorum Genel Başkanım
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, beni o dönemde
destekleyen ve ittifak ruhuyla yola çıktığımız çok
değerli İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Ak-
şener'e buradan hepinizin huzurunda teşekkür
ediyorum. Yola çıktığımızda ittifak olarak, o
zaman ‘Ben İstanbul İttifakı’nın adayıyım’ de-
miştim. ‘Herkesin oyuna talibiz’ demiştim. Ve
günün sonunda, belki de tarihin en yüksek
oyunu alarak İBB Başkanı seçildim. Şimdi de bu
milletin en az yüzde 60’ının bir değişim istediği
bir ortamda hep birlikte başaracağız göreceksi-
niz. Hep birlikte başaracağız" diye konuştu. 

6’lı masanın NEFERİYİM6’lı masanın NEFERİYİM6’lı masanın NEFERİYİM6’lı masanın NEFERİYİM6’lı masanın NEFERİYİM6’lı masanın NEFERİYİM6’lı masanın NEFERİYİM6’lı masanın NEFERİYİM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın 2. gününde Rize Meydanı’nda vatandaşlarla seslendi.  Türkiye'de, farklı

siyasi görüşlerin bir araya gelerek 6'lı masayı kurduklarını belirten İmamoğlu, "Ben de o ittifak masasının, 
6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin, en güçlü neferi olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum" dedi

6’lı masanın NEFERİYİM

Bunları 5 yılda 
deli edeceğim!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'nin Çayeli,
Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerini gezdi. Ziyaret
sırasında konuşan İmamoğlu, "Milletin malına
sahip çıktığımız için ve milletin sözüyle İstanbul'u
yönettiğimiz için çıldırıyorlar. O zaman demiştim
ki; ‘Ben bunları 5 yılda deli edeceğim deli" dedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize Merkez’deki halkla bu-
luşmanın ardından Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçele-
rinde vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, Çayeli’ndeki
konuşmasında eski Başbakanlardan merhum Mesut Yıl-
maz’ı andı. “İstanbul’da 3 yıldır her konuda vatandaşa açık
davranan bir yönetimiz” diyen İmamoğlu, “Vatandaşını din-
leyen ve onlarla çözüm üreten bir anlayışı yürütüyoruz. Ve
İstanbul'da herkes mutlu. İstanbul'da yüzde 60’ın üzerinde
memnuniyet var. Kötü söz söyleyenler, bize vız gelir tırıs
gider. Kötü söz sahibine ait. Hiçbirini dinlemiyorum, işime
bakıyorum. Tek dertleri ne biliyor musunuz? İstanbul'da
kendi mülklerini sanki ellerinden birisi aldı. Milletin malına
sahip çıktığımız için ve milletin sözüyle İstanbul'u yönettiği-
miz için çıldırıyorlar. Ama hatırlarsanız seçim döneminde, 3
ayda bu arkadaşları biraz çıldırttık ya. O zaman demiştim ki;
‘Ben bunları 5 yılda deli edeceğim deli.’ Hani biraz delir-
meye az kaldı misali, her gün bana sallayan, her gün bana
hakaret eden… Ama kötü söz sahibine aittir. Onları Allah'a
havale ediyorum. Kadir Gecesi bile onlar için dua ettim,
Allah onlara akıl versin diye” şeklinde konuştu. 

Herkese eşit davranıyoruz

“Görevini iyi yapana laf yetiştiren bir sürü iktidar mensubu
var” diyen İmamoğlu, “Her gün sabah kalkıyorum, acaba
bugün Ekrem İmamoğlu'na ne diyecekler? Bazen diyorum
‘Allah'ım bu kimin aklına gelir?’ Vallahi onların aklına gelir.
Şaşırıyorum. Çok yaratıcı insanlar. Bir de -aramızda kalsın-
kıskançlar. Yani birisi işini iyi yapmayıversin; en tepeden en
aşağıya, sağdan soldan, Bursa'dan Balıkesir'den, İstan-
bul'dan, vekili, bakanı, hepsi… Niye biliyor musunuz? Kim
fazla Ekrem'e hakaret ederse apolet takıyorlar. Ama bir şey
söyleyeyim mi? Bir kişinin gördüğü değil, 85 milyon insanın
gördüğü apolet değerlidir. Bir kişinin gördüğü apoletten hiç-
bir şey olmaz. Millet görecek, millet. Niye kıskanıyorlar bili-
yor musunuz? Biz, milletimizin aklına kıymet veriyoruz. Biz,
çocukların aklına kıymet veriyoruz. Biz, gençlerin aklına kıy-
met veriyoruz. ‘Onlarla üreteceğiz’ diyoruz. Biz, siyasi görü-
şüne bakmaksızın herkese eşit davranıyoruz” ifadelerini
kullandı. 

ZIMBAGIBI
DÖNÜYORUM!
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Merkez Bankası (TCMB),
buğday fiyatının artması ne-
deniyle önümüzdeki 4 ay bo-

yunca ekmek, makarna, un, bulgur ve
tahıl ürünlerindeki zam sağanağının
devam edeceğini bildirdi. Özellikle
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası buğday
fiyatlarının yüzde 28.3 zamlandığına işa-
ret eden TCMB, zamlı buğdayın başta
ekmek olmak üzere tahıl fiyatlarını artı-

racağını, bunun da tüketici enflasyo-
nunda 17 puanlık artışa yol açacağını
hesapladı. Banka, aynı şekilde yem fiyat-
larına gelen zamlar nedeniyle kırmızı ve
beyaz et ile yumurta, süt ve süt ürünle-
rinde de yeni zam riski oluştuğunu 
rapor etti. 

Analiz yayınladı

TCMB, buğday ve yem fiyatlarının gıda

enflasyonuna etkisini ortaya koyan kritik
bir analiz çalışması yayımladı. Çalış-
mada, önümüzdeki dönemde yaşanacak
gıda zamlarına ilişkin şu tespitler yapıldı:
“2020 yılında yaşanan kuraklık ve döviz
kurundaki artışla beraber ekmeklik buğ-
day fiyatları artış eğilimine girmiştir.
Devam eden jeopolitik görünüm, ulus-
lararası buğday fiyatları ve tedarik sıkın-
tıları kanalıyla ekmek, makarna, un,

bulgur ve fırın ürünleri üzerindeki riskleri
canlı tutmaktadır. Rusya-Ukrayna çatış-
masının etkisiyle 23 Şubat-18 Nisan ara-
sında yurt içi ekmeklik buğday fiyatları
yaklaşık yüzde 28,3 oranında artmıştır.
Teknik tahminler yurt içi buğday fiyatla-
rındaki yüzde 10 oranındaki bir artışın
tüketici ekmek-tahıl enflasyonuna yansı-
masının 4 aylık bir süre zarfında 6 puan
civarında olduğuna işaret etmektedir.”
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K ira artış oranları yıllık TÜFE ortalama-
sına göre belirlendiği için, eski kiracı-
lar şimdiye kadar kira bedellerinin

geldiği uçuk seviyeden görece daha az etki-
lenmişti. BETAM verilerine göre, yeni kiracı-
lar için kira artış oranı mart ayında yıllık
yüzde 123,5’i bulurken, TÜİK’in TÜFE ortala-
masına göre kira artış oranı martta yüzde
29,88’de kalmıştı. Sözcü'nün haberine göre
bundan sonra enflasyon düşse de artsa da,
eski kiracıların da yüksek kira bedellerine
maruz kalmaları bekleniyor. Bunun da, son
dönemde evini daha yüksek bedellerden ki-
raya vermek isteyen ev sahibiyle mahkeme-
lik olan kiracıların mağduriyetini daha da
artıracağı belirtildi.

Durum zorlaşacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2022
Mart’ta yıllık yüzde 61,14 olmuş; ancak kira
artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre
belirlendiği için, nisan ayında kiralara yapı-
lacak zam oranı yüzde 29,88’de kalmıştı.
TÜFE’nin nisan ayında yeni bir rekor kırarak
yüzde 68’e kadar çıkması, kira artış oranın
da ilerleyen aylarda yüzde 50’ye yaklaşması
bekleniyor. Sozcu.com.tr’ye konuşan Gayri-
menkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu,
“Önümüzdeki ay, eğer enflasyon bu seviyede
devam etse bile kira artışı yüzde 34, bir
sonraki ay yüzde 43 gibi artarak
yüzde 61’lik resmi enflas-
yona yaklaşacak. Bu da

TÜFE ile kira artışının arasını kapatacak”
dedi. Kira bedellerindeki artışın konut fiyat
artışına yaklaşacağına da işaret eden Er-
doğdu, “Kiracılar için durum giderek zorla-
şacak” değerlendirmesinde bulundu.

Zam oranı yükselecek
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Bü-
yükduman ise, ilerleyen aylarda TÜFE ile
kira artış oranı arasındaki farkın kapanması
endişelerinden başka, gelecek sene yaşana-
cak başka bir sıkıntıya dikkat çekti. Ev sahip-
lerinin enflasyonu yüzde 61 iken kiralardaki
artışın yüzde 29’larda kalmasının 6,5 milyon
kiracı için olumlu bir gelişme olduğuna işa-
ret eden Büyükduman, “Türkiye’nin enflas-
yonu önümüzdeki yıl yüzde 10’a düşse de
ortalama TÜFE belki de yüzde 40’ı aşacak”
dedi ve bu sefer de kiracıların enflasyon dü-
şerken yine yüksek kira artışlarına maruz ka-
lacaklarını ifade etti. Diğer yandan
Büyükduman’ın verdiği bilgiye göre, Tür-
kiye’de yaklaşık 8 milyon kiracı var. Bunun
da yaklaşık 6,5 milyonunun eski kiracı. Eski
kiracıları doğrudan ilgilendiren artış oranları
şöyle olmuştu: "TÜFE 2021 Mart’ta yıllık
yüzde 16,19 artarken, bu oran kademeli bir
şekilde artarak 2021 Kasım’da yüzde 21,31,
2021 Ara-

lık’ta yüzde 36,08’e çıkmıştı. 2022’ye gelin-
diğinde ise, yılın ilk ayında yıllık yüzde 48,69
artan TÜFE, şubatta yüzde 54,44, martta ise
yüzde 61,14 oranında yükseldi. Kira artış
oranı ise 2021 Mart’ta yüzde 12,81 iken,
2022 Mart’ta yüzde 29,88 oldu."

Sert artışlar sürüyor
Öte yandan, BETAM verilerine göre, ülke ge-
nelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare
fiyatları 2022 Mart’ta yıllık yüzde 123,5 arttı
ve ortalama kiralık konut ilan metrekare fi-
yatı 37,7 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı
İzmir'de yüzde 82,8, Ankara'da yüzde 116,1
olurken, İstanbul'da yüzde 126,5 oldu.
BETAM verilerine göre, en yüksek yıllık kira
artışının görüldüğü il yüzde 166,6 ile Antalya
oldu.Bu ili yüzde 126,5 ile İstanbul, yüzde
117,5 ile Mersin, yüzde 116,1 ile Ankara ve
yüzde 100,3 ile de Kocaeli takip etti.

Mahkemeler dolu
Kira bedellerindeki bu artışlar, son dönemde
ev sahibi-kiracı barışını da bozdu. Tüketici
Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar’ın ak-
tardığına göre, sulh ve icra hukuk mahkeme-
lerinde görülen kira tespit ve kira tahliye
davalarının toplam dava sayısına oranı, son
bir yılda yüzde 10’dan yüzde 20’lere çıktı.

Aynı şekilde kira tespit ve tahliye dava-
larının, genel davalar arasında ilk

sıralara yükseldiği belirtiliyor.

KİRACILARA 
BÜYÜK SOK!

Yeni kiracılardan
sonra eski
kiracılar için de
kira bedelleri
içinden çıkılmaz
bir hal alacak.
İlerleyen aylarda
enflasyondaki
rekor artışlar
sonrası kira
artış oranının
yüzde 60'ları
aşacağı; gelecek
sene ise enflasyon
düşse de yıllık
TÜFE
ortalamasından
dolayı kira 
bedellerindeki
artış oranlarının
yine yüzde 
40-60'larda
kalacağı 
belirtiliyor.

EkmEk yİnE zamlanacak

Yeni ilhamlar
oluşturacak
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) 17 yıldır düzenlediği “Türkiye
Ekonomi Basını Ödül Töreni”ni bu yıl
“Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni” adıyla
ulusal ölçekte daha kapsamlı ve 
güçlü bir programa dönüştürdü

İş ve siyaset dünyasına yön veren isimler, aka-
demisyen, sanatçı ve fikir önderlerin katılımıyla
düzenlenecek programda, Türkiye’nin gücüne

değer katan, gelecek hedeflerine hizmet eden, ticaret,
bilim, sanat, teknoloji ve spor gibi alanlarda dönüşümün
mimarı önemli isimler ve şirketler ödüllendirilecek. 9
Mayıs tarihinde, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde 9 ka-
tegori ve “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” olmak üzere 10
farklı alanda verilecek ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek törende sahiple-
rine teslim edilecek.  MÜSİAD’ın 32. yıl dönümü
kutlamalarına sahne olacak ödül töreni aynı zamanda
derneğin 32 yıllık başarı hikâyesine de projeksiyon tutacak.

10 ayrı ödül verilecek

9 Mayıs tarihinde, saat 12’de, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Taksim Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek törende, “Türkiye’nin Gücü
özel Ödülü”, “Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü”, “Aka-
deminin Gücü Ödülü”, “Markanın Gücü Ödülü”, “Bası-
nın Gücü Ödülü”, “Kadının Gücü Ödülü”, “Genç
Girişimcinin Gücü Ödülü”, “Dönüşümün Gücü Ödülü”,
“İklimin Gücü Ödülü”, “Üretimin Gücü Ödülü” olmak
üzere 9 kategori ve bir özel ödülle Türkiye’nin gücüne güç
katan isimler ve şirketler ödüllendirilecek..

Farkındalık oluşacak

17 yıldır farklı kategorilerde düzenlenen “Türkiye Eko-
nomi Basını Ödül Töreni”nin bu yıl “Türkiye’nin Gücü
Ödül Töreni” adıyla kapsamının daha da genişlediğini be-
lirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Türk iş
dünyasının temsilcisi olarak imzamızı taşıyan her etkin-
likte fayda odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Türkiye’nin
gücüne güç katan çok değerli isimleri ve şirketleri ödüllen-
direceğimiz “Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni” ile Türki-
ye’nin geleceğine hizmet edebilecek potansiyel bir kitle için
yeni ilhamlar oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin kal-
kınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması,
toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması
amacını taşıyan etkinliğimizle Türkiye’de sivil toplumun,
akademik eğitimin, markanın, kadınların, basının, girişim-
cilerin ve üretimin gücünü ortaya çıkaracağız” dedi.

