
PAZARA VE PAZARCIYA
SAHİP ÇIKAN YOK!
Bahçelievler Belediye Meclisi,
1 buçuk yıl önce Soğanlı Meydanı

Kıbrıs Caddesi’nde bulunan 50 yıllık semt
pazarının başka bir yere taşınması kararı
alındı. Aradan geçen sürede tüm girişim-
lerine rağmen ikna olmayan pazarcılar
Kıbrıs Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi 
aldığı yürüyüşte pazarcılar ellerinde döviz-
ler taşıyıp, slogan attı. İstanbul Pazarcılar
Odası Başkanı
Mesut Şengün,
“Gerek belediye 
başkan yardımcısı
gerek partilerin de-
ğerli temsilcileriyle
görüşme fırsatımız
oldu. Ancak pazarı-
mız ile ilgili bir 
cevap alamadık. 
Pazara ve pazarcıya
sahip çıkan yok”
dedi. I SAYFA 9

ç

Albinizm Derneği 
Yönetim Kurulu

Üyesi Avukat Alim Yılmaz,
Damga'ya konuştu. Yılmaz
Damga okuyucuları için;
“Albinizm nedir, eğitim haya-
tında yaşanılan zorlukları 
nelerdir, toplumda Albinizm
farkındalığı var mıdır yok
mudur, sosyal yaşam içeri-
sinde dışlanma söz konusu
mu ve Albinizm farkındalık
haftası üzerine yaptıkları ça-

lışmaları anlattı. “Albinizm,
canlılara renk veren melanin
pigmentinin üretimini kısmen
veya tamamen engelleyen
genetik değişimlerin sonucu
olarak ortaya çıkan durum-
dur”diyen Yılmaz; “Albi-
nizmli bireylerin
toplum içerisinde
ayrımcılığa maruz
kaldıkları gerçektir”
ifadelerini kullandı.
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Türk Kızılay’ın 153 yıllık 
merhamet ve iyilik tarihine ışık

tutan Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a
“153 Yıllık İyilik Hareketimiz” 
Sergisi, kuruluş yıldönümü olan 11
Haziran’da İstanbul’da Galatasaray
Lisesi önünde açıldı. 18 Haziran’a
kadar açık kalacak serginin açılışında
konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem
Kınık, “Bugün
doğum günü-
müz; 154 yaşına
giriyoruz, 153
yılı geride bırakı-
yoruz. Bu iyilik
hikayesi; 11 Ha-
ziran 1868 yı-
lında başlıyor”
dedi.   I SAYFA 5
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153 YILI GERİDE BIRAKTI 

BAŞARISIZLIĞI
SEVMEK (1)

Orhan Karaten, eşi Ela-
nur Kareten ile kızı Ada’yı

parka götümek için evden çıktı.
Kızları Ada’yı bebek arabasının
pusetinde taşıyan çift, yolda yü-
rürken bir anda silah sesleri du-
yuldu. Aile iki grup arasında
yaşanan çatışmanın arasında
kaldı. Tüfek ve tabancaların kulla-
nıldığı çatışmada Orhan Karaten,

başına isabet eden mermiyle, eşi
ve kızının gözleri önünde kanlar
içerisinde yere yığıldı. Olayla ilgisi
olmayan kurye Mazlum T., de ça-
tışma arasında kalarak yaralandı.
İki isim de hastaneye kaldırıldı.
Ancak bir çocuk babası Orhan
Karaten tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak hayata
veda etti. 
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EŞi VE KIZININ GÖZLERi 
ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Şişli Emniyet Müdür-
lüğü’ne bağlı polis ekipleri

tarafından olay yerinde yapılan
incelemelerin ardından, çatışmaya
karışan ve yaralanan bir kişinin
daha olduğu belirlendi. Bacağın-
dan yaralandığı öğrenilen Halis Y.
(56) gözaltına alınınca diğer şüp-
helilerin izine de ulaşıldı. İlçe ve
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiple-

rince yapılan çalışmalarda, çatış-
maya katılan 2 gruptan 6 şüpheli
daha gözaltına alındı. Şüphelilerin
adreslerinde yapılan aramada 
1 CZ-61 tipi tam otomatik silah, 
4 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelerden
aynı grupta olan 4 şüphelinin 
otopark işlettiği ve galericilik 
yaptığı belirtildi. I SAYFA 3
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1 TAM OTOMATiK SiLAH 
4 TÜFEK VE 3 TABANCA!

İyilik hareketi
154 yaşına girdi
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Çocuk işçiliğinin ana kaynağı-
nın yoksulluk olduğunu belir-

ten Meclis Çocuk Hakları Alt
Komisyonu’nun CHP’li üyesi Mah-
mut Tanal, “Yoksulluk var oldukça
çocuk işçiliği sonlanmayacaktır. Sos-
yal devlet ilkesi gereğince yoksullukla
mücadele edilmelidir. Ancak şu da
bir gerçek ki, çocuklarını servet sahibi
yapanlar, çocuk işçiliğiyle mücadele
edemez. Eğer samimi olarak çocuk
işçiliğini bitirmek istiyorsak, ilk önce
yoksulluğu ortadan kaldırmalıyız”
dedi. I SAYFA 7
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ÇOCUK İŞÇİLERE DİKKAT ÇEKTİ

En büyül sorun
yoksulluktur!

İstanbul’da çocuğunu parkta
dolaşmaya çıkaran 48 yaşındaki Okan
Karaten, kavga eden iki grubun silahla
rastgele ateş etmesi sonucunda can
verdi. İki yaşındaki kızı Ada’nın gözleri
önünde kanlar içerisinde yere yığılan
Karaten’in ölümüyle ilgili 7 şüpheli
yakalandı. Olayda biri Uzi tipi 8 silah
ele geçirilirken şüphelilerin yaklaşık
100 suç kaydı olduğu öğrenildi
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Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde, 1562 yılında yapılan

Horhor Hamamı, 29 milyon liradan
satışa çıkarıldı. Aktif olarak kullanı-
lan tarihi hamam, yeni alıcısını bekli-
yor. Hamamın 4’üncü nesil hisse
sahibi olan Turgay Kurt, “Buraya
talip olmak isteyen kişiler, 459 yıllık
nadide bir tarihi esere sahip olacak-
lar. Geleceğe yatırım olarak görürse
beklentilerinin çok üstünde bir fayda
sağlayacağını düşünüyorum” diye
konuştu. I SAYFA 8
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29 MİLYON DEĞER BİÇİLDİ

Tarihi hamam 
satışa çıkarıldı

Milli Takım'ın ilk maçında 
İtalya'ya 3-0 yenilmesinin 

ardından açıklama yapan Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) Başkan
Vekili Ali Düşmez, “Çok ümitlerle
geldik, çok daha iyi netice ve oyun
bekliyorduk” dedi. Düşmez, “2 tane
maçımız var bunları alıp gruptan
çıkma iddiamızı sürdürüyoruz, sür-
dürmek zorundayız” diye konuştu.
Düşmez, “Bir maçta pes etmememiz
lazım. 2 maçı da inşallah alırız. En
az 4 puan gerekiyor” dedi. I SAYFA 14
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BÜYÜK ÜMİTLERLE GELDİK

Bir maçta pes
etmek olmaz!

Bahçelievler’de pazarcılar, 50 yıllık Soğanlı Cumartesi
Pazarı'nın yerinin değiştirilmesini protesto etmek için yürüdü

KIZINI PARKA GÖTÜREN BABA, İKİ GRUBUN ÇATIŞMASINA KURBAN GİTTİ

BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!
BU BABANIN 
GUNAHI NE!

PAZARIMA DOKUNMA!

Dr. Kerem Kınık

Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’un, geçtiğimiz günlerde

açıkladığı verilere göre Kovid-19 sal-
gınının etkili olduğu 2020 ve 2021’de
938 özel okul kapandı. 2 okulunu
devretmeye hazırlanan özel okul 
sahibi Tuna Ölmezol, 47 personeli
olduğunu ve maaşlarını ödemek için
evlerini sattığını söyledi. Ölmezol,
“Kenarda duran
parayı kullan-
dım. 5 binanın
toplam kira gi-
deri 60 binin 
üstünde. Elek-
trik, su, internet
faturalarını öde-
meyeceğim diye
korkuyorum”
dedi. I SAYFA 6
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ÖZEL OKULLAR KAPANIYOR

Maaş ödemek için
evlerimi sattım!