Tüm dünyada dikkat çekti
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, pandemide Türkiye'nin gösterdiği başarının tüm dünyada
dikkat çektiğini söyledi. Dr. Bahat, artık dünyanın birçok ülkesinde yapılabilen nitelikli tedaviler için yoğun talep geldiğini söyledi

OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, dün-
yadaki sağlık sistemlerini alt üst eden
pandemi sürecinin, pek çok ülkeye göre

Türkiye'de oldukça başarılı yönetilmesinin, sağlık
turizmi pazarında ülkemize büyük bir talep oluş-
masını sağladığını ifade etti. Gelen hasta popülas-
yonunun da değiştiğine vurgu yapan Dr. Bahat,
"Daha önce Ortadoğu, Afrika ya da Balkanlar'dan
çok hasta gelirken, bugün Fransa, Almanya, İngil-
tere, Hollanda dahil Avrupa'dan hastalar ülkemizi
tercih ediyor. Pandemiden önce Avrupalı hasta
oranı yüzde 10-15 civarıyken bugün yüzde 40'a
çıktı" dedi. Dr. Reşat Bahat, bu durumun ülke eko-
nomisi için katma değeri yüksek bir ekonomik
avantaja dönüşebileceğini söyledi. 

Gerçekten örneği yok

Dr. Bahat, sağlık turizminin otomotiv veya diğer tu-
rizm sektörlerinden bile yüksek oranda getirisi ol-
duğuna işaret ederek, bu fırsatın kaçırılmaması için
sektörün desteklenmesi, sağlık çalışanlarının kimya-
sını bozan sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlık ça-

lışanlarının maddi imkanlarının düzeltilmesi gerek-
tiğine de vurgu yaptı. Pandemi sürecinin Türk sağ-
lık sisteminin ne kadar güçlü, kaliteli, hekim,
sağlıkçıların ne kadar donanımlı, fedakar olduğunu
tüm dünyaya gösterdiğini belirten Dr. Bahat "Özel
sektör ise zaten sosyal güvenliğe hizmet vermesi se-
bebiyle, yoğunluklu çalışmaya alışıktı ve pandemi
döneminde de sürece katkısı önemli oldu. Öyle ki
İstanbul'daki yoğun bakım yataklarının yüzde 40'ı
özel sektördeydi. Tek bir vatandaş dahi pandemi
döneminde kapıda kalmadı. Ne acilde, ne yoğun
bakımlarda, ne de solunum cihazı sıkıntısı anla-
mında tek bir hasta bunlardan mahrum bırakıl-
madı. Böyle bir şeyin dünyada gerçekten örneği
yoktu. Ve bunu dünya da gördü" dedi.

600 özel hastane var

Pandemi sürecinin Türk sağlık sisteminin çok daha
güzel işler yapabileceğini gösterdiğini belirten Dr.
Bahat, "Örneğin İtalya ve İspanya'da da aslında
ciddi anlamda özel sektör var. Ama bizdeki gibi
kemik iliği, karaciğer, kalp nakli gibi çok nitelikli işler

yapabilen özel hastaneler yok. Daha ziyade küçük
estetik tedaviler yapan merkezler hepsi. O nedenle
de pandemi döneminde oraların kamu sistemi, tek
başına talebi karşılamakta çok zorlandı" diye ko-
nuştu. Pandeminin sağlık turizminde tüm bu
dengeleri değiştirdiğini anlatan Dr. Bahat,
"Mesela Hindistan'da pandeminin kötü
yönetilmesi, Türkiye'ye çok daha fazla
hasta gelmesine sebep oldu. Sağlık tu-
rizmindeki gelir, katma değeri çok yük-
sek bir gelir. Otomotiv ya da diğer
turizm sektöründen daha fazla kazan-
dırıyor ülkeye. Diğer sektörlerin çok
üzerinde bir ekonomisi var. Dolayı-
sıyla uyanık olmazsak, bu pazar eli-
mizden tabii ki gidebilir. Kamunun,
bu alanda yeni yatırımlara müsaade
etmesi gerekiyor. Özel sektörün planla-
masının genişletmesi lazım. Türkiye ge-
nelinde 600 tane özel hastane var.
Bunlardan maalesef sadece 100 tanesi
sağlık turizmi yapabiliyor." DHA
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Ü çüncü ayna giren Rusya-
Ukrayna Savaşının insani
boyutta açtığı yaralar

günden güne büyümeye devam
ediyor. Gıda tedarikinden enerjiye
kadar pek çok sektörü derinden et-
kileyen savaş, ülkemizi doğrudan
etkilediği gibi dolaylı açısından da
pek çok krize neden oldu. CHP İs-
tanbul Milletvekili Özgür Karabat,
Ukrayna ve Rusya’da eğitimleri ke-
sintiye uğrayan öğrencilerimize
dikkat çekerek Milli Eğitim Bakan-
lığına konuyla ilgili derhal önlem
alınması çağrısında bulundu. Dip-
loma denkliği verilen yabancı uy-
ruklu öğrencilere ilişkin verileri de
soran CHP’li Karabat, üniversite-
lerde düşen eğitim kalitesine de
dikkat çekti.

Yol haritası sunmalı

Konuyu yazılı bir soru önergesiyle
TBMM gündemine de taşıyan Ka-
rabat, Ukrayna başta olmak üzere

zaruri gerekçelerle eğitimine kesin-
tiye uğrayan öğrencilerimiz için
MEB bünyesinde acil bir koordi-
nasyon merkezi kurulması çağrısı
yaptı. Karabat, kendisine ulaşan
pek çok öğrencinin Bakanlıkta mu-
hatap bulamamaktan yakındığını
da sözlerine ekledi. “Ukrayna sava-
şının başlarında ülkede mahsur
kalan öğrencilerimizin durumu
günlerce gündemde kaldı. Yaşanan
trajedi yetmezmiş gibi eğitimleri ke-
sintiye uğrayan öğrencilerimiz
şimdi ne yapacaklarını bilemez du-
rumdalar.” diyen Karabat, savaşın
ne kadar süreceği, normalleşme sü-
reci başlasa bile bu öğrencilerin
eğitimlerini sürdürüp sürdüremeye-
ceklerinin belli olmadığını ifade etti.
Açıklamasının devamında mağdu-
riyet yaşayanların sayısının tam
olarak bilmediğine de değinen Ka-
rabat; "Bakanlık şeffaf biçimde bu
süreçte mağdur olanları açıklamalı
ve onlara somut bir yol haritası
sunmalı. Aksi halde yılların emeği
heba olabilir" diye konuştu.

Önergelere yanıt yok

Son yıllarda pek çok yabancı devlet
üniversitesine yeterli vasfı taşıma-
dığı halde denklik verildiği eleştiri-
lerini hatırlatan CHP’li Karabat,
“Denklik konusunda tartışmalı pek
çok uygulama var. Birçok yabancı
devlet üniversitesine denklikler veri-
liyor. Üniversitelerimizde kendi
akademisyenlerimiz tasfiye edilir-
ken, ihraçlarla adeta üniversitelerde
yıkım yaratılmışken, akademik ün-
vanlı yabancıların sayısındaki artış
dikkat çekiyor. Öte yandan eğitim
kalitemiz de günden güne düşüyor"
dedi. Önergesinde Son beş yılda
Suriye, İran, Irak, Afganistan gibi
ülke vatandaşlarından olup üniver-
site, yüksek lisans ve doktora den-
kliği verilen kişi sayısını da
sorgulayan Karabat, konuyla ilgili
çok sayıda soru önergesinin yanıt-
sız kalmasını da eleştirerek; “Bir
yerde şeffaflık yoksa, orada usul-
süzlük var demektir. Yoksa bunca
önergeye yanıt verilmemesinin
başka açıklaması olamaz” dedi.

Siyasi partiler
BAYRAMLAŞTI
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı nedeniyle CHP ve
MHP heyetleriyle videokonferans yöntemiyle bayramlaştı

AK PArti Genel Baş-
kan Yardımcısı Özlem
Zengin, Genel Merkez

Kadın Kolları Merkez Yürütme
Kurulu (MYK) üyesi Ayten
Aydın ile Genel Merkez Gençlik
Kolları MYK üyesi Osman Er-
tuğrul Yörük, ilk olarak CHP
Kadın Kolları Genel Başkanı
Aylin Nazlıaka, İstanbul Millet-
vekili ve Parti Meclisi üyesi Zey-
nel Emre, Parti Meclis üyesi
Semra Dinçer ile Gençlik Kolları
MYK üyesi Canan Taşer ile vi-
deokonferans yöntemiyle bay-
ramlaştı. AK Parti ve CHP
heyetleri, görüşmede karşılıklı
bayram tebriklerinde bulundu.

Yüz yüze olacağız

AK Parti'li Zengin, son 2 yıldır
pandemiden dolayı teşkilatları-
nın kapalı devre sistem içinde
çalıştıklarını belirterek, "Son 2
yıldan sonra bu sene her zaman
yaptığımız gibi eski çalışma mo-
delimize dönme imkanımızı bul-

duk. Ben dün Tokat'taydım, ilçe-
lerimize gittim, ziyaret ettim.
Şunu gördüm ki herkes böyle bir
yoğun çalışmayı çok özlemişti.
Bu manada uzun bir zamandan
sonra ilk defa gerçek bir bayram
yaptığımızı düşünüyorum. Ümit
ediyorum ki tüm dünya için Tür-
kiye için artık sağlık sorunlarının
olmadığı bir dünya olur. Al-
lah'tan bir terslik olmazsa Kur-
ban Bayramı'nda yüz yüze
olacağız" diye konuştu. CHP'li
Nazlıaka ise herkesin dileklerinin
ortak olduğunu belirterek, ayrılı-
ğın gayrılığın olmadığı, herkesin
huzur, refah ve barış içinde yaşa-
dığı bir bayram olmasını diledi.

Pandemi etkiledi

AK Parti heyeti daha sonra vi-
deokonferans yöntemiyle MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt
Karakaya, MYK üyeleri Turan
Şahin ve Fatih Çetinkaya ile gör-
üştü. MHP'li Karakaya, AK
Parti camiasının bayramını kut-

layarak, "Pandemi birçok alanı
etkilediği gibi siyasi alanı ve ça-
lışmalarımızın biçimini de etki-
ledi. Mümkün olduğu süreçte
vatandaşlarımızla pandeminin
izin verdiği kısıtlılıklarla bir
araya gelmeye çalıştık. Eylül
ayından beri teşkilatlarımızla
daha sık bir araya gelmeye çalış-
tık. Cumhur İttifakı olarak 2023
seçimlerinde güzel sonuçlar ala-
cağız" dedi. Özlem Zengin ise bu
ramazanda teşkilatlarla bir
araya gelme imkanlarının oldu-
ğunu söyleyerek, "Teşkilatlarımız
çalışmayı özlemiş, vatandaşları-
mızda bizi özlemiş, bunu fark
ediyoruz. O manada müthiş bir
hareketlilik vardı. İşte adaylık sü-
reçlerini filan çıkarırsanız, böyle
tempolu çalışacağımız seçim at-
mosferi dışında bir 6 aylık süre-
cimiz var. Biz de sizin gibi
Cumhur İttifakı adına her anı-
mızı en iyi şekilde değerlendir-
mek istiyoruz" diye konuştu.
DHA

Balıklıgöl’ü koruyamadılar
Son günlerde Şanlı-
urfa’nın simgesi olan
Balıklıgöl’de yoğun

balık ölümleri yaşanıyor.
Gölün görüntülerini paylaşan
CHP’li vekil Mahmut Tanal,
“Balıklıgöl’ü de koruyamadı-
lar” dedi. Tanal Balıklıgöl’deki
balıklar komple ölmeden acilen
tedbir alınması çağrısında bu-
lundu. Şanlıurfa’nın simgesi
konumundaki, dünyanın tek
doğal akvaryumu olan Balıklı-
göl’de son günlerde yaşanan
yoğun balık ölümleri endişe
uyandırdı. CHP İstanbul Mil-

letvekili Av. Mahmut Tanal’ın
Twitter, Facebook, İnstagram
gibi sosyal medya hesapları
üzerinden paylaştığı görüntü-
lerde, Balıklıgöl’deki suyun kir-
liliği, bulanıklığı, yüzeydeki çöp
birikintileri dikkatlerden kaçmı-
yor. Şanlıurfa Büyükşehir Bele-
diyesi ve ilgili kurumlara tepki
gösteren Tanal, “Balıklıgöl’ü de
koruyamadılar” yorumunu
yaptı. Tanal, Balıklıgöl tama-
men elden gitmeden, Balıklı-
göl’deki balıklar komple
ölmeden acilen tedbir alınması
gerektiğini vurguladı.

NERGİZ DEMİRKAYA

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ukrayna ve Rusya’da
eğitimleri kesintiye uğrayan öğrencilerin durumuna dikkat çeke-
rek Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili derhal önlem alınması

çağrısında bulundu. Karabat, kendisine ulaşan pek çok öğrencinin
Bakanlıkta muhatap bulamamaktan yakındığını söyledi

OGRENCILERE
SAHIP CIKIN!



5 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr

B ayramların hayatımızdaki yeri ve
maneviyatı hiçbir gün ile kıyaslana-
mayacak kadar değerli ve kutsaldır.

Herkesin özünde kendinden bir şeyler bula-
cağı, kah sevinip kah geçmiş hatıralarıyla hü-
zünleneceği manevi değerlerimizdir. Toplum
olarak hep birlikte Kendi ellerimizle oluştur-
duğumuz, sözde “modern” adını verdiğimiz
hayat bizden bayram değerlerimizi her geçen
gün biraz daha alıp götürüyor. Yaşamımızda
baş döndürücü bir hızla koşuştururken aile-
mizi, yakınlarımızı ve komşularımızı ve hatta
kendimizi çoktan unutmaya başladık.

Bu yüzden bayramlarda evimizi, ailemizi,

büyüklerimizi, dost akrabalarımızı, mahalle-
mizi her şeyi terk edip tatil beldelerine koşu-
yoruz. Aylar haftalar öncesinden tatil
planlarını yapıyoruz. Kendimizden kaçışımı-
zın farkında değiliz. Eski bayramların bütün-
leştirici, kaynaştırıcı ve birbirimize olan
sevgiyi arttırıcı dinamizmini çoktan kaybettik.

Dijital çağın getirdikleriyle bayramlaştık.
El öpmeyi ve kucaklaşmayı bırakıp telefonla
hal hatır sormaya başladık. Kısacık telefon
görüşmelerini kucaklaşmanın içten sohbetle-
rin yerine koyduk. Bugün geldiğimiz noktada
ise belli ki kıymetini bilmediğimiz bayram ve
bayramlaşma nimeti de elimizden alınıyor.

Bayram değerlerimiz yavaş
yavaş yok olmaya başlıyor.

Ne şanslı bir nesilmişiz biz!