Tuna Ölmezol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin, 'Dünya

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'
kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçe-
sinde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret
etti. Bilgin, “Çocuk emeğinin kullanıl-
ması ve istismar edilmesi ile mücadele
bizim bir görevimiz” dedi. I SAYFA 7
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BAKAN ÇOCUKLARLA BULUŞTU

İstismara karşı
mücadele şart!

Aşı karşıtlığının tavan yap-
tığı bu günlerde başta
pandemiye bağlı olarak
yaşanan sıkıntıların altında
ezildiğimizi unutmayalım.
Bir yılı aşan süredir eğiti-
min yapılamadığı, telafi
zorunlu olmayan, uzaktan

adlarıyla sürdürmeye 
çalıştığımız
eğitimde 
milyonlarca
öğrencimiz
eğitimini 
yapamadı. 

Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 13'te

TEK DERDİMİZ AŞI OLSAYDI!

AYRIMCILIK YAPILIYOR!

DİLEK BOZKURT SÖYLEŞİ SAYFA 16'DA

Beylikdüzü Belediyesi, kente
ikinci çocuk kütüphanesini 

kazandırdı. 4 yaşında amansız bir
hastalıkla savaşarak hayata gözlerini
yuman Melisa İşleyen’in isminin 
yaşayacağı Melisa İşleyen Çocuk

Kütüphanesi’nin açılış töreninde 
konuşan Belediye Başkanı Çalık,
“Ölüm yok olmak anlamına gelmez.
Melisa kızımız bugün bizim ara-
mızda ve hep aramızda olacak, ismi
burada yaşayacak” dedi. I SAYFA 4
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ÖLÜM YOK OLMAK DEĞİLDİR!

SON SÖZÜ;
PLEASE!

Ukraynalı fotomodel Anzelika
Srabiants'ın (33) birlikte 

yaşadıkları rezidansın balkonundan
düşüp ölmesinin ardından tutukla-
nan köpek eğitmeni sevgilisi Burak
Ercan'ın, genç kadının son anlarını
videoya aldığı ortaya çıktı. Ukraynalı
modelin korkuluklardan tutunurken
sadece ellerinin görüldüğü 2 dakika-
lık videodan genç kadının, 'Burak
Burak' diye seslendiği, son olarak da
Anzelika Srabiants'ın 'Please, please'
(Lütfen lütfen) diye bağırdığının 
tespit edildiği öğrenildi. I SAYFA 9
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Eğitimlerimde sıkça sorduğum sorular-
dan biri de başarı ile başarısızlık ara-
sındaki açının kaç derece olduğudur.

Pek az kimseden doğru
yanıtı alırım. Çünkü bunun
üzerine düşünmemiş
hemen herkes başarı ile
başarısızlığın...

Ziya Şakir Yılmaz‘ın köşe yazısı sayfa 10’da

EŞİM, BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI
Çatışmanın ortasında kalan ve başından vurulak öldürülen Okan Karaten'in, kızını
korumak isterken vurulduğu ortaya çıktı. Eşi Elanur Karaten, “Eşimin hiçbir suçu yok.
Sadece oradan geçiyorduk. Benim bebeğimi korumaya çalıştı o kadar” diye konuştu. 

BU BABANIN 
GUNAHI NE!

DENİZ SALYASINA
ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Prof. Dr. Günay Erpul ve
Tarım ve Orman Uzmanı

Adem Bilgin'in, müsilaj oluşu-
muna karşı üretilen döngüsel 
ekonomik eko-bataklık çözü-
münü konu alan makalesi, Av-
rupa Çevre ve Dünya Bilimleri
Dergisi’nde yayınlandı. Eko-ba-
taklık ile atık suların içindeki azot
ve fosforun döngüsel ekonomiye
geri kazandırılması ve baca 
gazlarının atmosfere salınımının
azaltılması amaçlanıyor. I SAYFA 2
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Son anda kurtarıldı

HABERİN DEVAMI SAYFA 9’DA



B aşta Marmara Denizi olmak üzere,
Ege Denizi ve Karadeniz’deki doğal
yaşamı tehdit eden müsilaj sorunu,

yalnızca ülkemizin değil dünyanın da günde-
minde. Son olarak 5 Haziran Dünya Çevre
Günü'nde Tarım ve Orman Uzmanı Adem Bil-
gin’in buluşu hakkındaki Ankara Üniversitesi
Toprak Bilimi bölümünden Prof. Dr. Günay
Erpul ile ortak yazarlık yaptığı 'Su Arıtmayı Ye-
niden Tanımlama: Atıksu Arıtma Tesislerinin
Bir Dünya Sistemi Sorunu Olarak Belirlenmesi
ve Bu Soruna Meydan Okumak için Döngüsel
Ekonomik Eko-bataklık Sistemi' başlıklı bilim-
sel makale, Avrupa Çevre ve Dünya Bilimleri
Dergisi’nde (European Journal of Environ-
ment and Earth Sciences) yayınlandı. Türk uz-
manlar, müsilaj oluşumuna ve iklim
değişikliğine yönelik buluşu konu eden maka-
lede çözümün, doğadan ilham alan ve eko-ba-
taklık adı verilen bir yöntemden geçtiğine işaret
ediyor. 

Agregata çevriliyor

Dünyada her gün milyarlarca metreküp ka-

nalizasyon suyunun arıtıldığını, bunun so-
nucunda ortaya çamur ve baca gazı çıktığını
ifade eden Adem Bilgin, bunun majör bir
ekolojik sorun, hatta dünya çapında bir sis-
tem sorunu olduğunu belirterek, "Arıtma
mühendisliği sadece analitik değil aynı za-
manda holistik olmalı. Yani, doğal madde
döngüleri ve kütlenin korunumu kanunuyla
uyumlu olmalı. 
Döngüsel ekonomik eko-bataklık ismini ver-
diğim doğadan ilham alan ve sentetik ekolo-
jik teknoloji, atık su arıtma tesisinin deşarja
gidecek son suyunda deşarj öncesi dikey
tarım ile pleksi borularda yosun üretmeyi,
böylece de fosfat ve azotu son sudan iyice
çekmeyi kapsıyor. 
Elde edilen yosunlar da dipten baca gazı ve-
rilen yapay havuzlarda, bataklıklaşma, mü-
silaj oluşturma ve çökelme ile kuma ve en
küçük doğal toprak parçası dediğimiz agre-
gata çevriliyor. Bunlar da arıtma sonrasında
ortaya çıkan çamurunun yakılmasıyla elde
edilen küllerle karıştırılarak beton haline ge-
tiriliyor. Yani doğada zaten büyük karbon re-

zervleri olan doğal bataklıkları kontrollü ola-
rak kopyalıyor ve karasal kökenli azot, fos-
fat, karbon beton ve biyokütleye çeviriyor"
dedi. 

Yanıp beton oluyor

"Kanalizasyondaki ağır metal ve mikroplar
yanıp beton oluyor" diyen Bilgin, "Sistem,
baca gazlarının sülfürünü alıp gübre yaptığı,
kalan gazları da biyokütle ve betona çevirdi-
ğinden hidrojen sülfit dediğimiz doğal ba-
taklıklara kokusunu veren ve hem insanlar
için toksik olan hem de kimyasal aşındırıcı
madde oluşmuyor. Düzenli hasat edilen yo-
sunlar ve bataklık ürünleri gübre, selüloz,
kozmetik ve ilaç sanayi başta olmak üzere
çeşitli kullanımlar için paketleniyor. Ayrıca
kimya sektörü için çimento ve hidrojen üre-
timi de yapılıyor. Yosun üretimi zaten AB Bi-
yokütle Stratejisi’nin özellikle döngüsel
ekonomi ve iklim değişikliği için önerdiği bir
husustur, biz bir adım öteye giderek yosun-
dan da toprak yapıyoruz, karbonu yere bağ-
lıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA
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Ankara Üniversitesi Toprak Bilimi
bölümünden Prof. Dr. Günay Erpul ve
Tarım ve Orman Uzmanı Adem 
Bilgin'in, müsilaj oluşumuna karşı
üretilen döngüsel ekonomik 
eko-bataklık çözümünü konu alan
makalesi, Avrupa Çevre ve Dünya
Bilimleri Dergisi’nde yayınlandı.
Eko-bataklık ile atık suların içindeki
azot ve fosforun döngüsel ekonomiye
geri kazandırılması ve baca
gazlarının atmosfere salınımının
azaltılması amaçlanıyor

BATAKLIKLARLA
COZUM ONERISI

AZAMİ
FAYDA GÖRECEK

Sürdürülebilir tarım için ön koşulun
bitki besin maddelerinin verimli devri-

daimi olduğunu da söyleyen Erpul, “Be-
lirli ölçülerde temizlenmiş atık suların

tahliye edildiği sucul ve deniz bazlı ekosis-
temler de bu işlemlerden azami fayda gö-
recek. Eko-bataklık sisteminde küçük bir
alanda yapılan dikey tarım, suda tah-
liye öncesi ekstra azot ve fosfat arıt-

ması ve bunların karada geri
dönüştürülmesini sağlayacak”

ifadelerini 
kullandı.