Çocukluğumuz bayramlarında en az bir
hafta önceden evlerimizin altı üstüne getiri-
lirdi. Bayram temizliği adı altında ev baştan
aşağı kıyı köşe iyice temizlenirdi. Camlar yaz
kış fark etmeksizin ardına kadar açılır, bütün
ev havalandırılır, tül perdeler yıkanır, halılar

silkelenirdi. Bayram demek, yeni bir elbise,
yeni bir çift çorap ve bayram sabahına kadar
sarılarak yatacağımız yepyeni bir ayakkabı
demekti. O zaman tabii böyle çok katlı mağa-
zalar AVM’ler yoktu. Alışverişimiz semt pa-
zarlarından yapardık. Kıyafetleri tezgah
arkalarında denerdik. 

Bayram sabahında ilk iş olarak en yaşlı
aile büyümüzün elini öperdik. Büyüğümüz ge-
nellikle aynı evlerde yaşadığımız Dedemiz ve
Babaannemiz olurdu. Dedemiz, özel günlerde
giydiği bir cebinde, köstekli saatini eksik et-
mediği yelekkinin cebinden çıkardığı bayram
harçlığımızı verirdi. Babaannem de entarisi-
nin cebinde taşıdığı kenarlarını kendi işlediği
beyaz ipek mendillerin arasında harçlığımızı
verirdi.

Sonra her evde olduğu gibi diğer aile bü-
yüklerimizi ve komşularımızı ziyarete gider,
onların da bize gelmelerini bekledik. Kapı zili
her çaldığında uçarak açardık. Bayram bo-
yunca şeker, lokum yemekten içimiz dışımıza
çıkardı. Arkadaşlarımızla düşe kalka oynar,
yepyeni giysimizi sabahtan akşama kadar leş
gibi yapardık.

Maalesef bizim çocuklarımız için aynı şey
geçerli değil. Her geçen gün biraz daha man-
evi değerlerimizden uzaklaşıyoruz. “Modern”
dünyanın bizden götürdüklerine sadece seyirci
kalıyoruz. Murathan Munganın mısraların-
daki gibi; “Yenik düşüyor herşey zamana, biz
büyüdük ve kirlendi dünya”

Mutlu Bayramlar.
Sağlıcakla… 

Tatil bayramı
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KİRALIK TAŞINMAZ İLANI 
SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

O lay, Barbaros Hayrettin
Paşa Mahallesi'nde dün
saat 17.00 sıralarında

meydana geldi. İddiaya göre, 18
yaşından küçük 4 kişi, otomobille
mahallede gezmeye başladı. Arka
koltukta bulunan 2 kişi camdan
dışarı sarkarak yolculuk yapar-
ken, sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği otomobil,
önce park halindeki bir araca
çarptı daha sonra da fırına girdi.
Otomobildeki 4 kişi, fırındakilerin
şaşkın bakışları arasında sanki
hiç bir şey olmamış gibi otomo-
bilin camlarından çıkarak kaçtı.
Kazada, fırında bulunan 2 kişi
hafif şekilde yaralandı. Yaralılar
olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından ayakta tedavi edildi.
Fırında ise hasar oluştu. Otomo-
bilin dükkana giriş anları, iş yeri-
nin güvenlik kamerasına, 4
kişinin olay yerinden kaçış anları
ise bir vatandaşın cep telefonu
kamerasına yansıdı. Bu arada,
sosyal medyadan canlı yayında

olan otomobildekiler, kaza anını
görüntülemiş oldu. Polisin olayla
ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Hepimiz ölebilirdik

Fırın sahibi Mustafa Tokgöz,
"Biz ramazan pidesiyle uğraşır-
ken, bir otomobil önce sokaktaki
bir otomobile vuruyor. Ondan
sonra da dükkanın içine kadar
girdi. İki tane yaralımız var. Al-
lah'tan başka bir şey olmadı.
Hepsi de genç çocuklar. Allah'tan
dükkan yoğun değildi, yoğun ol-
saydı birkaç cenaze olabilirdi. Ya-
ralıların çok ciddi bir şeyi yok, biri
evde istirahatte bacağında şişme
varmış diğeri ise şu an iyi du-
rumu. Otomobil içeri girdikten
sonra arka camından çıkıp kaçtı-
lar. 4 kişilerdi, hepsi de 16-17 yaş-
ları civarında çocuklardı" dedi.
Polis ekipleri, otomobili kullanan
16 yaşındaki M.D.S. ve otomo-
bili kiralayan O.G.'yi gözaltına
aldı. M.D.S. ve O.G.'ye 3 bin
674'er lira ceza kesildi.  DHA

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait; İstanbul İlinde bulunan aşağıda tapu bilgileri yazılı taşınmazların, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin
26. maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.
İKN:2022/1

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce 
Mahallesi adresinde, 10 Pafta,    Yazlık Baraka    28 m²          Baraka        17/05/2022     10:00 100,00TL 224,00TL 269,00TL
1194 Parselde kayıtlı Baraka

İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, 189 Ada, 
1 Parselde kayıtlı, Kavaklı Mahallesi, 50m² Daire 17/05/2022     11:00 100,00TL 2.750,00TL 3.300,00TL
Atatürk Bulvarı, Bizimkent Konutları

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ümraniye 
Mahallesinde 364 Ada, 10 Parselde 101,98m²  17/05/2022      14:00 100,00TL 14.000,00TL       16.800,00TL
kayıtlı taşınmaz

İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların onaylanmış şartnameyi satın
almaları zorunludur.
Bu şartnameyi; Satın almak isteyen istekliler şartname bedeli olan 100,00TL (YüzTürkLirası)’yi, tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” tale-
biyle müracaatta bulunarak, Mosip sisteminden Tahsilat tipi olarak "32-Şartname Bedeli " seçilip, saymanlık olarak İstanbul Avrupa Yakası Mali Hizmetler Birimi belirtilerek
T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'na TCKN veya Vergi Numarası ile yatırarak, dekont aslı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul İl Müdürlüğü,
Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:43  Kat:2 Oda No: 204 Fındıklı – Beyoğlu /İSTANBUL  adresinden temin edebilir.  
TEMİNAT: Açık arttırmaya katılacakların bu şartnameyi açık arttırma gününden 1 (bir) gün öncesine kadar satın alıp, okuyup,  imza etmeleri ve geçici teminat bedeli olan
yıllık tahmini kira bedelinin %10’u tutarında geçici teminat bedelini  Türk Lirası veya karşılığı kesin ve süresiz  banka teminat mektubu olarak en geç açık arttırma günün-
den 1 (bir) gün öncesi saat 16:00’ya kadar, Nakit teminatlar; Sosyal Güvenlik Kurumuna Mosip Sisteminden tahsilat tipi olarak "32-Geçici Teminat" seçilip, saymanlık ola-
rak İstanbul Avrupa Yakası Mali Hizmetler Birimi belirtilerek T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'na yatırılması, Belirtilen gün ve saate kadar teminatı
yatırmayanlar açık arttırmaya giremezler.
TEKLİF VE BELGELER: İstekliler, 16/05/2022 Pazartesi günü, saat 16:30’a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul İl Müdürlüğü, Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi, Mec-
lisi Mebusan Caddesi No:43 Kat:2 Oda No: 204 Fındıklı – Beyoğlu /İSTANBUL adresine teklif mektuplarını içerir ihale dosyalarını vermiş olacaklar.
-İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
- Kurumumuz, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. İhale ile ilgili verilen bilgiler taahhüt nitelinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
- Bilgi almak isteyenler, İl Müdürlüğümüze ait 0212 372 10 00 dahili 11110 ile 11130 no' lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

GERÇEK KİŞİ TÜZEL KİŞİ
KİMLİK FOTOKOPİSİ ODA KAYIT BELGESİ
TEBLİGAT ADRES BEYANI İMZA SİRKÜSÜ
İMZA SİRKÜSÜ TİCARET SİCİL GAZETESİ
TEMİNAT BELGESİ VEKELATNAME BELGESİ
İMZALI ŞARTNAME TEBLİGAT ADRES BEYANI
VEKELATNAME BELGESİ İMZALI ŞARTNAME
TEKLİF MEKTUBU TEMİNAT BELGESİ
SGK Prim Borcu Yoktur Yazısı TEKLİF MEKTUBU

SGK Prim Borcu Yoktur Yazısı
İLAN OLUNUR

Gaziosmanpaşa'da 2'si arka camdan dışarı
sarkan 4 kişinin bulunduğu otomobil, sokakta
park halinde olan bir araca çarptıktan sonra
fırına girdi. Fırındaki 2 kişi yaralanırken kaza
sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan
otomobildekiler olay yerinden kaçtı. Kaza anı
fırının güvenlik kamerasına da yansıdı. Ehliyetsiz
sürücü ve aracı kiralayan arkadaşına ceza kesildi

SOSYAL FACIA!

KİRAYA 
VERİLECEK
YERİN ADRESİ

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

TUTARI (TL)

MUHAMMEN
BEDEL 

(KDV Hariç) (TL)

ŞARTNAME
BEDELİ 

(TL)

İHALE
SAATİ

İHALE
TARİHİ

NİTELİĞİDAİRE 
(m²)

KİRAYA 
VERİLECEK
TAŞINMAZ

A12 Blok,       
15. Kat ,

75 No’lu Daire

Bodrum+Zemin
+1 katlı

“Bahçeli
Ahşap Ev”

İSTEKLİNİN
ADI

TÜZEL 
KİŞİLİĞİ 
ÜNVANI

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

CAMDAN SARKARAK SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPARKEN FIRINA GİRDİ
40 yıldan beri

ÇEKİYORUZ
Bağcılar’daki Bayramlaşma
Töreni’ne katılan Bakan
Varank, Türkiye’nin terörden
40 yıldır çok çektiğini
vurguladı. Varank, güvenlik
güçlerinin fedakârlığı
sayesinde Bağcılar’da ve tüm
şehirlerde huzur içinde
bayram yaşandığını kaydetti

Bağcılar Belediyesi’nin
geleneksel Bayramlaşma
Programı Bağcılar Belediyesi

Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçek-
leşti.  Programa katılan Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, yüz
yüze bayramlaşmanın iki yıldır pan-
demi sebebiyle gerçekleştirilemediğini
belirtti. Bu bayramda insanların birbir-
lerine sarılarak bayramlaştığını ifade
eden Varank, “Bu coşkuyu yaşamak-
tan dolayı büyük bir mutluluk duyuyo-
rum” dedi. Dünyanın imtihan yeri
olduğunu ifade eden Varank, salgın
döneminde insanların annesine, baba-
sına ve tüm sevdiklerine sarılamadan
bayramı kutlamanın ıstırabını çektiğini
belirterek, “Birlik ve beraberliğin ne
kadar değerli olduğunu da görmüş
olduk. Bu bayram organizasyonla-
rında bayramlaşmayı bu duygularla
gerçekleştiriyoruz. Rabbim bir daha
böyle musibetler göstermezsin” diye
konuştu. 

Yeni konsept belirlendi

Konuşmasında Mehmetçiğin sınır
ötesi operasyonlarını da hatırlatan Va-
rank, güvenlik güçlerinin fedakârlığı sa-
yesinde Bağcılar’da ve tüm şehirlerde
huzur içinde bayram yaşandığını kay-
detti. Türkiye’nin terörden 40 yıldır çok

çektiğini vurgulayan Varank, sözlerini
şöyle sürdürdü: 
“Cumhurbaşkanımız teröre mücade-
lede yeni bir konsept ortaya koydu.
Dedi ki; ‘Beklemek yok. Terörist nerede
ise inine girip bulacağız, ortadan kaldı-
racağız’ Şu anda Pençe Operasyonda
güvenlik güçlerimiz Irak’ın Kuzey’inde
her bir taşın altını kaldırıp teröristle
mücadele ediyor.”
Sınırlarımızda terörün temizlendiğini
de anlatan Varank, ancak hala şehir-
lerde terörist yandaşı olmaya çalışanlar
bulunduğunu kaydetti. 

Nereden nereye geldi

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın “milli teknoloji
hamlesi” sayesinde hemen her alanda
kendisine yeten bir ülke haline geldiğini
de kaydeden Varank, İHA teknolojisi
ile terörle mücadeleyi her alana taşıya-
caklarını belirtti. Varank şöyle devam
etti; “Ülkemizde üretimi arttırmak su-
retiyle Türkiye’yi çok güzel noktalara
getireceğiz. Bunun yolu sizlerin bizim
arkamızda dimdik durmanızdan geçi-
yor. Bağcılar nereden nereye geldi. Bili-
yoruz. Sizlerin desteğiyle Bağcılar’dan
başlamak üzere İstanbul’u ve Tür-
kiye’yi çok daha güzel yerlere getirece-
ğiz” dedi.  

Bayramlaşma 
turuna çıktı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Ramazan Bayramı’nda
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H.

Remzi Gökbulak, belediye meclis üyeleri ve baş-
kan yardımcıları ile birlikte mahalleleri gezdi.
Akgün ve berberindekiler hem ilçe halkıyla bay-
ramlaştı hem de çocukları sevindirdi. Türkiye’nin
ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini
ve bu süreci aşmak için birlik, beraberlik ve daya-
nışmanın pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan
Başkan Akgün, özellik bayramların bu anlamda
çok daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Çocuklara hediye

Gittiği mahallelerde esnafı da ziyaret eden Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bay-
ramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve
taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması ko-
nusunda teknik ekiplerine talimat verdi. Gittikleri
her mahallede vatandaşlara çeşitli ikramlarda da
bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyele-
rine gösterilen ilgi de büyük oldu. Başkan Akgün,
elini öpen ve bayramını kutlayan çocuklara da
bayram harçlığı, çikolata ve oyuncak verdi.
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İ stanbul'da bugün itibarıyla 1 milyon
305 bin 307 yabancının yasal olarak
ikamet ettiğinin belirtildiği açıkla-

mada, "Bu yabancıların; 542 bin 45'i geçici
koruma kapsamında bulunan Suriyeliler-
den, 763 bin 262'si ülkemize yasal olarak
giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli
göçmenlerden oluşmaktadır. Bununla bir-
likte ilimizde yasal kalış hakkı bulunma-
yan düzensiz göçmenlere yönelik
mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirli-
ğiyle sürmektedir. İstanbul İl Göç İdaresi
Müdürlüğünce geçen yıl 71 bin 959 dü-
zensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu
kişilerin 23.072'si İstanbul'dan sınır dışı

edilirken, 39.525'i ise sınır dışı işlemleri ya-
pılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme
merkezlerine sevk edildi" ifadelerine yer ve-
rildi. 

8 bin 773'ü sınır dışı

Açıklamada 1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarih-
leri arasında; 11 bin 936'sı Afganistan, 2
bin 853'ü Pakistan uyruklu olmak üzere
toplam 25 bin 644 düzensiz göçmen hak-
kında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8 bin
773'ü İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edi-
lirken, 12 bin 684'ü sınır dışı işlemleri için
diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine
sevk edildi. Ramazan Bayramı'nın ilk

günü, kolluk güçlerimizce tespit edilen 240
düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine
başlanmış olup, işlemleri tamamlanan 280
Afganistan uyruklu yabancının havayo-
luyla sınır dışı planlaması yapılmıştır. Dü-
zensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı
edilmelerine yönelik çalışmalar etkin bir
şekilde devam etmektedir" denildi.

Herkes mülteci değil

Valiliğin açıklamasının devamında, "İli-
mizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs,
sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist
olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra
ülkelerine dönmektedir. Özellikle yaz mev-

siminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin ta-
rihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek
ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir tu-
rist girişi yaşanmaktadır. Geçtiğimiz mart
ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen
turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112
artarak 1 milyon 156 bin 400'e, bu yılın ilk
3 aylık döneminde ise 2 milyon 904 bin
460'a ulaşmıştır. Ülkemizde en çok turist
ağırlayan şehirlerin başında gelen İstan-
bul'umuza en çok giriş yapan yabancılar
arasında yüzde 10,09 oranıyla İran, yüzde
7,97 oranıyla Almanya ve yüzde 7,82 ora-
nıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bu-
lunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

CAN KAYBI 
yüzde 58 düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında
geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi

BAKAN Soylu,
Twitter hesabın-
dan yaptığı açık-

lamada, “Bu bayramda
trafik kazalarında geçen
bayramlara göre can kaybı
yüzde 58 azaldı. Dönüş
yolculuğu yavaş yavaş baş-
lıyor. Dikkatli olalım, kural-
lara hep birlikte uyalım.
Bayramınız kemerli olsun”
ifadelerini kullandı. Bakan-
lıktan yapılan yazılı açıkla-
mada ise bayram nedeniyle
alınan yoğun trafik tedbir-
leri ve ‘Bayramınız Kemerli
Olsun’ kampanyası sonu-
cunda geçen yıllara oranla
ölümlü trafik kazalarında
düşüş yaşandığı belirtilerek,
“Son 10 yılda bayram tatil

süresi 5 gün olan Ramazan
Bayramı tatilleri kıyaslandı-
ğında bu yıl, kaza sayısında
yüzde 37, ölümlü kazalarda
yüzde 52, kazalara bağlı
can kaybı sayısında  yüzde
58, yaralı sayısında ise
yüzde 44 azalış görüldü. 5
günlük Ramazan Bayramı
tatili süresince bu yıl 1707
trafik kazası meydana
geldi. Bu kazalardan 26 kişi
hayatını kaybetti. Bayramın
bugün son günü olması
dolayısıyla dönüş trafiği de
başladı. Güvenlik trafik için
vatandaşlarımızdan yasal
hız sınırına uymalarını,
seyir halindeyken cep tele-
fonu kullanmamalarını rica
ediyoruz” denildi. 

Y attığım odanın penceresinden yağmurun,
sicim gibi durmaksızın görünmez gibi
yağdığını gülüşü hiç değişmeyen 

gözlerimle görebiliyorum. Toprağın ise 
bütün şehvetiyle emerek içine aldığını sadece
tahmin edebiliyorum. 

Toprağın dışı nasıl güzel ise içinin de aynı 
olmasının sebebi can suyu olan yağmurdan
başka bir şey değil. 

Canlının veya bir emtianın dışı güzel diye 
içinin de aynı güzellikte olduğu anlamına 
gelmez. Dış güzellik aldatabilir. İçindeki 
çirkinlikleri görmen ise zaman alır. 

Şehir düşünün, caddeleri temiz, yeşiller
içinde, görkemli binalar… 

İnsan, bakımlı, şık giyimli, kibar… 
Ama içlerini bilemezsin. 
Şehri, insanı güzel göstermenin en basit 

çözümü, estetiktir.
Birkaç çiçek ekersin, binaları boyarsın, ışıklı

tabelaları yakarsın, ışıl ışıl olur. “Vayy  şehre
bak “dersin. 

Yağları aldırırsın, botoks yaptırır, göğüsleri,
burnu estetikle düzeltir, bir de dişleri yaptırınca
al sana insanda güzellik. 

Ya içleri!!!
Şehrin, küçük yağışlarda bile kanalları 

tıkanır. Elektrikleri kesilir. Küçük bir 
depremde o şatafatlı binalar yıkılır. 

İnsanın içinde beslediği kirli düşünceleri 
ise tanıdıkça öğrenir, tüm gerçekle yüzleşince
Hanya’yı Konya’yı öğrenirsin.   

Son yıllarda sıkça yapılan budur. Palyatif 
çözümler. 

Tıpkı deniz gibi, dışı ne kadar güzelse, insa-
noğlunun içine attıklarıyla altı bir o kadar kendi
gibi çirkinleştirmiştir.

İç güzelliği vazodaki çiçek gibi olmayanların
yolu maalesef estetikten geçiyor. O kadar olağan
olmuş ki, doktorların “estetik mi?” sorusu 
olağan karşılanıyor.  

Şaşırma! Doktor doğru soru yönlendiriyor.
Çünkü onun önceliği sağlık ve de iç güzelliktir. 

KBB’den kayıt açtırmışsan, sadece doktorun
değil. Üçüncü şahıslar, anestezi uzmanları ve de
hemşirelerin birinci sorusu, “Estetik mi?” 
oluyor.

Muayene önce işinin ehli doktor ile hasta 
arasındaki diyalog genelde şöyle gelişiyor.  

-Neyiniz var?
-Şey, burnum!
-Nedir şikâyetiniz?
-Galiba et var.
-Hım… Kontrol edeyim. Şöyle geçer misiniz?
-…
-Hiçbir sorun görünmüyor. Aksine iç kısmı

çok güzel ve işlevini tam olarak yapıyor. 
-Peki, dış kısmı biraz düzeltemez miyiz?
-Anladım estetik yaptırmak istiyorsunuz?
Doktor ne istenileceğini biliyor. En azından

doğru yere geldi diye iç sesiyle konuşuyor. 
“Ya merdiven altı kliniğe gitse idi.” 

Böyle düşünmesinin nedeni sonu mevcut 
halinden daha kötü olabilme ihtimalinin 
olmasından başka bir şey değil.  

Bilirsiniz. KBB önemli beş duyu organımız-
dan ikisini barındırır. Duyma, koklama. Geriye,
görme, tatma ve dokunma kalıyor. 

Kulağa, Deriye, Dilimize güzelleşmek için 
estetik yaptırana pek rastlanmaz. .  

Ah burun ah… Bilip bilmediğin yere girersen
olacağın budur. 

Beş duyunun her birinin ayrı özellikleri ve 
güzellikleri vardır. Birinin yeteneğinin kaybol-
ması halinde canlının yaşamını olumsuz etkiler. 

Kulak, dışı biraz büyüktür. En fazla kepçe
kulak deriz.

Dil, varsa bile görmezsin. Küçük dilin 
uzamışsa ancak doktor fark eder. 

Göz, çok büyükse bile “Eşşek gözlüm” 
diyerek seversin.

Derinin her rengi güzeldir. Zaten istesen de
değiştiremezsin. 

Burun öyle mi? “Şak” diye göze çarpar. Gu-
inness Rekorlar Kitabına girmişliği dahi vardır. 

Özellikle kadınlar için çok önemlidir. Gelişme
çağında dışı biçimsizce ise ilk akla gelen 
estetiktir. Eyvallah… 

Da iç güzelliği o yıllarda neden hiç düşünül-
mez. İleri yaşlarda çıkartacağı rahatsızlıklar
düşünülmez. 

Yetişkinler ise daha güzel görünmek uğruna
doğru hekimi mi diye araştırmadan ucuz diye
şak diye ameliyat masasına uzanır. 

Prof. Dr. Zeliha Kapusuz Gencer diyor ki;
“Burnun dış güzelliğinden ziyade iç güzelliği
önemlidir”

Kaliteli yaşam için dış güzellikten ziyade 
Burnu’nun önemi işte bu cümlede saklı… 

İçi çirkin burun,  nefes aldırmaz, beyne 
oksijen gitmediğinden üretken olmaz. 
Rahat uyutmaz. 

Bir şehir düşün, alt yapısı yok, dışı ise 
mükemmel. Her yeri koku sarar.   

Canlılarda ise; Kandaki oksijen oranı düşer.
Akciğer ve kalp fazla çalışmak zorunda kalır.
Performans düşer, yorgunluk artar.
Horlarsın, yanında kimse uyumak istemez. 
Baş ağrısı yapar. Sinüzitle uğraşırsın.
En önemlisi ise ciddi kanamalara yol açabilir.

Bir yerlerde pıhtı dahi atabilir.
Yani Vuslat’a giden yol uzar.  
Prof. Dr. Zeliha hocanın dediği gibi dış güzel-

liğimizden ziyade iç güzelliğimize önem verelim.  
Ki, sağlıklı yaşamak için Dünyaya yeniden

MERHABA diyebilelim. 

GELECEK Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, partisinin İs-
tanbul İl Başkanlığı tarafından

Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen bayramlaşma ve rozet
takma programa katıldı. İstanbul’un her
köşesinde iftar yaparken gördükleri muhab-
bet ve heyecanın kendilerine umut verdiğini
belirten Davutoğlu, “Gerçek yazları yaşaya-
bilmek için bileğimizi, yüreğimizi, alın teri-
mizi koyacağımız son yaza gidiyoruz.
Seçim ister bu kasımda olsun ister gerekse
haziranda… Bu yaz ne kadar verimli ge-
çerse bu yazın vatan, millet sevdası adına
hasadı ne kadar büyük olursa geleceğimiz o

kadar emin olacak. Onun için şu andan iti-
baren sadece İstanbul’umuzda değil, bütün
Türkiye’mizde seferberlik ilan ediyoruz”
diye konuştu.

Rozet taktı

Programda, İstanbul'un farklı ilçelerinden
partisine katılan; siyasi parti yöneticileri, bele-
diye meclis üyeleri, STK temsilcileri, iş insan-
ları ve eski muhtarlardan oluşan kalabalık bir
heyete rozet takan Davutoğlu, tüm teşkilatla
tek tek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Programı yerel ve ulusal pek çok basın men-
subu da takip etti. Fotoğraf çekiminin bitme-
siyle birlikte partililer salondan ayrıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu yaz ne
kadar verimli geçerse bu yazın vatan, millet sevdası adına
hasadı ne kadar büyük olursa geleceğimiz o kadar emin
olacak. Onun için şu andan itibaren sadece İstanbul'umuzda
değil, bütün Türkiye'mizde seferberlik ilan ediyoruz" dedi

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU

Güzel ve çirkin

VALILIK
SAYI VERDI

İstanbul Valiliği, yapılan tartışma-
lar üzerine metropol şehirde ika-
met eden yabancılara ilişkin yazılı
açıklama yaptı. Açıklamada
"Bugün itibarıyla ilimizde 1 milyon
305 bin 307 yabancı yasal olarak
ikamet etmektedir" denildi. Valilik,
1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri ara-
sında 25 bin 644 düzensiz göçmen
hakkında işlem yapıldığını, 8 bin
773'ünün İstanbul'dan ülkelerine
sınır dışı edildiğini açıkladı.

Seferberlik ilan ediyoruz

AVCILAR'DA
dört katlı bir bi-
nanın asansö-

ründe mahsur kalan iki
çocuk itfaiye erleri tarafın-
dan kurtarıldı. Denizköşk-
ler Mahallesi'ndeki Gülden
Sokak'ta bulunan 4 katlı
binanın 3'üncü katından
asansöre binen Sefa ile
Poyraz Kalebaş kardeşler
kapısı açılmayan ve sürekli
inip yukarı çıkan kabinde
mahsur kaldı. Yakınları ta-
rafından mahsur kaldıkları
belirlenen çocukları kurta-
rabilmek için 112 Acil
Çağrı Merkezi'nden yar-
dım istendi. Kısa sürede

sevk edilen itfaiye ekibi bi-
naya girerek çocuklara ses-
lenirken sakin olmalarını
ve kısa süre içerisinde on-
ları kurtaracaklarını söy-
ledi. Yakınları endişe
içerisinde gelişmeleri izler-
ken, bina sigortasının ka-
patılmasına karar verildi.
Son bir deneme ile dış
anahtarla kapı, giriş ka-
tında açıldı. Kabin zemin-
den yaklaşık 1 metre
yukarıda dururken, Sefa ile
Poyraz Kalebaş kardeşler
itfaiye erleri tarafından in-
dirildi. Çocuklar koşarak
evlerine giderken yakınları
da rahat bir soluk aldı. 
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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.

Hidrolik makine teknikeri olan 44 yaşındaki Cevat Çelebi’nin alın kemiği, iş yerinde
hızlı bir şekilde çarpan halat zincirle parçalandı. Ağır darbe aldığı için Çelebi’nin yüzde
80 ölüm riski olduğunu belirten Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup
Çil, buna rağmen hayata tutunduğunu ve gerçekleştirdikleri zorlu ameliyatın ardından
hem sağlık hem de estetik görünüm açısından hiçbir probleminin kalmadığını söyledi

İŞ YERİNDE BAŞINA HALAT ZİNCİR ÇARPAN İŞÇİ, YÜZDE 80 ÖLÜM RİSKİNE RAĞMEN HAYATA TUTUNDU

oLuMDEN DoNDuoLuMDEN DoNDuoLuMDEN DoNDuoLuMDEN DoNDuoLuMDEN DoNDuoLuMDEN DoNDu

S ilivri’de bir geri dönüşüm fabrika-
sında çalışan 2 çocuk babası Cevat
Çelebi, iki hafta önce iş kazası geçirdi.

İş yerinde bir makineden forklift ile parça çı-
kartılmaya çalışılırken kafasına hızlı şekilde
halat zincir çarpan Çelebi, aldığı sert darbe
ile olduğu yere yığıldı. Acilen hastaneye kal-
dırılan Çelebi’ye ilk müdahale yapıldı. Alın
kemiğinin parçalanması nedeniyle zorlu bir
ameliyat geçirmesi gereken Çelebi için ailesi,
acilen doktor araştırmaya başladı. Ardından
İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hasta-
nesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil tarafın-
dan gerçekleştirilen 5 saatlik operasyona alı-
nan Çelebi hem yaşam tehlikesini atlattı hem
de alnında veya yüzünün herhangi bir ye-
rinde iz kalmadan taburcu oldu. Bu tür kırık-

ların ciddi travmalar sonucunda oluşacağını
belirten Doç. Dr. Yakup Çil, “Bu kemik, kırıl-
dığı zaman direkt beynin arka tarafına doğru
olduğu için hastamızın beynine çok ciddi bir
zarar verebilirdi. Yani hastamızda aslında
çok ciddi bir travma sonrası; çok parçalı,
çökme kırığı meydana gelmiş olmasına rağ-
men beyninin zarar görmemesi çok büyük
bir şans oldu. Yüzde 80 ölüm riskine rağmen
hayata tutundu” dedi. Alında bulunan kemik
kırıklarına ulaşabilmek için ‘bikoronal’ adı
verilen saçlı deri içerisinden yapılan özellikli
bir kesi yapılması gerektiğini vurgulayan
Doç. Dr. Çil, “Bu kesi ile hastanın yüz bölge-
sindeki damar ve sinir yapılarına zarar ver-
meden, kozmetik olarak da saçlı deri
içerisinde kalarak belli olmayacak bir kesi ya-
pılmaktadır. Özel kesi ile çok parçalı kırık

hattına ulaşılarak puzzle gibi kırık hatları
plak ve vidalarla tespit edilmektedir. Böylece
hastada oluşabilecek fonksiyonel ve kozme-
tik problemlerin önüne geçilmiş olunmakta-
dır. Hastamızda da bu işlemi uyguladık”
açıklamasını yaptı.