Eko-bataklıkları ekolojik durak yerleri olarak
tanımlayan Prof. Dr. Günay Erpul ise atık sula-
rın doğal su yolu, nehir ve denizlere verilme-
den önce, eko-bataklık sistemi ile
temizlenerek döngüsel ekonomiye geri kazan-
dırılabileceğini söyledi. Erpul, "azot ve fosfor
içeren ticari gübreler, gün geçtikçe daha çok
kullanılıyor. büyük ölçekli kimyasal olarak
etkin azot ve fosfor akılarına yol açan bu güb-
reler, insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi
olumsuz etkiler oluşturuyor. Öte yandan, yeni-
lenemeyen bir kaynak olan ve türkiye için de
çok büyük bir ithalat kalemi durumundaki fos-
for, karalarda bitme-tükenme tehlikesiyle
karşı karşıya. Dolayısıyla besin maddesi dön-
güsü açısından azot ve fosfor kazanımları ve
yeniden kullanımları arzu edilen bir uygu-
lama. bu noktada eko-bataklıklar besinlerin
biyolojik asimilasyonu açısından oldukça
önemli fırsatlar sunuyor. Eko-bataklıklarda
besin maddesi döngüsünü ve besin maddesi
geri dönüşümlerini sağlamak için çok çeşitli
atık sular kullanılıyor. Evsel, mandıra, tekstil
üretimi, tabakhaneler vb. atık suları bunlara
en yaygın örnekler. Müsilaj sorunu ile karşı-
laştığımız bu günlerde, özellikle eko-bataklık-
larda biyolojik asimilasyon yoluyla bitki ve alg
yetiştirilmesiyle fosforu tekrar besin döngü-
süne sokmak uzun vadede oldukça güvenilir
bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor” diye ko-
nuştu.  

FOsFOR bitEbiliR

Doğru bilinen yanlışlar
Anestezinin, bir cerrahi müdahale veya muayene öncesi, vücudun bütününde ya da
belirli bir kısmında hissin yok edilmesi olduğunu kaydeden Anestezi programı 
Öğr. Gör. Aynur Karakaya, anestezi hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı

izmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Anestezi Programı Öğr. Gör. Aynur
Karakaya, anestezinin genel anlamda

herhangi bir cerrahi müdahale veya muayene
öncesi, insan ve hayvanların vücudunun bütü-
nünde ya da belirli bir kısmında duyunun veya
hareketin yok edilmesi olduğunu belirterek
genel, bölgesel ve lokal anestezi olmak üzere üç
şekilde uygulandığını söyledi. Genel anestezinin
uyku ya da bayılma kavramları ile kullanıldığını
ifade eden Karakaya, bayılmanın beyine giden
kanın azalması ve sonrasında kişinin şuurunu
kaybetmesi olarak tanımlandığını kaydetti. Ka-
rakaya, bu nedenle, anestezinin bayılma olarak
ifade edilmesi yerine, uyku ile benzeşiminin
daha doğru bir ifade olduğunun altını çizdi.

7-8 saat aç kalınmalı

Anestezi almadan önce aç karnına olmanın
önemine değinen Karakaya, “Anestezi özellikle
başlangıç ve uyandırma aşamalarında hastala-
rın kusmaları ile mide içeriğinin akciğerlere kaç-
ması sonucu akciğerlerde ciddi hasarlara neden
olabilmektedir. Bu riskleri en aza indirebilmek
için hastaların anesteziden önce yaklaşık olarak
7-8 saat aç kalmaları önerilmektedir. Bu süre
bazı durumlarda uzatılmaktadır. Ayrıca; ameli-
yat ve anestezi sırasında bağırsak hareketlerinde
yavaşlama olabilmektedir. Bu açıdan da hasta-
ların aç kalmaları önem teşkil etmektedir” diye
konuştu. Anestezik maddelere karşı alerjiyi gös-
terenözel bir testin olmadığını ifade eden Kara-
kaya, bazı hastaların anestezi ilaçlarına karşı
alerjisi olabileceğini vurgulayarak, “Hastanın
tıbbi öyküsü alınırken alerjisi olup olmadığı so-
rulur. Alerjik öyküsü olan hastalarda olası risk-
ler hesaplanarak ona göre hazırlık

yapılmaktadır. Yapılan bu hazırlıklar ile riskler
en az seviyeye indirilebilmektedir. Ayrıca anes-
tezi uygulanan alanlarda bulundurulması zo-
runlu olan ilaç ve ekipmanlar, gelişebilecek
beklenmedik alerji reaksiyonlarına müdahale
etmek için yeterli düzeydedir. Anestezi ekibi bu
konu da yeterli düzeyde eğitim almış kişilerden
oluşmaktadır” dedi.

Sigara içenler dikkat!

Sigara içen hastalarda anestezi uygulamaları-
nın karşılaşılabileceği zorluklara da değinen
Karakaya, “Sigara kanda oksijen taşın-
masını, doku oksijen kullanımını ve do-
kuların yeterli düzeyde
oksijenlenmesini bozmaktadır.
Buna bağlı olarak hem kalp
krizi riskleri artmakta hem
de yaraların iyileşmesi ge-
cikmektedir. Sigara
içen kişilerde aneste-
zinin başlangıç ve
uyanma aşa-
malarında
hava yol-
larında
da-

ralma daha fazla görülmektedir. Ayrıca hava
yollarında meydana gelmiş değişikliklerin bir
kısmı, sigaranın bırakılmasından sonra, tam iyi-
leşme sağlanmasa da geri dönebilmektedir. Tü-
ketilmediği her süre, hastanın lehinedir. Sigara
içen birisinin en ideali sigarayı tam bırakması-
dır. Eğer tam olarak bırakılamıyorsa bile ameli-
yat öncesi en azından bir dönem bırakılması
gerekmektedir” önerisinde bulundu. DHA

FELÇ RİSKİ VAR!
Müsilajın denizdeki canlılara ve
tüketilmeleri halinde insan 
beynine etkilerini değerlendiren
Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan
Onultan, "Deniz dibine çöken
müsilajın kabuklu deniz canlıları
tarafından süzülmesi ve bunların
gıda olarak tüketilmesi felç,
Alzheimer, ALS, MS, Parkinson
gibi nörodejeneratif hastalık
riskini artırmaktadır" dedi

DenizDeki mikroorganizmala-
rın üremek için fosfor ve azota
ihtiyaç duyduğunu aktaran Me-

dicana Kadıköy Hastanesi’nden Nöro-
loji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan,
Marmara Denizi'ndeki kirliliğin bunu
fazlasıyla sağladığını dile getirdi. Dr.
Onultan, müsilajın organik bir yapı ol-
duğunu belirterek, "Hümin adı verilen
yapıyı içeriyor. Daha önce Adriyatik De-
nizi’nde görüldüğü için İtalya’nın yaptığı
araştırmalar var. İçinde amino asit, yağ
ve karbonhidratın çeşitli formatları bulu-
nuyor. Müsilajın içindeki yağ dokusu
ağır metalleri kolayca tutuyor. Denizin
dibine çökünce de tabandaki özellikle ka-
buklu canlıların gıdası haline geliyor"
diye konuştu.

Arsenik bulunuyor

Özellikle midyelerde bulunan paralitik
shellfish toksinin ( PST) felç yapabildi-
ğine dikkat çeken Dr. Onultan, "Müsi-
lajda bulunan en zararlı ağır metal cıva,
arsenik, kurşun ve lityum bulunuyor. Bu
maddeler yağda çözülebiliyor. Beyin
omurilik bariyeri dediğimiz sıvıya geçebi-
liyorlar. Beyinde özellikle cıva ve kurşu-
nun ciddi toksik etkileri bulunuyor.
Beyinde sinir hücreleri arasındaki iletimi
etkiliyor. Toksik etkiliyle olması gereken
elektrolitlerin yerini değiştiriyor. Cıva
beynin hafıza merkezini olumsuz etkili-
yor” ifadelerini kullandı. Midye, istiridye,
istakoz gibi kabuklu canlıların deniz su-
yunu süzerek beslendiğini hatırlatan Dr.
Onultan, "Özellikle bu dönemde tüketil-
meleri riskli. Kültür balıkçılığı yapan yer-
lerden deniz ürünü alabilirsiniz. Yine
İtalya’da 2014 yılında yapılan bir çalış-
maya göre, lifli gıdalar beyindeki ağır
metalleri azaltıyor. Yeşillik, sebze ve mey-
veyi bol bol tüketmek lazım, beyinde biri-
ken cıva oranını düşürüyor” dedi. DHA

Madonna
İstanbul’da!
Madonna
İstanbul’da!
Madonna
İstanbul’da!
Madonna
İstanbul’da!
Madonna
İstanbul’da!
Madonna
İstanbul’da!
Madonna
İstanbul’da!
Madonna
İstanbul’da!
Grand Hyatt İstanbul ve Madame Tussauds
Müzesi iş birliğinde “Pop Kraliçesi" olarak
adlandırılan Madonna’nın balmumu heykeli 
26 Temmuz tarihine kadar Grand Hyatt 
İstanbul Mezzanine katında sergileniyor

İstanbul’un en
önemli yaşam
merkezlerinden

taksim’de yer alan Grand
Hyatt Istanbul, dünyaca
ünlü balmumu heykel mü-
zesi Madame tussauds iş
birliğinde pop müziğin kra-
liçesini ağırlıyor. Yüzlerce
vücut ölçüsü ve fotoğraf
çekiminin ardından oluştu-
rulan Madonna’nın bal-
mumu heykeli 26 temmuz
tarihine kadar Grand Hyatt

Istanbul Mezzanine katında
görülebilir. İş birliği kapsa-
mında Grand Hyatt İstan-
bul misafirleri Madame
tussauds Müzesi’ni de
yüzde 25 indirimle ziyaret
edebiliyor.

Popun Kraliçesi

Her detayı için ustalıkla ça-
lışılan figür Madonna’nın
en ikonik sahne kıyafetle-
rinden birini taşıyor. uzun
ömürlü kariyerinin sürekli

kendini yeniden inşa etme-
sinde yattığını belirten Ma-
donna 1980'lerden beri
"Popun Kraliçesi" olarak
anılıyor. Rolling stone der-
gisinin hazırladığı "tüm Za-
manların En büyük 100
sanatçısı" listesinde 36. sı-
rada yer alan efsane şar-
kıcı aynı zamanda
Guinness Dünya Rekorları
tarafından tüm zamanların
en çok satan kadın sanat-
çısı ilan edildi.

Madonna
İstanbul’da!
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hırsızlık, Beylikdüzü Gür-
pınar Mahallesi'ndeki bir şir-
ket binasının otoparkında

yaşandı. Motosikletle gelen kasklı 2
şüpheli çevreyi kontrol ettikten sonra,
şüphelilerden biri otoparka girdi. Oto-
parkta yaklaşık değeri 25 bin lira olan
park halindeki motosikletin yanına
gelen şüpheli, önce motosikletin üzerine
bindi. Şüpheli daha sonra motosikletten
inip sürükleyerek otoparktan çıkardı.
Şüpheli, motosiklete binip arkadaşıyla
beraber olay yerinden uzaklaştı. Öğle
molası için aşağı indiğinde motosikletini
göremeyen yabancı uyruklu T.J., iş yeri-
nin güvenlik kameralarını izledi. Görün-

tülerde motosikletinin çalındığını gören
T.J., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kameraya yakalandılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptık-
ları güvenlik kamerası ve parmak izi in-
celemesinin ardından şüphelileri
yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca
şüphelilerin, olay yerine gelirken kullan-
dığı motosikletin de çalıntı olduğu öğre-
nildi. Yaşanan hırsızlık anları ise
binanın güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye kaydedildi. Görüntülere
hırsızların otoparka gelişi, motosikleti
sürüklemesi ve götürdüğü anlar yansıdı.
DHA

İ nönü Mahallesi Yeni Nalbant
Sokak üzerinde önceki gün
saat 18.15 sıralarında mey-

dana gelen olayda, aralarında ala-
cak verecek meselesi bulunan iki
grup önce kavga etti ardından
uzun namlulu silahlar ile çatış-
maya girdi. Çatışmada çocuğunu
parka götürmek için tesadüfen
olay yerinden geçen kuyumcu
Okan Karaten başından vurula-

rak, ağır yaralandı. Karaten, kaldı-
rıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çatışmada kurşun isabet eden
kurye Mazlum T. de yaralandı.

7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince silahlı çatışmayla ilgili
başlatılan çalışma kapsamında
bacağından yaralı emlakçı Halis
Y. (56), Ahmet A. (55) ve Gülte-

kin E.A. (26) ile karşı gruptan oto-
parkçı Cem İ. (36), Osman T.
(28), İslam A. (21) ve Berkay
G.(27) yakalanarak, gözaltına
alındı.

Cephanelik gibi!

Cinayet Büro Amirliği'nde sor-
guya alınan şüphelilerin üzerle-
rinde, evlerinde ve
otomobillerinde yapılan arama-

larda bir pompalı tüfek, 3 av tü-
feği, 1 Uzi olarak bilinen otomatik
silah ve 2 ruhsatsız tabancaya ele
geçirildi.
Ele geçen silahlar, olayda kullanı-
lıp kullanılmadıklarının belirlen-
mesi için kriminal polis
laboratuvarında incelemeye alındı.
7 şüphelinin daha önceden çeşitli
suçlardan polise geliş kayıtları ol-
duğu ortaya çıktı. DHA

Çalıntı motosikletle
motosiklet çaldılar!

YİNE PİTBULL DEHŞETİ
başakşehİr Şahintepe
Mahallesi'nde yaşanan
olayda; 16 yaşındaki

Mine Dönmez, şarj cihazı almak
için komşusuna gitti. Alt katın boş
olduğunu düşünerek, kapıyı açan
Mine'ye yeni taşınan kiracının pit-
bull cinsi iki köpeği saldırdı. Kö-
peklerin saldırısından, komşular
tarafından kurtarılan Mine, Başak-
şehir Çam ve Şakura Şehir Hasta-

nesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli
yerlerindeki yaralara 56 dikiş atıldı.