Apse oluşabilirdi

Operasyon sonrası hasta kemiklerinin ta-
mamen yerine oturduğunu belirten Doç.
Dr. Çil şu bilgileri verdi: “Eğer kemik parça-
ları birleştirilmemiş olsaydı hasta, çok ciddi
sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirdi. Göz
bölgesinde beyin apsesi gibi ciddi enfeksi-
yonlar oluşabilirdi. Ancak şu anda hastanın
durumu gayet iyi. Ameliyat sonrası hemen
yürümeye ve yemek yemeye başladı. Taki-
bine de devam edeceğiz.” DHA

YÜZÜMDE İZ 
OLMAMASI İYİ

Zincirin alnına vurmasıyla büyük acı yaşadığını belirten
Cevat Çelebi, o an tamamıyla kendini kaybettiğini ve o
anda öleceğini düşündüğünü söyledi. İlk müdahalesinin
ardından iyi bir plastik cerrahı bulmaya çalıştıklarını ifade
eden Çelebi, “Ameliyat çok riskliydi. Ama gereken tüm

şartları kabul ettim. Operasyon çok başarılı geçti. Şu anda
hem sağlığım çok iyi hem de yüzümde iz yok. Bu çok iyi
oldu. İşime de devam edebileceğim. İki kızım da evde beni
dört gözle bekliyor. Hemen onların yanına gideceğim.
Doktoruma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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P utin'in son dönemde savaşın kontrolünü bizzat ele
aldığı ve 9 Mayıs öncesi bir sonuç almak istediği
günlerdir gazete manşetlerini süslüyor. Batı med-

yası Rus liderin 9 Mayıs'ta açıklayacağı bir zaferle şimdiye
kadar yaşanan kaos ve büyük kayıpları kapatmayı planla-
dığını iddia ederken Moskova yönetimi 5 gün sonraki
tören için hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Korkunç plan

Her yıl başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenle-
nen bayram kutlamalarına askeri gücün sergilendiği geçit
töreni damga vuruyor. Rusya'nın yeni silahlarını ve askeri
birliklerini dünyaya sergilediği geçit töreni, bu sene Ukray-
na’daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek. Ukrayna mer-
kezli bir düşünce kuruluşu ise Putin'in bu sene
düzenlenecek tören için korkunç bir planı olduğunu ileri
sürdü. The Times'da yer alan habere göre, Ukrayna mer-
kezli Savunma Stratejileri Merkezi, 9 Mayıs Zafer Gü-
nü'nde Rus askerlerinin yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl
Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini iddia etti. Kuruluş

konuya ilişkin daha fazla detay vermezken İngiliz
medyası geçit töreninde sergilenecek esirler ara-
sında 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Shaun Pin-
ner ve 28 yaşındaki Aiden Aslin'in de olabileceğini
yazdı. 

Televizyona çıkarmıştı

Mariupol saflarında Ukrayna için savaşan ve Rus bir-
likleri tarafından esir alınan İngilizler daha önce Rus
Televizyonuna çıkarılmış ve İngiltere Başbakanı Boris
Johnson'dan yardım istemişti. 9 Mayıs'taki törene ilişkin
bir çarpıcı iddia da Amerika'dan geldi. CNN şimdiye
kadar Ukrayna'ya başlattığı işgal için ısrarla 'Savaş'
yerine 'Askeri operasyon' kelimesini kullanan Rus-
ya'nın bu tarihte resmi olarak savaş ilan ede-
bileceğini ileri sürdü. Putin'in seferberlik ilan
ederek tüm yedek askerleri göreve çağırabile-
ceği konuşulurken İngiltere Savunma Bakanı
Ben Wallace da Rus liderin mümkün olduğunca
çok askeri Ukrayna’ya yollayabileceğini belirtiyor. 

Güzellik, birlik, beraberlik dolu,
her zaman bir öncekinden

daha güzel ve mutlu bir
bayram diliyoruz. 

Hasan 
DALKIRAN
Sinop Dernekleri 

Federasyonu Genel Başkanı
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Rusya için büyük önem taşıyan ve son 
yıllarda propaganda aracına dönüşen 'Zafer

Bayramı' bu sene büyük sürprizlere sahne
olabilir. Moskova yönetimi tören için 12 

yıldır ortada görünmeyen 'kıyamet günü 
uçağını' yeniden sahneye çıkarırken Batı
medyası Putin'in bu tarihte 'resmi olarak

savaş ilan edebileceğini' öne sürüyor. 
Ukrayna merkezli Savunma Stratejileri 

Merkezi ise Putin'in 500 savaş esirini Kızıl
Meydan'da yürütebileceğini iddia ediyor

Rusya'nın bu yılki geçit töreninde yapacağı
sürprizlerden biri de dün ortaya çıktı. Nükleer
bir savaş sırasında Rusya Devlet Başkanı Pu-

tin'in ülkesini yönetmesine izin

veren 'Kıyamet günü uçağı' 12 yıl aradan
sonra yeniden Moskova semalarında gö-
ründü. Rus yetkililer uçağın 'Zafer Günü' pro-
vaları için havalandığını duyurdu. Avrupa’da
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Al-
manyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imza-

ladığı tarih olan 9 Mayıs,
Sovyetler Birliği tarafından
'Zafer Günü' adıyla bayram

olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Fede-
rasyonu tarafından devralındı. Almanya, nor-
malde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi
olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parla-
mentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekil-

mişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle
tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlama-
lar da her yıl o gün düzenleniyor.

12 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Her yıl başkent
Moskova’daki Kızıl
Meydan’da düzen-
lenen bayram kutla-
malarına askeri
gücün sergilendiği
geçit töreni damga
vuruyor. Rusya'nın
yeni silahlarını ve
askeri birliklerini
dünyaya sergilediği
geçit töreni, bu sene
Ukrayna’daki sava-
şın gölgesinde ger-
çekleşecek. 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam eder-
ken Ukrayna’nın tümgenerali Kirilo Bu-
danov bazı açıklamalarda bulunarak

savaşın gidişatını değerlendirdi. Rusya’nın Batı ül-
kelerinin taleplerine ve baskılarına boyun eğmeye-
ceğini öngören Budanov, savaşın bitmesinin iki
şarta bağlı olduğunu söyledi. Budanov, “Rusya’nın
savaşı sonlandırması Putin’in ölmesine ya da Uk-
rayna’nın zaferini ilan etmesine bağlı” dedi. Kiev’in
üst düzey isimlerinden olan Budanov, Putin’in sa-
vaşı bitireceğini umut etmenin gerçekçi olmadığını
söyledi. New Voice of Ukraine isimli medya kuru-
luşuna konuşan Budanov, “Bu Putin’in sonu, çık-
maz bir yola girdi. Bütün dünya için bir savaş
suçlusu haline geldi. Merak etmeyin, Ukrayna bu
savaşı kazanacak” ifadesini kullandı. Budanov,
“Onu savaştan vazgeçirmeye çalışmak stratejiler-
den biri fakat bu neredeyse gerçek dışı” dedi.

DONETSK Valisi Pavlo
Kyrylenko, Rus ordusunun
Donetsk bölgesindeki

kömür fabrikasını vurması sonucu
en az 10 kişinin hayatını kaybetti-
ğini, 15 kişinin de yaralandığını
açıkladı. Rus ordusu Ukrayna'nın
Donetsk bölgesinde yer alan Avdi-
ivka kentindeki bir kömür fabrika-
sını vurduğu bildirildi. Donetsk
Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açık-
lamada, saldırıda en az 10 kişinin
hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de
yaralandığını aktararak, “Ruslar
tam olarak nereye nişan aldıklarını
biliyorlardı. İşçiler vardiyalarını yeni
bitirmişlerdi ve bir otobüs dura-
ğında kendilerini fabrikadan eve gö-
türmek için otobüs bekliyorlardı”
dedi. Rusya tarafından saldırıya

ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tren seferleri durdu

Rus ordusu düzenlediği füze saldı-
rısı ile Ukrayna'nın batısındaki Lviv
kentinde bulunan elektrik trafo
merkezlerini hedef aldı. Lviv Bele-
diyesi Başkanı Andrey Sadoviy
yaptığı açıklamada, “Şehre düzen-
lenen füze saldırıları sonucunda 2
elektrik trafo merkezi hedef alındı.

Şehrin bir kısmında elektrikler ke-
sildi. Farkı alternatif enerji kaynak-
larından elektrik temin ediliyor”
ifadelerini kullanarak, Lviv halkın-
dan sığınaklarda kalmasını istedi.
Ukrayna Demiryolları tarafından
yapılan açıklamada ise, saldırı son-
rası tren seferlerinde aksama yaşa-
nacağı aktarılarak, trenlerin Lviv
kentinin girişinde durduğu ifade
edildi.

Ukrayna kazanacak

Fabrika vuruldu
10 ölü 15 yaralı

AVRUPA Komisyonu Başkanı Ur-
sula von der Leyen, Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgal etmesiyle birlikte

yürürlüğe girecek 6’ncı yaptırım paketinin
detaylarını paylaştı. Strasburg’da açıklama-

larda bulunan von der Leyen, 3 Rus devlet
yayın organının yasaklanacağını duyurdu.
Yaptığı konuşmada yeni yaptırım paketi ile
ilgili detayları paylaşan von der Leyen, “Bir
daha hiçbir şartla içeriklerini Avrupa Birli-
ği’nde paylaşmalarına izin verilmeyecek, bu
uydu da olur, telefon uygulaması da olur, in-
ternet de olur, kablolu TV de olur” dedi.

6’ncı yaptırım paketi geliyor
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bulmacaci@gmail.com
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nilgün Yüksel’in küratörlüğünde
Ali Atmaca, Bubi, Horasan, Hüsa-
mettin Koçan, Meriç Hızal, Onay
Akbaş, Şenol Yorozlu eserlerinden
oluşan “Kültürel Aktarımlar” ser-
gisi, kültürün sürekliliğinden, sanat-
çının geçmişten miras aldığı ve
içinde yaşadığı kültürün üretimine
aktarılışından yola çıkarak hazır-
landı. Sergi, sanatçıların yüzyıllar
boyu süren kültürel aktarımları
kendi bireysel varoluşlarıyla nasıl
sentezlediğine, yarattıkları eserler
üzerinden bakıyor.

7 sanatçı bir arada

Proje, sanatçıların edindikleri kül-
türü, kültürden yola çıkarak araştır-
dıkları, dönüştürdükleri alanları ele
alarak; eserlerinde kültürün kat-
manlarını nasıl yansıttıklarına deği-
niyor. Kültürel Aktarımlar sergisi
ortak paydaları barındıran kültür-
den beslenerek farklı üsluplarda
üretimleri olan yedi sanatçının bir
araya gelmesiyle izleyicinin bakış
açısında da anlamlı farkındalıklar
yaratmayı hedefliyor. Ali Atmaca

Şamanik izleri içinde barındıran
Bektaşi ritüelleriyle büyüdü. Yapıt-
larında da bu geleneğin yansımaları
ile çağdaş yaratım anlayışının veri-
lerini harmanlıyor. Bubi yaşadığı
coğrafyanın kültürüyle, kültürün ve-
rileriyle, dönüşümüyle, kültürün
içindeki ötekiyle hesaplaşan sanat-
çılardan. Eserleriyle izleyicinin kar-
şısına, salt plastik verilerin ötesinde,
her seferinde anlamı, yorumu ço-

ğaltan içerikleriyle çıkıyor.

Uzak olanı anlatma

Horasan çalışmalarında imgeleri
saklı olanı çıkarmaya ve gözlerden
uzak olanı anlatmaya yöneliyor.
Çalışmalarında simgeselliğin, salt
biçimleri okumakla ilintili olmadı-
ğına, insan ruhunun  ve zihninin de-
rinlerinde yatanın, söze gelmeyenin
bazen bir jestle, bir bakışla, ürperti
ya da kaynağı fark edilmeyen bir
coşkuyla ilintili olduğunun altını çi-
ziyor. Hüsamettin Koçan, Şamanik
izleri barındıran anlatıların, söylem-
lerin ardından giden özne olarak;
kültürlerarası geçişleri izlerken eser-
lerinde hala burada, bizimle olduk-
larını, bizim kimliğimizin bir
parçasında yaşadıklarını da açığa
çıkarıyor. Meriç Hızal, geçmişin ya-
şanmışlığını entelektüel birikimiyle
harmanlayarak “zamanın ruhu”nu
bugüne taşıyor. Çünkü eserleri, hem
geçmişin yaşanmışlığını, hem de
Meriç Hızal’ın entelektüel biriki-
miyle buluşarak biçimi ve söylemi
şimdiye taşıyor.

Sanatçıdan 
Koleksiyonere

Adalet Partisi
Genel Başkanı

DR. VECDET ÖZ

KARDEŞLERİM;

Saygılarımla

Kadıköy Belediyesi, 1968 öğrenci gençlik hare-
keti liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan
ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 50’inci yı-
lında “Bir Avuçtular Deniz Oldular” isimli ser-
giyle anıyor. Sergide Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un
kişisel eşyaları ile ressam Bedri Baykam ve res-
sam Turgut Kahraman’ın tabloları da yer alacak

“Sanatçıdan Koleksiyonere” mottosuyla online müzayede platformu olarak
yolculuğuna başlayan Brieflyart, 12 Mayıs’ta Beyoğlu, Gümüşsuyu’nda
şehre yeni bir sanat alanı sunmak üzere kapılarını sanatseverlere açıyor

D eniz Gezmiş, Hüseyin
İnan, Yusuf Aslan ve
68 kuşağı anısına dü-

zenlenen "Bir Avuçtular Deniz
Oldular” isimli sergi Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kül-
tür Merkezi’nde bugün açılı-
yor. 30 Haziran’a kadar
gezilebilecek sergide, Deniz
Gezmiş ve onunla özdeşlen
yeşil parkası, hukuk fakültesi
öğrencisi olduğu dönemde ka-
tıldığı eylemlerde giydiği pal-
tosu, yargılanırken üzerinde
bulunan bej hırkası, idama gi-
derken ayağında bulunan pos-
talları, kıyafetleri ve
cezaevindeki son günlerinde
yanında olan özel eşyaları ile
kitapları yer alıyor.