Komşular olmasa ölebilirdi

Güvenlik kameralarına yansıyan
saldırının ardından,iki pitbull cinsi
köpek sakinleştirici iğne yapılıp, sa-
hibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Ba-
şakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne
götürüldü. Köpekler evden çıkarılır-
ken Başakşehir İlçe Emniyet Mü-

dürlüğü ekipleri,çevre güvenliği
aldı. Köpek seslerini duyup dışarı
çıktığını söyleyen mahalle sakini
Mikail Akgün, “Köpek sesleri geli-
yordu. Çıktım hemen kürek almaya
koştum. Köpeklerin azgın oldu-
ğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu
olmasaydı kızı kesin öldürürlerdi.
Kızın durumu perişan. Günde iki
sefer pansumana gidiyor” dedi.
DHA

Başakşehir'de 16 yaşındaki
Mine Dönmez'e şarj aleti

almak için gittiği komşusunun
evinde, pitbull cinsi 2 köpek

saldırdı. Vücudunun çeşitli
yerlerinde ağır yaralar oluşan

Mine'ye 56 adet dikiş
atılırken, pitbull dehşeti,

güvenlik kamerası 
tarafından kaydedildi

BU BABANIN 
GÜNAHI NE!
Şişli'de alacak verecek meselesi 
yüzünden iki grup arasında tartışma
çıktı. Araya girilmesiyle iki grup
ayrılırken, akşam saatlerinde aynı yere
motosikletle geldiği iddia edilen kişi ya
da kişiler sokakta rast gele ateş açtı. Eşi
ve kızıyla park gittiği öğrenilen Okan
Karaten, başına kurşun isabet eden
kurşunla hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde 2 şüpheli çalıntı motosikletle geldikleri bir
şirket binasının otoparkından yine motosiklet çalarak
kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü

ekipleri, geçtiğimiz perşembe, kaçak ve

sahte ilaç depoladığı tespit edilen ecza
depolarına yönelik operasyon yaptı.
Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçele-
rinde  belirlenen 3'ü ecza deposu 9 ad-
rese eş zamanlı baskın düzenleyen
polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına
aldı. Kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle
satılan yaklaşık 2 milyon adet uyuştu-
rucu ve uyarıcı madde özelliği olan
ilaç ele geçildi. Operasyonda, ayrıca
uyuşturucu madde imal ve ticaretin-
den elde edildiği değerlendirilen 102
bin 100 TL ile 1 adet ruhsatsız ta-
banca bulundu. 5 şüphelinin gözaltın-
daki işlemleri sürerken, ele geçirilen
uyarıcı ve uyuşturucu maddeler, İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleş-
kesi’nde sergilendi. DHA

2 milyon ilaç ele geçirildi
İstanbul'da 3 ilçede 3'ü ecza deposu 9 adrese yapılan baskında uyuşturucu
özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi

Geri dönüşüm deposunda yangın
Sultangazi'de geri dönüşüm tesislerine gönderilmek için depolanan
kağıt ve plastik atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede
kontrol altına alınan yangın havadan da görüntülendi

Yangın saat 10.00 sı-
ralarında Sultangazi
Habipler Mahalle-

si’nde bulunan katı atık depo-
sunda meydana geldi. Geri
dönüştürülmek üzere depolanan
kağıt ve plastik atıklarının bulun-
duğu yerde henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. Kağıt ve
plastik atıklarından çıkan du-
manı görenler durumu itfaiyeye
haber verdi. Olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ekibi sevk edilirken,
Sultangazi İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri de çevrede güvenlik
önlemi aldı. Depo yanında bulu-
nan tek katlı gecekondu çatısının
bir kısmı da yangında hasar
gördü. Kısa sürede yangını kont-
rol altına alan itfaiye ekipleri
kağıt ve plastik atıkların üzerinde
uzun süre soğutma çalışması
yaptı. Yangında ölen ya da yara-
lanan olmadı. DHA
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Fatih'te bir şüpheli masaj broşürü gösterip oyaladığı yabancı uyruklu iki kişiden 
yankesicilik yöntemiyle bin 35 dolar çalarak kaçtı. Parası çalınan iki kişi, kaçan şüphelinin
peşine düştü. Kovalamacaya dahil olan polis, şüpheliyi paraları yere düşürünce yakaladı

Polis ekipleri, geçtiği-
miz salı günü saat
18.00 sıralarında, Fatih

Kemalpaşa Mahallesi'nde iki kişi-
nin B.Y.'yi kovaladığını fark ederek
peşlerine takıldı. Kovalamaca sıra-
sında B.Y. düşen paralar yere sa-
çıldı. Polisin kovalaması sonucu
B.Y. yakalandı. Şüpheli B.Y.'nin,
masaj broşürü gösterme bahane-
siyle oyaladığı yabancı uyruklu Z.Y.
ve B.A.'dan yankesicilik yöntemiyle
bin 35 dolar çaldığı ortaya çıktı.
Parayı çaldıktan sonra da Z.Y. ile

B.A. tarafından kovalandığı ve ka-
çarken parayı düşürdüğü anlaşıldı.
Yerden toplanan paralar sahipleri
Z.Y. ile B.A.'ya teslim edildi. Polis
merkezine götürülerek, işlemleri

yapılan B.Y., çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. Paraları çalınan iki kişin
şüpheliyi kovaladığı anlar güvenlik
kamera görüntülerine yansıdı. DHA

Çaldığı
parayı 

kaçarken
düşürdü
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle 
düzenlenen etkinlikle Galata Kulesi, Gö-

beklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik 
Kenti, II. TBMM Binası / Cumhuriyet Müzesi, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ayrıca Ankara Atakule, TOBB Ku-
leleri ve İstanbul Ataşehir Metropol AVM Kulesi 
kırmızı ışıkla renklendirildi. 

Ortak değerimiz 

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı’na kendilerine verdikleri destek için teşekkür 
ederek, “Bu toprakların ortak değeri olan Kızılayı-
mız, milyonlarca gönüllünün ve Türk halkının des-
teğiyle her geçen yıl daha da büyüyen bir iyilik 
hareketine dönüştü. Bu desteğin verdiği güçle, 
Türk insanının merhamet bayrağını dünyanın en 
uzak coğrafyalarında bile şerefle dalgalandırmaya 
devam edeceğiz” dedi. DHA 

Saksıda çiçek, bahçede meyve ağacı, 
tarlada ekin yetiştirdiniz mi?
Kümeste, kulübede, ahırda ve ağılda 

hayvan büyütüp baktınız mı? 
Okumayı ve yazmayı öğrendiniz mi? 
Sevdiğiniz birine mektup ya da şiir 

yazdınız mı? 
Öğrendiklerinizi bildiklerinizi 

başkalarına aktarıp anlattınız mı? 
Çocuklarınızla oyuncak hatta uçurtma 

yapıp uçurdunuz mu? 
Yaşamınızı idame ettiğiniz mesleğinizde 

yeni bir şeyler buldunuz mu, icat edip imal 
ettiniz mi? 

Atanarak ya da seçilerek getirildiğiniz 
yerde birlikte çalıştıklarınıza sorumluluk-
larımız gereği topluma ve doğaya hizmet 
öncelik deyip uyguladınız mı? 

Yaşamın hangi zaman dilimi ve yeri 
önemli değil hem insan hem de görevim 
gereği deyip doğru olanı savunup 
söylediniz mi? 

Haksız kazanç ve çıkar sağlayanın 
karşısına çıkıp durdurdunuz mu? 

Yanlış ve yalan üzerine kurulmuş ne 
varsa karşı çıkıp sizinle aynı değerleri  
paylaşanlarla birlik oldunuz mu? 

Savaş çıkaranlara ve bundan çıkar elde 
edenlere karşı “savaşa son” dediniz mi? 

Yaşadığımız yer küresinde “adalet ku-
rumlarının” adaletsizliği, “savunma ve gü-
venlik kurumlarının” saldırı ve güvenliği 
sağlayamayan kurumlar olduğu doğru mu? 

Yaşadığımız topraklarda yurttaşların 
haksızlığa karşı birey olarak hak arama-
ları ve sorunları dile getirmeleri 

engelleniyor mu? 
Yaşamın hangi alanı olduğu önemli değil 

evde, okulda ve iş’te yanlış yaptığının far-
kına vardığında yüzün kızarıp dilin 
peltekleşiyor ve utanıyor musun? 

Yanlışını ve hatanı düzeltmeye çalışırken 
bundan kendince dersler çıkarıyor musun? 

Oysa dünden bugüne atanan ve seçilen 
yöneticilerin ülkeyi ekonomik ve politik bu-
nalıma sokmadılar mı? 

Bunalımdan çıkış yolunu hileli ve şikeli 
kavgalar çıkarıp savunma/güvenlik adlıyla 
silah ve benzer alımlarına bütçe  
harcanmadı mı? 

Yurttaşlardan alınan vergi ve yurtdışın-
dan alınan kredilerin hesabını verdiler mi? 

Eğitim ve sağlık nitelikli hale getirilip 
yurttaşa ücretsiz veriliyor mu? 