Mektuplar da var

23 yaşında idam edilen Hüse-
yin İnan’ın üzerinde bulunan
ve idamından sonra üzerinden
kesilerek çıkartılan kahverengi
örgü kazağı, “Babam, ayağım-
daki bu lastik ayakkabıları gö-
rünce üzülmesin. Ayakkabımı
bile giymeden beni apar topar
buraya getirdiler. Ayakkabıla-
rım cezaevinde kaldı. Onlara
hediyem olsun” diyerek baba-
sına haber gönderdiği, idama
giderken giydirilen lastik ayak-
kabıları, idamından sonra aile-
sine teslim edilen özel eşyaları,
kitapları ve cebinden çıkan 19
lira 35 kuruş parası da sergiyi
gezenleri hüzünlendirecek eş-
yalar arasında. 68 kuşağının
anısına düzenlenen sergide,
Sinan Cemgil'in oğlu Taylan
Cemgil tarafından saklanan
özel mektupları, okul yıllarına
ait eşyaları ve kitapları da yer
alacak. Sergide Deniz Gezmiş,

Hüseyin İnan ve Yusuf As-
lan’ın yakalanma, mahkeme ve
idam süreçlerini anlatan döne-
min gazeteleri barkovizyonla
duvara yansıtılırken, ziyaretçi-
ler için 1968 yılından 1972’ye
kadar geçen süreçte yaşanan
olayların tarihsel akışı, ressam
Bedri Baykam’ın Denizler ve
68’lilerin eylemlerini konu al-
dığı tabloları ile ressam Turgut
Kahraman'ın "68" isimli 8 met-
relik tablosu da görülebilecek.

Hücreleri çizildi

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan
ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs
1972 yılında idam edilmeden
önce kaldığı Mamak Askeri
Cezaevi’nin hücrelerinin kroki-
leri arkadaşları tarafından çi-
zilmişti. Sergide çizilen
krokilerden hareketle bire bir
canlandırması da yapıldı. Zi-
yaretçiler, bu hücreleri de ya-
kından görebilecek. Serginin
ev sahipliğini Deniz Gezmiş’in
öğrencisi olduğu İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi sıra-
larında okuyan ve Kadıköy
Belediye Başkanı olan Şerdil
Dara Odabaşı yapacak. Açılış
törenine; Deniz Gezmiş’in
ağabeyi Bora Gezmiş ile Hü-
seyin İnan’ın kardeşi İrfan
İnan, arkadaşları ve yoldaşları
Hacı Tonak, Sarp Kuray, Celal
Doğan; Deniz Gezmiş, Hüse-
yin İnan ve Yusuf Aslan’ın
avukatlarından Halit Çelenk'in
kızı Serpil Çelenk ile avukatları
Mükerrem Erdoğan, dönemin
önemli tanıklarından yazar
Zülfü Livaneli, yazar- belgesel
yönetmeni Nebil Özgentürk,
sanatçılar, gazeteciler ve siya-
setçiler katılacak.

Kadıköy Belediyesi; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve
Yusuf Aslan’ı idam edilmelerinin 50’inci yılında “Bir
Avuçtular Deniz Oldular” isimli bir de kitap hazırladı.
Önsözünü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı ve gazeteci Soner Yalçın’ın kaleme aldığı kitapta,
Uğur Mumcu’nun da Cumhuriyet Gazetesi’nde 1975
yılında yazdığı “Sesleniş” yazısına da yer verildi. Kadı-
köy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan ki-
tapta, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz

Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Taylan Özgür,
Sinan Cemgil, Hüseyin Cevahir, Cihan Alptekin, Ulaş
Bardakçı ve Mahir Çayan’ın biyografilerinin yer alırken,
1968 yılından 1972’ye kadar geçen süreçte yaşanan
olaylar tarihsel sıralaması ile aktarıldı. Kitapta Turhan
Feyzioğlu, Celal Doğan, Mustafa Zülkadiroğlu, Barış
Pehlivan, Sinan Meydan, Barış Terkoğlu, Ayşen Şahin,
Ulaş Üstündağ, Ayça Söylemez, Hacı Tonak, İbrahim
Varlı, Bedri Baykam’ın da bir yazısı bulunuyor. Deniz
Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yakalanma,
mahkeme ve idam süreçlerini anlatan kitapta, dönemin
gazetelerinde çıkan haberler, yazılar ile aile albümlerin-
den fotoğraflar da yer alıyor. Genel Yayın Yönetmenli-
ğini Dinç Çoban’ın yaptığı kitabın proje
koordinatörlüğünü Sedef Narçın üstlendi.

50. YIL KİTABI

Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş 6 Mayıs 1972'de sabaha
karşı Ankara'da bugün Ulucanlar Cezaevi'nde idam edildiler. 

BIR AVUCTULAR 
DENIZ OLDULAR

Ekranların, beyaz perdenin ve
tiyatro sahnelerinin sevilen oyun-
cuları Ayşen Nergis Baca ve Ser-
can Boztepe tiyatroda başlayan
yıldırım aşkı ile kısa bir sürede
nikah masasına oturdu. İki
oyuncu, oyunculuk sayesinde
başlayan aşklarının evlilik sıra-
sında en büyük vitaminin ortak
paydaları olan oyunculuk oldu-

ğunu vurguladı. Dizi film ve ti-
yatro sahnesinde birçok kez bir-
likte rol aldıklarını fakat bir
filmde ilk kez karı koca oynadıkla-
rını dile getirdi. Yıldıray Alkın’ın
yapımcılığını ve yönetmenliğini
üstlendiği “EL-HASS” isimli
korku filminin senaryosunu başa-
rılı oyuncular Ayşen Nergis Baca
ve Sercan Boztepe yazdı. Haziran 

ayı içerisinde vizyona girecek
olan “EL-HASS” isimli korku
filminde bir karı kocayı canlandır-
manın farklı bir heyecan oldu-
ğunu dile getiren Ayşen Nergis
Baca ve Sercan Boztepe “Biz bir-
birimizle gurur duyan bir çiftiz,
sınırlarımızın farkındayız, işimi-
zin doğru ve yanlışlarını tartışabi-
liyoruz buda başarımızı bir adım
öne taşıyor, EL-HASS isimli 
sinema filminde izleyici bunu
beyaz perdede görecek” dedi. 

Ailecek aynı filmdeler!
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Fenerbahçe 
Başkanı Ali Koç,
şampiyonluğu 
garantileyen 
Tarbzonspor'u
eleştirdi. Koç,
"Aklıma gelmezdi
söyleyeceğim ama
artık 3 Temmuz
ruhuna dönmenin
zamanı geldi. 
3 Temmuz ruhuna
hepimiz dönmek
zorundayız. Çünkü
bunlar meydanı boş
buldular. Meydanın
boş olmadığının
göstermenin zamanı
geldi. Şampiyonluk
için camialar bu
kadar tahrik
edilmez" dedi

BU KADAR DA
TAHRIK
OLMAZ!

F enerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma tö-
reni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Rama-
zan Bayramı'nın ikinci gününde, sarı-lacivertli

kulübün 115'inci kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal
Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 104'üncü yılındaki bay-
ramlaşma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç,
yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Uğur Dündar ve
üyeler katıldı. Ali Koç ve Uğur Dündar, bayramlaşmaya
gelen üyelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi. Düzenle-
nen bayramlaşma törenine Fenerbahçe Teknik Direktörü
İsmail Kartal ve kulüp bünyesinde yer alan sporcular video
mesajla katıldı.

Bugün bizim günümüz

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Fe-
nerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur
Dündar'ın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç konuştu. Tüm Fenerbahçelilerin bayramını
kutlayarak sözlerine başlayan Ali Koç, "Bugün bizim günü-
müz. Bir asrı aşan tarihiyle Türk sporuna öncülük eden, on
binlerce sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu yol-
layan, ülkenin kurtuluşu ve kuruluşunda çok önemli so-
rumlulukları yerine getiren, bir spor kulübünden çok daha
fazlası olduğunu gösteren ülkemizin en büyük kulübü Fe-
nerbahçe'nin 115'inci yılını, ulu önder Atatürk'ün kulübü-
müzü tarihi ziyaretinin 104'üncü yıl dönümünü hep
beraber kutluyoruz" diye konuştu.

Lider duruş sergiledik

Fenerbahçe'nin doğası gereği her zaman lider bir duruş ser-
gilediğini dile getiren Ali Koç, "Yeri geldiğinde de mücadele-
sini vermiş bir kulüptür. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan
bu dik duruşudur ve bu dik duruşu test etmemesidir. En
büyük gücü de camiasının gücüdür. 1907'de filizlenen fida-
nımız bugün koskoca bir çınara dönüşmüştür. Milyonlarca
Fenerbahçe taraftarına söylemek istiyorum; cumhuriyetle iç
içe geçmiş değerleri, bir gün olsun vazgeçmediği Atatürk
bağlılığıyla iyi ki Fenerbahçe, çok yaşa Fenerbahçe" şeklinde
konuştu. 

Darp gündeme gelecek mi?

Trabzonspor - Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili
konuşan Ali Koç, "Tanık olduğumuz hadsizlik, şımarıklık,
kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir kut-
lama, bir şampiyonluk adına ayaklar altına almak, artık Fe-
nerbahçelilerin mücadele etmesi gereken bir konuma
gelmiştir. Bu sezon söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta
yaşadıklarımız, o gün, hepimiz şiddetlendik, öfkelendik. Ve
maç çıkışında, stat dışında basın mensuplarına, Fenerbah-
çeliler olarak artık hakkımızı korumak için kendi mücadele-
mizi vermemiz gerektiğini ifade etmiştim. Aylar sonra

bugün geldiğimiz noktada bu çağrının çok çok daha geçerli
olduğunu ve en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini
sizlere bir kez daha söylemek zorundayım. Keşke söylemek
zorunda hissetmeseydim. Perşembe günü gerek şampiyon-
luk paylaşımı, gerek pankart, bunlar aslında, tek tek bakma-
yın, büyük pencereden bakın, bu aslında uzun bir süredir
bu takıma bir koruma kalkanının verdiği cesaretle sanki iste-
diği her şeyi, istediği şekilde yapabileceğini düşünmelerine
sebebiyet vermesine de artık hiç şaşırmayın. Perşembe günü
sizlerle paylaşacağım bilgilerle ne demek istediğimi anlaya-
caksınız, hatta koruma kalkanının ne demek olduğunu an-
layacaksınız. Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden nasıl
korunduklarını, acaba Antalyaspor'un başkanının bahsettiği
darp konusu raporu olacak mı?" diye sordu. 

Daha iyi anlayacaksınız

"Stada kapasitesinden çok daha seyirci alınması o raporda
olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda maç sonu kameralar
incelenir, kameraların incelenip incelenmediğini de görecek-
siniz" diyen Koç, "Rapora müdahale edilip edilmediğine de
siz karar vereceksiniz. Benzer olaylar bizim şampiyonluk
maçında stadımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün
ve cezalar çıktıktan sonra onunla karşılaştırın. Ve bu kutsal
camianın haklarını korumanın zamanının geldiğini ve geçti-
ğini sizler benden çok daha iyi anlayacaksınız. Normalde
başka bir ortamda maçta böyle bir olay yaşansaydı TFF'nin
ne cezalar vereceğini hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte ya-
şandı. Bunları da anlatacağım perşembe günü. Bu gece gö-
receksiniz disiplin sevkinde ne olacağını" ifadelerini
kullandı. 

Meydanı boş buldular!

Ali Koç, Trabzonspor stadının haftalardır kapatılması ge-
rektiğini ve kapatılması bir kenara, son iki maçın İstanbul'da
oynanmasını isteyeceklerini de aktararak, "Bu cüreti de gös-
terecekler. Şampiyonluk için camialar bu kadar tahrik edil-
mez. Evet federasyon var, bakanlık var ama korkarım ki
onları koruyan koruma kalkanı hepsinden güçlü. Onlara da
doğal olarak onlara da fazla kızmıyorum. Yaptıkça, yaşa-
dıkça, cezaların karşılığı olmadığını gördükçe onlar da
doğal olarak, 38 yıl şampiyon olmamanın verdiği motivas-
yonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu şu anda
göremiyorlar. Ama bu ülkenin birlik beraberliğine nefret to-
humu atmamanın, herhangi bir şampiyonluktan çok çok
daha önemli olduğunu sizlere anlatacağım perşembe günü.
O yüzden rica ediyorum, üzülerek de söylüyorum; aklıma
gelmezdi söyleyeceğim ama artık 3 Temmuz ruhuna dön-
menin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek
zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meyda-
nın boş olmadığının göstermenin zamanı geldi" diye 
konuştu. DHA

Her kULüBe 
eŞiT MeSAFeDeyiZ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan
açıklamada, "Herhangi bir kulübün hukuka ay-
kırı olarak korunması, kollanması söz konusu ol-
mayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit
mesafededir" denildi
Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından di-
siplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından
verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı ku-
lüplerin kollandığına ilişkin iddialar üzerine ya-
zılı bir açıklama yapan Futbol Federasyonu,
"Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından di-
siplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından
verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı ku-
lüplerin kollandığına ilişkin haksız ve mesnetsiz
iddiaların yer aldığı görülmüştür. kamuoyunun
açık bir şekilde bilmesini isteriz ki, daha önce
müteaddit kereler belirtildiği üzere, disiplin
sevkleri TFF Statüsü ve Talimatlarında belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde, müsabakalarda
görevli, temsilci ve hakem raporları esas alına-
rak TFF Hukuk Müşavirliği’nde görevli disiplin
müfettişleri tarafından yapılmaktadır" denildi. 

Müdahale söz konusu değil

Açıklamada, "Somut delillere ve gerekçelere da-
yanılarak yapılan bu sevklere ilişkin disiplin ka-
rarları, gerekli inceleme sonrasında bağımsız
disiplin kurulları tarafından verilmekte, bu ka-
rarlara itiraz halinde yetkisini kanun ve statüden
alan bağımsız Tahkim kurulu kararıyla kesinleş-
mektedir" denilerek, "TFF Başkanı, yönetim ku-
rulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya
bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve ka-
rarlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir.
Bunun en son örneği de, kamuoyunda da tartışı-
lan MHk’nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Göz-
lemci klasmanlarıyla ilgili TFF yönetim kurulu
tarafından onaylanan kararının Tahkim kuru-
lu’nca kaldırılmasıdır. Ayrıca TFF görevlileri mü-
sabakalara ilişkin raporlarını Futbol yönetim
Sistemi (FyS) üzerinden düzenlemekte ve bu ra-
porlara kimsenin müdahale etme ihtimali bu-
lunmamaktadır. Herhangi bir kulübün hukuka
aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu
olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesa-
fededir" ifadelerine yer verildi. 