İktidar ya da muhalefet önemli değil 
hele atanmış ya da seçilmiş hiç önemli 
değil, bulundukları yere yurttaşların adını 
kullanarak gelmediler mi? Yurttaşın adına 
orada bulunduğunu söyleyen ne yaptı, pa-
ramız dün olduğu gibi bugünde değer kay-
betmiyor mu? Üretim azalıp dış alım 
artmıyor mu? Tarım ve hayvancılık yok 
edilmedi mi? Haksız kazanç elde edenler 
neden hesap vermiyor? Yurttaşların güven-
liğinden sorumlu asker ve polis neden hala 
gaz ve tazyikli su sıkıp silahın namlusu 
doğrultuyor? İnsanlarımız neden gaz fişek-
leriyle yaralanıp, coplanmakta?  Sorumlu 
kim? 

Hatırlar mısınız, Birinci Boğaz köprüsü 
inşaatı gibi İzmit Körfez köprüsü inşaatı-

nın teknik sorumluları Japon mühendis-
lerdi. İzmit Körfez Köprüsü inşaatında 
geçiş bağlantı halatlarından biri kopmuştu. 
Olay sonrası kendini sorumlu tutan Japon 
mühendis  “Ryoıchı Kıshı” gelenekleri 
gereği yaşamına son verir. 

Ülkemde yaşanan bunalım, paramızın 
değer kaybetmesi, yıllardır bitmeyen savaş, 
harcanan bütçe, peynir, et, buğday hatta 
hayvanlara verilen saman bile dışarıdan 
alınırken sorumluların yüzü kızarmıyor 
pişkinlik içinde sırıtmakta. Sorsan bütçe 
neden delindi, neden borç içinde  
yüzüyoruz, neden paramız yine pul 
olmakta yanıt verebilir mi? 

Sorumluların sorumsuzluğuna inat bir 
kere daha hem de bir “sensei” olarak ba-
şarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Japon 
mühendisin anısı önünde saygıyla eğilirken, 
İktidarı yönetenler Japon mühendisin bu 
tavrını sizce örnek alabilir mi?

Sorumlu ol!

Y eni nesil kütüphanecilik anlayı-
şıyla ilçeye kazandırdığı 17 kütüp-
hanede standartların üzerinde 

hizmet sunan Beylikdüzü Belediyesi, Me-
lisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi’ni faali-
yete açtı. 4 yaşında amansız bir hastalıkla 
savaşarak hayata gözlerini yuman Melisa 
İşleyen’in isminin yaşayacağı kütüphane-
nin açılış törenine Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçı 
Zülfü Livaneli, İşleyen’in teyzesi Yasemin 
Hadivent ve ailesi ile ilçe protokolü ka-
tıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi içerisinde bulunan Adile Naşit 
Çocuk Kütüphanesi’nden sonra ikinci 
çocuk kütüphanesi olma özelliği Melisa 
İşleyen Çocuk Kütüphanesi, 25 metreka-
relik kapalı alanı ve bahçesiyle 4-8 yaş 
grubu arasındaki çocuklara hitap ediyor. 
Çocuklara özel tasarımıyla, Livaneli Öz-
gürlük Parkı’nda bulunan kütüphane, 
bünyesinde 2 bin adet kitap koleksiyonu 
ve güncel çocuk dergileri bulunduruyor.  

Hep aramızda olacak 

Sanatçı Zülfü Livaneli ve Yasemin Hadi-
vent’in de katkılarıyla oluşturulan kütüp-

hanenin açılış töreninde konuşan Meh-
met Murat Çalık, “Ölüm yok olmak an-
lamına gelmez. Melisa kızımız bugün 
bizim aramızda ve hep aramızda olacak, 
ismi burada yaşayacak. Küçük kardeşle-
rine okuma sevgisini ve okuma aşkını bu 
kütüphanede kazandıracak. Biz evlatları-
mız burada fikirle ve bilimle buluşsunlar, 

o fikrin bilimin aydınlık ışığında yürüsün-
ler istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ışığından hiç ayrılmadan bu 
kütüphaneden faydalanmalarını istiyo-
ruz. Bu kent kütüphanelere gerçekten çok 
önem veriyor. Ben de bu sürece destek 
verdiği için, Melisamızın o güzel enerji-
sini bu kentle paylaştığınız için aileye 

bütün hazirunun huzurunda çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah evlatlarımız bu güzel 
ve enerji dolu kütüphanede, kitapları 
gündelik hayatlarının ayrılmaz bir parçası 
haline getirecek, bizler de onların küçük 
ama kocaman yüreklerini burada besle-
yeceğiz. Çocuk kalbine kitap sevgisini 
yazmaya kararlıyız.” ifadelerine yer verdi. 

Beylikdüzü Belediyesi, kente ikinci çocuk kütüphanesini kazandırdı. 4 yaşında amansız bir hastalıkla savaşarak hayata gözlerini 
yuman Melisa İşleyen’in isminin yaşayacağı Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, “Ölüm yok olmak anlamına gelmez. Melisa kızımız bugün bizim aramızda ve hep aramızda olacak, ismi 
burada yaşayacak. Küçük kardeşlerine okuma sevgisini ve okuma aşkını bu kütüphanede kazandıracak” dedi. 

Kırmızı ışıkla 
aydınlandılar 

TEKSTİL alanındaki yeni yöntem ve sis-
temleri, zanaat ile 21. yüzyıl teknolojile-
rinin kesişiminde keşfetmeyi amaçlayan 

etkinlik dizisine sanatçı Nergiz Yeşil konuk ola-
cak.Çevrimiçi atölye; düşünce biçimleri açısından 
sanat yapıtında biyolojik materyal kullanımına, 
eser üretimi için malzeme üretimine, ancak bu üre-
tim için olsa dahi tüketimi minimuma indirmeye ve 
alışılagelmiş organik materyallere başka bir gözle 
bakmaya odaklanıyor. Pratik olarak da çeşitli orga-
nik materyaller ile kâğıt yapımına, süreç ve sonuç-
larına dair diyaloglar içeriyor. 

Nergiz Yeşil kimdir ? 

Nergiz Yesi̧l, 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi, Heykel Bölümü’nde lisans ve 
yüksek lisans egĭtimini tamamladı. Yüksek lisans 
tezini “Sanat Yapıtında Biyolojik Materyal Kulla-
nımı” basļıgı̆ ile biyo-sanat üzerine yazdı. 2018’de 
Avrupa Birliği ülkeleri Erasmus öğrenci değisi̧m 
programıyla Belçika, Anvers’teki Kraliyet Güzel 
Sanatlar Akademisi, Heykel Bölümü’nde eğitim 
gördü. Avrupa’da ve Türkiye’de grup ve proje ser-
gilerine katıldı. Paleontoloji Müzesi isimli ilk kişisel 
sergisini 2019’da PG Art Gallery, İstanbul’da ger-
çekleştirdi. Sabancı Sanat Ödülleri dâhil birçok 
ödül aldı. Yasa̧mına ve çalısm̧alarına Iṡtanbul’da 
devam ediyor. 
 
 

Bunu sen de yaparsın!  

Kuruluşunun 153’üncü yıl dönümü çeşitli et-
kinliklerle kutlanan Türk Kızılay için Galata 

Kulesi, Göbeklitepe, II. TBMM Binası gibi sem-
bol yapılar dün gece kırmızı ışıkla aydınlandı 

İstanbul Modern ve Kraliyet Sanat Koleji - 
Royal College of Art (RCA), tekstil ile teknoloji 
ilişkisine odaklandığı çevrimiçi “Üretim Yoluyla 
Düşünmek” adlı etkinlik dizisi 16 Haziran’da 
Nergiz Yeşil’in Bunu Sen de Yaparsın! başlıklı 

atölyesi ile devam ediyor 

Sürücülerin kabusu oldu
Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan yokuşta, bir hafta önce yapılan altyapı çalışması nedeniyle açılan çukurlar, belediye ekiplerince kapatılmayınca sürücüler 

için habusa döndü. Sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının altlarının yola vurduğunu söyleyerek, belediyenin bir an önce harekete geçmesini istedi
YAKLAŞIK 1 hafta 
önce, Fulya Mahalle-
si'nde elektrik altyapısı 

için çalışma yapıldı. Mahalledeki 
yollar kazıldı, çalışma tamam-
landı. Çukurların kapatılması 
için belediyeye haber verildi, 
ancak çukurlar kapatılmadı. Çu-
kurlar nedeniyle yokuştan inen 
araçların altı yola vuruyor.Yukarı 
çıkmak isteyen araçlar ise, sürü-
cülerin çukurlar nedeniyle yavaş-
lamasıyla yolda kalıyor. Bir 
gazete dağıtım aracı da çukurlar-
dan birine düştü. Bagaj mandalı 

kırılan araçtaki gazeteler, yola 
savruldu. Çevredekiler, kaza ya-
şanmasından korkarken, Şişli 
Belediyesi'nden yetkilleri, çukur-
ları kapatma çalışmalarına 2 gün 
içinde başlanacağını bildirdi. 

Bunlar hep tehlike 

Gazete dağıtım aracı sürücüsü 
Binali Ekinci, "Yokuşu çıkarken 
zorlandık. Arkadaşım araç 
önden çekişli diye arabayı dene-
meye çalıştı, yoksa normal yol-
dan gidecektik.Kasise düştük, 
bagaj kapağının yayları kırıldı. 

Bu normal değil, buradan ne bir 
araba iner, ne bir araba çıkar. Biz 
kaldık çıkamadık, gazeteyi dök-
tük, arabaya da hasar verdik" 
dedi. Fulya Mahallesi'nde ikamet 
eden oğlunu ziyarete gelen Hü-
seyin Atabey ise "Uzun zaman-
dan beri bu çukurlar, burada bir 
engel. Toz, toprak, çukur devam 
ediyor. Hastan olsa, süratli git-
sen, lastiğin patlar arabaya bir 
şey olur, bunlar hep tehlike. 
Alçak olan, yükü olan araba bu-
rada altını vurur" ifadelerini kul-
landı. DHA 

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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ÇALIK'A TEŞEKKÜR ETTİ 
Çocukların da ilgisinin yoğun olduğu açılış töreni, 
plaket ve çiçek takdiminin ardından gerçekleşen 
Masal Atölyesi ve Kitap Ayracı Yapımı etkinliği ile 
sona erdi. Tören sonrası Başkan Çalık ve Zülfü Liva-
neli alanda bulunan Gezici Kütüphaneyi ziyaret etti. 
Kütüphaneyi oldukça beğendiğini belirten Livaneli, 
Çalık’a çalışmalarında başarılar diledi. 

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’ne ve tüm katkı 
sunanlara duyarlılıkları için teşekkür eden 
Zülfü Livaneli, “Dünyaya çok kısa bir süre 
‘merhaba’ diyen ama çok derin ve büyük 
izler bırakan ve ne yazık ki kaybettiğimiz 
küçük yavrumuzun adına bir kütüphane 
açılışı için buradayız. Bu kitaplıkta çocuk-
lar kitaplar okudukları zaman Melisa’nın 
enerjisini hissetsinler, onun iyi niyetini his-
setsinler ve dünyaya iyi bir birey olarak 
katkıda bulunsunlar diye bu kütüphaneyi 
açıyoruz. Bir de tabii Melisa’nın adı son-
suza kadar yaşasın diye.” ifadelerini kul-
landı. Açılış töreni sırasında duygu dolu 

anlar yaşayan İşleyen’in teyzesi Yasemin 
Hadivent ise, “Bugün burada çocuklar ki-
taplara erişecek, yeni fidanlar yetişecek ve 
onların düş dünyası gelişecek, zenginleşe-
cek. Bu bizim için büyük bir sevinç kay-
nağı. Melisa’nın ismini yaşatmak için bir 
kütüphane oluşturma fikri aklıma geldi-
ğinde bu fikri Zülfü Livaneli ile paylaştı-
ğımda çok heyecanlandı. Bu hayal için 
birlikte yola çıktık bu yolda çoğaldık. Pro-
fesyonellikleri bir yana sanata kültüre des-
tek veren, insana saygı duyan bir insan 
olan Mehmet Murat Çalık’a da çok teşek-
kür ediyorum" şeklinde konuştu.

MELİSA SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Çukurlar nedeniyle yokuştan 
inen araçların altı yola vuruyor. 



K urulduğu 11 Haziran 1868 tari-
hinden bu yana, ülkemizde ve 
tüm dünyada, Türk milletinin 

merhamet ve yardımseverliğinin en somut 
karşılığı olan Türk Kızılay, 153 yıllık tari-
hini Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a “153 Yıl-
lık İyilik Hareketimiz” sergisinde gözler 
önüne seriyor.  103 yıl önce Cihan Harbi-
nin devam ettiği dönemde Hilal-i Ahmer 
Sergisine ev sahipliği yapan Galatasaray 
Lisesi, şimdi de 153 yılda büyüyen bu iyi-
lik hareketinin kilometre taşlarından belge 
ve fotoğrafları Türkiye’ye sunuyor. 

Tarihi olayları yansıtıyor 

Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü 
Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği serginin 
açılışı, 11 Haziran 2021 tarihinde, Be-
yoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Mü-
dürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay bağışçı-
ları ve gönüllülerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.  Haluk Perk ve Kızılay Ko-
leksiyonlarından fotoğrafların yer aldığı 
Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a "153 Yıllık 
İyilik Hareketimiz” sergisi; Kızılay’ın ku-
ruluşunu gerçekleştiren değerli isimler, 
Milli Mücadele’nin büyük kahramanları, 
1. Dünya Savaşı’nda cephe ve cephe ge-
risi, esir mübadele çalışmaları, yüzen has-
taneye dönüştürülen Kızılay gemisi, Milli 

Mücadele dönemindeki yardım ve sağlık 
çalışmaları, Atatürk’ün Kızılay Genel 
Merkezi’ne ve Derne’deki Kızılay çadırına 
yaptığı ziyaretler, Hilal-i Ahmer Kadınlar 
Merkezi gibi Kızılay’ın 153 yıldır tanıklık 
ettiği birçok tarihi olayı yansıtıyor.  

Bugün doğum günümüz 

Serginin açılışında konuşan Türk Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün 
doğum günümüz; 154 yaşına giriyoruz, 
153 yılı geride bırakıyoruz. Bu iyilik hika-
yesi; 11 Haziran 1868 yılında başlıyor. 
Bitmeyen, dinmeyen, dur durak bilmeyen 
bu merhamet hikâyesi, kurulduğu günden 
bu yana çok badireler atlattı, çok başarılar 
gördü, çok sıkıntılara şahitlik etti. Tıpkı o 
bin yıllık tarihimizden, o akıp gelen nehrin 
zaman zaman yaşadığı olaylar gibi. İşte 
burada Beyoğlu Belediyemizle beraber 
Kızılay Sanat olarak bu hikâyenin bazı ki-
lometre taşlarından belgeler, fotoğraflar, 
hikayeler paylaşacağız sizlerle. Kurulu-
şundan itibaren Osmanlı’nın o son yüzyı-
lında, sonra genç Cumhuriyetimizin kendi 
ayakları üzerinde tekrar güçlenmesi için 
yapılan faaliyetler, kan hizmetleri, afet 
hizmetleri, yoksullukla mücadele hizmet-
leri, eğitim hizmetleri, memleketimizin ge-
çirdiği o badireler, o kıvanç duyduğumuz, 
gönendiğimiz olayların tamamını bu 
küçük resim kareleri içerisinde görebilirsi-
niz" dedi. 

TAM kapanma döneminin ar-
dından alınan kararlara göre 
Cumartesi günlerinin gündüz 

saatlerinde kısıtlama olmaması sebebiyle 
piknik sepetini alan Belgrad Ormanı'na 
koştu. Uzunca bir süredir evlerine kapa-
nan ve cumartesi günlerini fırsata çevir-
mek isteyenler, Belgrad ormanı girişinde 
sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatle-
rine kadar süren uzun araç kuyrukları 
oluşturdu. Ailesiyle birlikte kendilerini do-
ğaya atanlar piknik yaptı, bisiklet sürdü, 
mangal yaktı. 