Mergim Berisha uzaklaştırıldı!
Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia
edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme,
karara uymadığı takdirde Berisha'nın 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağını da kararında vurguladı
Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Ana-
dolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvu-
rarak Fenerbahçeli forvet Mergim
Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilek-

çesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yı-
lının eylül ayından beri beraber yaşadık-
ları ve normal şartlar altında gelecek ay
evlenmeyi planladıkları belirtildi. Suç

duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vlla-
saliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte ya-
şadığı Ümraniye'deki rezidanstan
kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vlla-
saliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşya-
larını almasına müsaade dahi etmediği

dilekçede ifade edildi. Dilekçede Be-
risha'nın rezidansın güvenlik görev-

lilerine; "Vllasaliu'yu siteye
almayın" şeklinde talimat verdiği

de iddia edildi.

Eşyaları vermedi

Dilekçede, "Müvekkilin ye-
gane gayesi faturaları

dahi kendisine ait olan
özel eşyalarını alıp

karşı tarafla olan
tüm ilişkisini son-

landırmaktır.
Ancak müvek-

kilin şikayet
edilen tara-

fından tek-
rar fiziki

şiddete

maruz kalma olasılığı kuvvetle muhte-
meldir. Bunun yanında kendisi, vekil
edene farklı şekilde küfür ve hakaret içe-
ren söylemler kullanmaktadır" şeklinde
ifadeler kullandı. Dilekçede Berisha'nın
Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi.
Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını ver-
meyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne
sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Beris-
ha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Be-
risha hakkında soruşturma açılması ve
uzaklaştırma kararı çıkarılması talep
edildi.

Zorlama hapis cezası

Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise 'Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Yasa' uyarınca Beris-
ha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay
süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama
ve küçük düşürme içeren söz ve davra-
nışlarda bulunmamasına karar verdi.
Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bu-
lunduğu konuta ve iş yerine yaklaşma-
masına da mahkemece karar verildi.
Berisha'nın Vllasaliu'yu 2 ay süreyle ileti-
şim araçlarıyla veya sair surette rahatsız
etmemesine de karar veren mahkeme,
Berisha'nın söz konusu kararların gerek-
lerine uymadığının tespit edilmesi tak-
dirde 3 günden 30 güne kadar zorlama
hapis cezasına tabi tutulacağına da
karar verdi.  DHA

Develioğlu 
aday oldu

11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan
Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü, beşinci
adayların da çıkabilmesi için uygun bir orta-
mın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Ku-
lübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir
adayın çıkması için de her türlü gayrette bu-
lundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek
kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önü-
müzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar
da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mev-
cut durumda Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına
aday olduğumu bildiriyorum" dedi.

Play Station değildir

Kongre iptal talebini hukuki temellere göre yaptığına dik-
kat çeken Fırat Develioğlu, "Daha önceki beyanatlarımda
da bildirdiğim gibi sevdalısı olduğumuz Galatasaray Ku-
lübünün mevcut iki adayla en fazla 5-6 ay sonra tekrar bu-
günkü belirsizlik ortamına sürükleneceği kaçınılmazdır. İki
başkan adayı ve ekipleri de kaliteli insanlardır. Daha sakin
bir zamanda kulübümüzü yönetmeye layık ve ehildirler.
Şu anda bir belirsizlik ortamında bulunmaktayız. Bu
adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukuku-
muzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önü-
müzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme
ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada
ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir
uzmanlık- kolektif hareket alanıdır. Futbol iyi finansman
bulup, iyi kadrolar kurup başına iyi hoca geçirerek oyna-
nan adeta bir Play Station oyunu değildir. Futbol insanla
oynanır ve yüzde doksanı insan faktörüyle yönetilir. Takım
içi kardeşlik, oyuncuların sahada haklarının yenilmemesi
ve arkalarını dayadıkları, kendilerini savunan maddi-man-
evi güçlü bir başkan ve yönetim takımın performansını kat
be kat arttırır" diye konuştu.

Hukuka göre yaptım

"Geçen yıl averajla ikinci olan takımımızın masa başı
oyunlarıyla nasıl dengesinin bozularak yarışma harici bı-
rakıldığını hep beraber gördük" diyen Develioğlu, "Tam
mevcut yönetim bu konuda gerekli tavrı almaya başlamış-
ken, sosyal medyada manipüle edilerek köpürtülen ta-
hammülsüzlük kulübümüzü daha beter bir bilinmezlik
içerisine soktu. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki
temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla fe-
lakete doğru sürüklendiğimizi gördüm. 6-7 ay sonra otur-
duğum yerden 'Bakın ben haklı çıktım' demek yerine
aksiyon alarak 'Elimde bu kadar imkan varken Galatasa-
ray için ne yapabilirim ?' diye düşündüm. Bu sebeple
üçüncü-dördüncü-beşinci adayların da çıkabilmesi için
uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım.
Özellikle Federasyon - MHK - Tahkim Kurulu gibi yer-
lerde kulübümüzün haklarını yedirmeyecek  güçlü bir ada-
yın çıkması için de her türlü gayrette bulundum. Bu
profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek
üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip
adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut du-
rumda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday oldu-
ğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023
sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de elle-
rinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyle-
yerek gezeceğini vaat ediyorum" ifadelerini kullandı. DHA

Galatasaray'da olağanüstü seçimin 
yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile
engel olan Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı
kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
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O rtahisar'da geçen yıl 11
Ağustos'ta İstanbul'dan
dedesini ziyaret için gelen

Emir Yuşa Atıcı (15), aile üyeleri-
nin fındık topladığı bahçede aniden
düştü. Başından yaralandığı görü-
len Yuşa, ambulansla Karadeniz
Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fa-
kültesi Farabi Hastanesi'ne kal-
dırdı. Emir Yuşa Atıcı'nın sağ
kulağının arkasından yorgun mer-
minin girip, omuriliğine saplandığı
belirlendi. Ameliyata alınan Emir
Yuşa Atıcı, kurtarılamadı.

Her yere afiş asıldı

Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mus-
tafa Atıcı ise silahlı sevinç gösteri-
leri ile mücadele etmek için
harekete geçti. İlk olarak Süper
Lig'de şampiyonluk yolunda ilerle-
yen Trabzonspor'un taraftar grup-
larıyla görüşen baba Atıcı, zafer
kutlamalarında ateşli silah kullanıl-
mamasını istedi. Daha sonra İçiş-
leri Bakanlığı ve Valilik
öncülüğünde tüm kurum ve kuru-
luşlar ile taraftar derneklerinin de
destek verdiği kampanyayla kent-
teki reklam panoları, 'Mutluluğa
kurşun sıkmayın' sloganları ile do-
natıldı; bina ve caddeler de afiş ve
bayraklarla süslendi.

Tek bir olay yaşandı

Trabzonspor da seyircisi önünde
Fraport TAV Antalyaspor'dan 1
puan almasıyla ligin bitimine 3
hafta kala şampiyonluğunu ilan
etti. Maç ve şampiyonluk kutlama-
ları için şehre gelenlerle nüfusu 2,5
milyona yaklaşan Trabzon'un mey-
dan, cadde ve sokakları da karna-
val alanına döndü. Cumartesi
gecesi başlayıp, sabahın ilk ışıkla-
rına kadar süren kutlamalarda;
'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloga-
nıyla yapılan çağrılar ile 3 bin per-
sonelle alınan üst düzey güvenlik
tedbirleri sonuç verdi. Kentte sa-
dece bir kez havaya ateş açıldı,
bunun dışında herhangi bir silahlı
olay yaşanmadı.

Kampanya sürecek

Öte yandan İçişleri Bakanlığı,
'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kam-
panyasının ülke genelinde sürece-
ğini duyurdu. Açıklamada, "Spor
müsabakaları, askere gönderme,
düğün, nişan gibi kutlamalarda,

silah kullanılmaması, havaya ateş
açılmaması gerektiğini belirten
'Mutluluğa Kurşun Sıkma' yazılı
afişler ile vatandaşlar bilgilendirile-
cek" denildi. Trabzon İl Sağlık Mü-
dürlüğü'nce yapılan paylaşımda da
"Şampiyonluk kutlamalarında
mutluluğa kurşun sıkılmaması biz-
leri ziyadesiyle mutlu etti" ifadeleri
kullanıldı.

Başkan teşiekkür etti

Trabzonspor Başkan Ahmet Ağa-
oğlu, yayınladığı yazılı mesajda,
"Trabzonsporumuzun şampiyonlu-
ğunu ilan etmesinin üzerinden
henüz bir gün bile geçmeden, sayı-
sız kişi ve kurumdan tebrik mesaj-
ları aldım. Her şeyden önce sosyal
medya, telefon, mesaj ve mail ka-
nalıyla bana ve kulübümüze ulaşa-
rak sevincimizi paylaşan başta
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm
devlet büyüklerimize; spor kulüp-
leri, sivil toplum örgütleri, basın
kuruluşları ve futbol kamuoyunun
tüm paydaşlarına teşekkürlerimi
sunuyorum" dedi.

Herkes takdir ediyor

Bordo mavili ekibin başarısının
tüm kamuoyunca bilindiğini ve
takdir topladığını belirten Ağaoğlu,
"Trabzonspor’un şampiyonluğunu
yaşamak; üstelik bu onura kulübün
başkanı sıfatıyla nail olmak, benim
için başlı başına büyük bir kıvanç
vesilesidir. Ancak gelen kutlama
mesajlarında yapılan ortak bir vur-
gunun dikkatimi çektiğini ve beni
ziyadesiyle mutlu ettiğini söyleme-

liyim. Kamuoyu, Trabzonspor’un
bugün elde ettiği başarının, seneler
önce ortaya koyduğumuz ve uygu-
ladığımız uzun vadeli planlama ve
stratejinin sonucunda gerçekleştiği-
nin ziyadesiyle farkında. Herkes
bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu
farkındalık, dün geceden beri şah-
sıma ve kulübüme gelen tüm teb-
rikleri benim için daha bir anlamlı
kılıyor" ifadelerini kullandı.

Emniyeti unutmadı

Trabzonspor'un şampiyonluğunu
ilan ettikten sonra havaya ateş et-
meyen ve birbiriyle kucaklaşan tüm
taraftarlara teşekkür eden Ağaoğlu,
"Ben bu güzel ilgi ve teveccühe
mazhar olurken, benim de gönül-
den teşekkür etmek istediklerim
var, en başta Trabzonspor taraftar-
ları. Senelerdir bu vuslatın ateşiyle
yanan, umutla bekleyen, mücade-
lesinden vazgeçmeyen taraftarları-
mız dün gece hak ettiği mutluluğu
sonuna kadar yaşadı. Şampiyon-
luğu silaha değil, birbirlerine sarıla-
rak kutladıkları, mutluluğumuza
kurşun sıkmadıkları için hepsine
canı gönülden teşekkürlerimi sunu-
yorum. Taraftarlarımız elbette önü-
müzdeki günler, haftalar boyunca
şampiyonluğu kutlamaya devam
edecek! Bundan sonra da kutlama-
ların sevdiklerimize sarılarak süre-
ceğine inanıyorum" dedi. Başkan
Ağaoğlu, şampiyonluk gününde
destek veren tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına da teşekkür ederek,
"Son olarak, bu büyük günün ha-
zırlık aşamasında, yönetsel süreç-
lerde bizlerin işini kolaylaştırmak

için canla başla
uğraşan Trabzon
Valiliği, Emniyet
Müdürlüğü, Jan-
darma Komutan-
lığı, Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe
belediyeleri başta
olmak üzere bu
kutlu günümüzde
yanımızda olan,
destek olan tüm
kurum ve kuruluş-
lara, sponsorları-
mıza ve iş
ortaklarımıza son-
suz şükranlarımı
sunuyorum" 
dedi. DHA

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1601482)

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK 
TEKLİF Usulü ile kiralanacaktır.
İşin Adı                                       :  İlkokul – Kreş Kiralama İşi  
Mahallesi/Köyü/Mevki              :  Mevlana Mah. 
Sokağı :  832 Sokak  
Kapı No                   :  1/1
Ada :  3267
Parsel :  1-2
Cinsi :  B.A.K.  
Kat Adedi :  Bodrum, zemin,1 kat
Niteliği :  İlkokul – Kreş   
Alanı (m2)                                  :  1506 m² 
Tahmin Edilen Yıllık Bedel        :  780.000,00 TL + KDV
Tahmin Edilen Aylık Bedel        :  65.000,00  TL + KDV 
Geçici Teminat %10 : 78.000,00  TL 
Şartname Bedeli : 1.000,00  TL
Kiralama Süresi : 3 (Üç) YIL

İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası  Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20  
Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

Tarih Saat Gün
İhalenin yapılacağı tarih               : 18.05.2022      14.00 ÇARŞAMBA
İhale için son müracaat tarihi       : 17.05.2022      16:30 SALI
(a)- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. madde-

sine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte
açıklanan biçimde teklifte bulunmak,  
(b)- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

TÜZEL KİŞİLİKLERDEN ŞAHISLARDAN
1-İmza sirküleri ( Noterden ) 1-Nüfus cüzdanı sureti örneği  
2-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi                        (Muhtardan veya Nüfus Md. lüğünden Onaylı)
3 Tasdikli vergi levhası örneği                                2- İkametgâh senedi örneği veya Yerleşim Yeri
4-Geçici teminat                                                      ve diğer adres belgesi(Nüfus Md. lüğünden onaylı)
(Banka Teminat mektubu veya makbuzu) 3- Geçici teminat (Banka Teminat mektubu veya makbuzu)
5- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz   4- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
(c)- İhaleye katılan isteklilerden; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınmış Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi veya Çocuk Kulübü Açılış İzin
Belgesi
(ç)- İhaleye katılan isteklilerden; Eğitim Sektöründe en az 5 yıl faaliyet gösterdiğine dair belge 
(d)- Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul 
ettiğini belirtip imzalanması.
(e)- Kamu Tüzel kişilik adına ihaleye katılanlardan Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu ve Geçici
Teminat yatırıldığına dair mektup veya makbuz vermeleri yeterlidir. Diğer belgeler istenmez.
(f)- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen 
istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İhale Şartnamesi ve ekleri  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binasında ( Merkez Mahallesi 
Cumhuriyet Meydanı No: 20)  Emlak ve İstimlak Müdürlüğün'den ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir
veya bedeli karşılığında alınabilir. İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) 7 Kat Yazı İşleri 
Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler
kabul edilmeyecektir. İş bu ilan  05.05.20222 tarihi ile 15.05.2022 tarihleri arasında Belediyemiz 
mevcut genel ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.

İLAN OLUNUR

Sezona Bölgesel Amatör Lig hedefiyle
başlayan Beylikdüzüspor, klasman gru-
bunun son maçında Ayazağaspor’u farklı

yendi ve 8 maç sonunda topladığı 17 puanla
grubu 2. bitirerek bir üst lige katılmaya hak ka-
zandı. Bu önemli başarıda emeği geçen başta,
bir dakika bile olsa mavi-beyazlı formayı terlet-
miş tüm oyuncuları, teknik direktör Fuat Cörüt
ve tüm yardımcılarını, Başkan Metin Aydın, as-
başkan Firdevs Afrın ve takımı sezon boyu yalnız
bırakmadan, bu başarıya katkı sağlayan tüm yö-
netim kurulu üyelerini ve tabii ki emektar kulüp
personelini yürekten kutlarım. Tebrikler 
Beylikdüzü kırlangıçları, alkışlar size…

Hızlı başladı, farka gitti: 5-1

Klasman karşılaşmalarında B grubunda mü-
cadele eden Beylikdüzü, son maç olan Ayazağa
mücadelesine mutlak galibiyet hedefi ile çık-
mıştı. Çünkü beraberlik ya da yenilgi diğer maç-
lardaki skorlara göre risk demekti. Bu bilinçle
sahaya çıkan Kırlangıçlar, Bahçelievler Stadyu-
mu’nda oynanan maçın başından itibaren gol
arayan, üstün oynayan taraftı. Beylikdüzü sa-
vunması ise yüksek konsantrasyonla hatasız oy-
nuyor ve rakibe pozisyon vermiyordu. İlk gol 20.
dakikada kaptan Furkan Aktemur’dan geldi
ama Beylikdüzü durmuyordu. Maçı 2 gol, 1
asistle tamamlayarak günün yıldızı olan Mu-
hammed Taşdemir, ilk yarının sonlarına doğru
ceza sahası önünden yaptığı şık vuruşla skoru 
2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu şekilde bitti. 

İkinci yarıda farkı azaltmaya çalışan Aya-
zağa, 48. dakikada bir penaltı kazandı ancak
Berkant topu direğe nişanladı. Ayazağa, Mu-
rat’la bulduğu golle skoru 2-1’e getirse de 70.
dakikadan sonra Beylikdüzü rüzgarı esmeye baş-
ladı. Önce Necati Can, ardından Muhammed ar-
darda attıkları gollerle farkı açarken, sonradan
oyuna giren bir diğer golcü Ender Burak ise
uzaklardan attığı muhteşem golle galibiyeti

perçinledi ve karşılaşma 5-1 sona erdi.  

İsabetli transferler

Tek devreli lig usulüne göre tarafsız sahalarda
oynanan klasman grubu maçlarında oynadığı 8
karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 
mağlubiyet alan Beylikdüzü 17 puan topladı. 
Bu maçlarda rakip filelere 18 gol bırakmayı 
başaran mavi-beyazlılarda Necati Can, sakatlığı 
nedeniyle bazı maçlarda formasından uzak kal-
masına rağmen 5 golle takımın en golcü ismi
oldu. Onu 4 golle Ender Burak takip ederken
Muhammed 2, Furkan Aktemur 2, Mert Vurak,
Gürkan Er, Mehmet Arslan, Tuğrul ve Okan ise
1’er golle klasman grubunda skora katkı 
sağlayan diğer oyuncular oldular.  

Klasman maçları öncesi takıma katılan tecrü-
beli kaleci Ali Karadeniz, stoper Hakan Türkadı,
santrafor Necati Can Öztürk ve kanat forvet
Mehmet Arslan Beylikdüzü’nün Bölgesel Ama-
tör Lige yükselmesinde önemli katkılar sağladı-
lar ve ne kadar isabetli transferler olduklarını
ispatlamış oldular.  

Hedef profesyonel lig

Gönlümüzden geçen Beylikdüzüspor’un, Batı
İstanbul’un başkenti olarak tanımlanan Beylik-
düzü’nü ve İstanbul’u daha üst liglerde başarıyla
temsil etmesi. Bunun için yeni hedef yeni se-
zonda BAL’dan 3. lige çıkabilmek. Bunun için
önce çift devreli lig şeklinde oynanacak BAL
maçlarında grubu lider bitirmek; sonrasında ise
İstanbul bölgesinden 3 takımın bir araya gele-
ceği play-off ligini birinci olarak tamamlamak
gerekiyor. Bu uzun yolda, yeni sezon için yeni he-
defini profesyonel lig olarak belirleyen Beylikdü-
züspor’a şimdiden başarılar dilerim. Bu takımı
takip etmeye devam edin, önümüzdeki sezon çok
daha renkli ve iddialı geçecek. Hoşçakalın…

Beylikdüzü’nde 
görev tamam

ilkerergur@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

İlker ERGÜR

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 
cumartesi gecesi başlayıp, sabaha kadar süren kutlamalarda; 'Mutluluğa kurşun
sıkmayın' sloganıyla yapılan çağrılar ile alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sonuç
verdi. 'Şampiyonluk göçü' ile nüfusu 2,5 milyona yaklaşan kentte, sadece bir kez
havaya ateş açıldı. Bunun dışında herhangi bir silahlı olay yaşanmadı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trab-
zonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile
ilkleri yaşadı. 536 günde şampiyonluğa ula-
şan Avcı, Trabzonspor’da bu sevinci yaşa-
yan 3’üncü teknik adam oldu.
Trabzonspor’da göreve başladığı dönemde

‘Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbo-
lundan alacağımız var’ sözleri ile göreve başlayan
teknik direktör Abdullah Avcı, 536 günde bordo-
mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı.
Bordo mavili takımın başında kariyerinin en par-
lak günlerini yaşayan Avcı, takımının başında çık-
tığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22
beraberlik sadece 8 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili-
ler, Avcı’nın görevde olduğu dönemde Süper Ku-

pa'yı da müzesine götürme başarısını gösterdi.

3’üncü teknik adam

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yöneti-
minde ilkleri başardı. Ligin 9’uncu haftasından iti-
baren liderliği bırakmayan Avcı, kulüp tarihindeki,
1979-1980'deki 28 haftalık liderlik rekoru 42 yıl
sonra bu sezon ligin bitimi ile birlikte kıracak.
Trabzonspor bu sezon ligde sahasında oynadığı
18 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Trab-
zonspor’un efsane teknik direktörlerinden 4 şam-
piyonluk yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ile 2
şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer'in ardından
Avcı takımı şampiyon yapan 3’üncü teknik direk-
tör olarak tarihe geçti.
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TRABZONSPOR, AVCI İLE İLKLERİ YAŞADI
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İrvan, teknolojiyle beraber hayatımı-
zın önemli bir parçası haline gelen
haber sitelerinin önemine ilişkin de-
ğerlendirmede bulundu. Günü-
müzde gazeteciliği sadece geleneksel
medya olarak kabul edilen basılı ga-
zeteler ve televizyonlarla sınırlı bi-
çimde değerlendirmenin yanıltıcı
olacağını kaydeden Prof. Dr. Süley-
man İrvan, “Elbette geleneksel med-
yanın özellikle kamuoyu oluşturma
anlamında ciddi bir ağırlığı vardır.
Ancak artık haber anlık ve hızlı üre-
tilen ve tüketilen bir ürün haline gel-
miştir. Hatta denilebilir ki haber
kadar hızlı üretilen başka bir ürün
yoktur. Bu yeni medya çağında ha-
berin mecrası haber/medya siteleri-
dir.” dedi.

İçerik çok önemli

Haberin kuşkusuz etkisini belirleyen
birkaç etmen söz konusu olduğuna
dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman
İrvan, “Etkiyi belirleyen kuşkusuz
öncelikle haberin konusu ve içeriği-
dir. Nerede yayımlandığından ba-
ğımsız olarak, bazı olaylara ilişkin
haberlerin etkisi çok yüksektir. Örne-
ğin deprem, sel gibi felaket haberleri,
suikast haberleri, savaş haberleri
gibi. İkincisi haberin yayımladığı
mecradır, mecranın güvenilir olup
olmamasıdır. Bir haber bilindik ve
güvenilir bir mecrada yayımlandı-
ğında doğruluğu konusunda kimse

kuşku duymazken, bilinmeyen ya da
pek güvenilmeyen bir mecrada ya-
yımlandığında aynı etkiyi yaratama-
yacaktır. Haber/medya siteleri
güvenilir medya kuruluşlarıyla ilişkili
oldukları takdirde aynı güveni inter-
nete transfer edebilmektedirler.” diye
konuştu.    

Manşetler değersizleşti

Haber sitelerinin günümüz şartla-
rında yazılı basınla rekabeti konu-
suna da değinen Prof. Dr. Süleyman
İrvan, “Türkiye bağlamında konu-
şursak; yazılı basın haber siteleriyle
girdiği rekabeti çoktan kaybetmiştir.
Bunu düşen tirajlardan, ertesi gün
yayımlandığında artık gündemden
düşmüş manşetlerden anlıyoruz.
Hele de Türkiye gibi gündemin hızlı
değiştiği bir ülkede yazılı basın, sıcak
haber rekabetine giremeyecek kadar
bitkin durumdadır. Artık kimse her-
hangi bir gazetenin manşetini ko-
nuşmamaktadır. Televizyonların
sabah haberleri de olmasa manşet-
ler hepten değersizleşecektir" şek-
linde konuştu. 

Batı'da durum nasıl?

Dünyadaki durumu da değerlendi-
ren Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Batı
Avrupa ve ABD gibi ülkelerde basılı
gazeteler tiraj kaybetseler bile önem-
lerini sürdürmektedirler. Neden?
Çünkü bu gazeteler sıcak haberden
çok özel haberlere yönelmiştir. Eğer
okur eline aldığı gazetede yayımlan-
mış olan haberleri her mecrada bu-
labiliyorsa neden sizin basılı
gazetenize para versin ki? Türki-

ye’de gazeteler bu gerçeği bir türlü
kabullenmek istememektedirler. Gi-
dişat, yakın bir süreçte basılı gazete-
lerin kâğıttan vazgeçmeleri şeklinde
olacaktır. Bunda elbette kâğıt ve
mürekkep fiyatlarındaki fahiş artış-
lar da etkili olacaktır” dedi.

Kopyala-yapıştır!

Haber sitelerinin büyük bölümünün
özgün içerikler yerine kopyala-ya-
pıştır içerikler kullanmasının gaze-
tecilik kavramını ve gazetecilik
mesleği üzerindeki etkilerini de de-
ğerlendiren Prof. Dr. Süleyman
İrvan,  şunları söyledi; “Gazetecili-
ğin asıl sorunu, özgün içerik ürete-
memesidir. Neden? Çünkü
muhabire yatırım yapmak yerine
haber üreten birkaç ajansa abone
olmaktadırlar. Hatta böylece kopya-
lamaya bile gerek duymayacak şe-
kilde ajanslardan gelen haberleri
otomatik olarak yayına alan bir ga-
zetecilikten söz ediyoruz. Artık buna
ne kadar gazetecilik denilebilirse!
Kopyala-yapıştır gazeteciliği ise
emek hırsızlığından başka bir şey
değildir. Buna dense dense aşırmacı
gazetecilik denir. Kuşkusuz bunda
gazetecilik eğitimi alsın ya da alma-
sın dileyen herkesin bir haber sitesi
açabilmesinin büyük payı var. Etik
ilkeleri yok sayan bu gazetecilik an-
layışının gazetecilik mesleğine de
büyük zararları olmakta. Çare el-
bette öncelikle internet medya yasa-
sının çıkarılmasından ve haber
sitelerinin etik ilkeler çerçevesinde
gazetecilik yapmalarının 
özendirilmesinden geçiyor.”
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Günümüzde haberin anlık ve hızlı
üretilen ve tüketilen bir ürün ha-
line geldiğini vurgulayan Prof. Dr.
Süleyman İrvan, haberin etkisini;

konusu, içeriği ve yayınlandığı
mecranın belirlediğine dikkat
çekti. Ülkemizde yazılı basının

haber siteleriyle girdiği rekabeti
çoktan kaybettiğini kaydeden

Prof. Dr. Süleyman İrvan, 
“Gazeteciliğin asıl sorunu, özgün

içerik üretememesidir” dedi
EKREM HACIHASANOĞLU

Haber sitelerinin özellikle genç
kuşak açısından yazılı basının
yerini aldığının söylenebileceğini
kaydeden Prof. Dr. Süleyman
İrvan, “Ben öğrencilerim ara-
sında basılı gazete takip eden
kimse görmüyorum artık. Yapıl-
ması gereken, yaklaşık 25 yıldır
bir yasası olmadan gazetecilik
yapan internet gazeteciliği ala-
nını bir yasaya kavuşturmak, etik
ilkeleri hayata geçiren bir meka-
nizma oluşturmak, haber sitele-
rinde çalışan gazetecilerin
gazeteci kimliği (basın kartı) ala-
bilmelerini mümkün hale getir-
mek ve dijitale geçişi
kolaylaştıracak önlemler almak-
tır. Dijital gazeteciliğin imkânla-
rını iyi kullanabilirsek, daha iyi
gazeteciliğin mümkün olabildi-
ğini de göreceğiz. İyi gazetecilik
için illa da basılı gazete diye di-
retmenin bir anlamı kalmadı.”
diyerek sözlerini tamamladı. 

YASASI OLMAYAN GAZETECİLİK!

Ziyaretçi kuyruğu
Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek
isteyen yerli ve yabancı turistler
metrelerce kuyruk oluşturdu. Yağ-
mur altında bekleyen ziyaretçilerin
oluşturduğu kuyruk Dolmabahçe
Caddesi'ne kadar uzadı.  Ramazan
Bayramı'nın 2. gününde Beşiktaş'ta
bulunan Dolmabahçe Sarayını zi-

yaret etmek isteyen yerli ve yabancı
turistler uzun kuyruklar oluşturdu.
Ziyaretçiler içeri girebilmek için
yağmur altında saatlerce kuyrukta
bekledi. Çoğunluğunu yabancı tu-
ristlerin oluşturduğu metrelerce
uzunluktaki kuyruk Dolmabahçe
Caddesi'ne kadar uzadı.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Sosyal medyada yaptığı
paylaşımlarla geniş kitlele-
rin beğenisini kazanan
ünlü şarkıcı Simge Sağın,
önceki gün verdiği kon-
serde sahnede tercih ettiği
cesur kırmızı sahne kos-
tümü ile büyük beğeni top-
ladı. Son dönemde yaptığı
açıklamalarla geniş kitlele-
rin dikkatini çekmeyi sür-
düren ünlü şarkıcı Simge
Sağın, önceki gün verdiği
konserde sahnede tercih
ettiği cesur kırmızı sahne
kostümü ile büyük beğeni
topladı.  Sosyal medyada
yaptığı paylaşımlarla geniş
kitlelerin beğenisini kaza-
nan ünlü şarkıcı Simge
Sağın, önceki gün verdiği
konserde sahnede tercih
ettiği cesur kırmızı sahne
kostümü ile büyük beğeni
topladı. Ünlü şarkıcı Simge
konserlerinde giydiği iddialı
kıyafetlerle nefes kesmeye
devam ediyor. Simge ön-
ceki akşam yaz konserleri
serisinin startını Alaçatı
Şerefe sahnesinde verdi.
Şarkıları ve sahne perfor-
mansıyla beğeni toplayan
Simge, konserde giydiği
kırmızı kostümü ile tüm
dikkatleri üzerine çekti. 