Güzel bir gün geçirdik 

Belgrad Ormanı'nda ailesiyle birlikte pik-
nik yapan Songül Armutlu, " Bir buçuk 
yıldır pandemiden dolayı dışarıya çıkamı-
yorduk, bir nefes almaya geldik ama çok 
kalabalık, parkta çocuklar iç içe. Ailece 
piknik yaptık, mangalımızı yaktık güzel 
bir gün geçirdik. Girişte de zaten bir araç 
trafiği vardı, çok kalabalıktı buraya 1 sa-
atte varabildik. İnsanlar buraya akın 
etmiş, galiba havanın güzelliğini bizim 
gibi fırsat bildiler" dedi. Yöresel ürünleri 
ile kurmuş olduğu zengin piknik sofra-
sıyla dikkat çeken Güler Solmaz ise "Bir 
buçuk yıldır evden dışarı çıkamıyorum, 
bir de ben 65 yaş üstü olduğum için 
benim için daha da sakıncalı. Cumartesi 
günü sokağa çıkma yasa olmadığı için 
geldik. Bir hava alalım dedik, piknik yapa-

lım, bir çay içelim, mangalımızı yakalım 
istedik. Ancak, çok kalabalık tabi biz ted-
birli geldik dezenfektanımızı yanımızdan 
ayırmıyoruz. Virüs yok diye düşünmüyo-
ruz. Ama böyle hava almaya da ihtiyacı-
mız var" diye konuştu. 

Çok sıkılıyordum 

Pandemi döneminde uzaktan eğitim gör-
düğünü ve kısıtlamanın olmamasını fır-

sata çevirdiklerini söyleyen 12 yaşındaki 
Sevda Armutlu ise "Yasak olmamasından 
dolayı buraya geldik, zaten hafta içi ders-
lerden dolayı çok sıkılıyordum. Biz de bu-
günü değerlendirip Belgrad Ormanı'na 
geldik, ama burası da bayağı kalabalık-
mış. Çok eğlenceli, çok mutluyum. Uzak-
tan eğitim online olduğu için çok yorucu 
geçiyor benim için şimdi de bir dinlenme 
fırsatı bulmuş oldum" dedi. DHA 
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Buraya nefes almaya geldik! 
Kısıtlamanın olmadığı cumartesi gününde çok sayıda kişi Belgrad Ormanı’na akın etti.  
Belgrad Ormanı’nda ailesiyle birlikte piknik yapan Songül Armutlu, “Bir buçuk yıldır  

pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyorduk, bir nefes almaya geldik ama çok kalabalık,  
parkta çocuklar iç içe. Ailece piknik yaptık, mangalımızı yaktık güzel bir gün geçirdik” dedi

TÜRKİYE’NİN en büyük kent içi raylı sistem 
işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hat-

tı’nda yer alan Yaklaşım Tüneli’nde alışılmışın dışında 
bir sergiye ev sahipliği yapacak. İBB iştiraki METRO 
İSTANBUL’un Karşı Sanat işbirliği ile düzenlediği “İs-
tanbul’da Şifa Bulmak” isimli sergi, 19 Haziran – 19 
Temmuz tarihleri arasında ziyarete açık olacak. 
METRO İSTANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, dün-
yanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’da 
günlük yoğunlukların kültür-sanat etkinliklerine vakit 
ayırmayı zorlaştırdığını ve İstanbulluların her gün 
önemli bir zamanı metrolarda geçirdiğini hatırlattı.  

Kendisine yer bulacak 

İstanbul’un kaynaklarının çok önemli bir kısmı raylı 
sistem yatırımlarına ayırdığını ve gittikçe artan kulla-
nım oranının raylı sistemleri toplu taşımanın omur-
gası haline getirmeye başladığını belirten Özgür Soy, 
"Metrolar sadece trenlerden ibaret ulaşım kanalları 
değil, aynı zamanda insanların günlük yaşamının bir 
parçası. 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alana sa-
hibiz ve bu alanları metropol hayatının hızına yetişe-
cek şekilde birer kültür-sanat kavşakları şeklinde 
konumlandırarak İstanbulluların ev, iş ya da sevdikle-
rine giderken keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar ha-
line getirmek istiyoruz. İstanbulluların metro 
tünellerinde sanatın farklı dallarında eserler görmesini 
istiyoruz. Bugüne kadar çeşitli noktalarda fotoğraf 
sergisi, duvar boyama uygulaması gibi çalışmalara ev 
sahipliği yaptık. Bu yaklaşımımızın Türkiye’deki sa-
natçılar açısından da kıymetli olacağını düşünüyoruz. 
Onlar da kendilerini ifade edecek alanlar bulmakta 
zorlanıyorlar. Sanatçılarımız kent insanı ile aracısız 
bir şekilde buluşacak, sanat sadece sergilerde müze-
lerde değil, metro ile hayatın tam içinde kendisine yer 
bulacak. Bu nedenle alanlarımızda daha çok sanat 
eserine yer vermek istiyoruz" dedi.  

Önemli bir avantaj  

İstasyonların yanı sıra Taksim İstasyonu’nda bulunan 
yaklaşım tünelinde bir sergi düzenleyerek farklı bir et-
kinliğe imza atacakları bilgisini veren Özgür Soy, tüne-
lin Taksim gibi merkezi bir bölgede yer almasının, 
kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması açısın-
dan önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Şehrin derin-
liklerine inen bu özel mekanı sanat aracılığıyla 
İstanbul’a kazandırmak istediklerini dile getiren Soy, 
“Yaklaşım tüneli; atmosferi, mimari özellikleri ve belle-
ğiyle İstanbul’da Şifa Bulmak sergisi için eşsiz bir bağ-
lam sağlıyor. Diğer yandan da konumu ve imkanları ile 
Türkiye’deki hatta dünyadaki kültür-sanat alanları ha-
ritasında yer almayı hak ediyor” diye konuştu.

İSTANBUL'DA sokağa çıkma 
kısıtlamasının uygulanmadığı 
cumartesi günü Şile plajları 

doldu. Havanında güzel olmasını fırsat 
bilenler gün boyu deniz ve güneşin ta-
dını çıkarttı. Şile'de bulunan halk plajın-
daki kalabalık koranvirüs salgını 
öncesindeki günlerini aratmadı. Sokağa 
çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cu-
martesi günü şile ve çevresindeki plajları 
akına uğradı. Sabah saatlerinden itiba-
ren plajı dolduran İstanbullular gün 
boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı. 
Kumsalda şemsiyelerin altında genel-
likle gruplar halinde oturan İstanbullu-
ların  denize girdikleri anlarda ise 
zaman zaman sosyal mesafe kurallarını 
unuttukları görüldü. Bölgede çalışan 
cankurtaran ise gün boyu görev yapa-
rak vatandaşları hem sosyal mesafe 
hem de fazla açılmaları konusunda 
uyardılar. Havaların her geçen gün ısın-
masıyla plajlardaki doluluğun önümüz-
deki hafta sonlarında daha da artması 
bekleniyor. DHA 

Metro tünelleri  
sanata açılıyor

GÜMÜŞPALA Mahallesi’ndeki 5 katlı bina-
nın 3’üncü katında oturanlar,  akşam saat-
lerinde duydukları sesin nereden geldiğini 

anlayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sü-
rede gelen itfaiye ekibi, havalandırma penceresini çı-
kararak, yaklaşık 10 metre yükseklikteki havalandırma 
deliğinden düşen ve buradan çıkamayan martı ile kar-
şılaştı. İtfaiye erleri yaklaşık 24 saat mahsur kaldığı 
sanılan martıyı 10 dakika süren çalışma ile mahsur 
kaldığı yerden çekip çıkardı. Kurtarılmasına rağmen 
can korkusu ile kuş yakalama aparatını sürekli ısıran 
martı itfaiye erleri tarafından sakinleştirildikten sonra 
binanın önünde özgürlüğüne bırakıldı. DHA 

Martıyı kurtardılar

Şile plajları 
doldu taştı

İBB iştiraklerinden METRO İSTANBUL,  
metroda alışılmışın dışında bir sergiye  

kapılarını açıyor. “İstanbul’da Şifa Bulmak” 
isimli sergi, Taksim’de bulunan Yenikapı-

Hacıosman Metro Hattı’nın Yaklaşım  
Tüneli’nde 19 Haziran – 19 Temmuz  
tarihleri arasında ziyaret edilebilecek 

"BİZİ BİZ yapan, bizi millet yapan de-
ğerlerimizin içinde bulunduğu bu 
güzel hilalimiz, bayrağımızdan ema-
net hilalimiz, 153 yıldır bağışçılarının 
ve gönüllülerinin desteği ile Kızılaycı-
ların, Hilal-i Ahmercilerin omuzları 
üzerinde, fedakârlıkları üzerinde yük-
seldi" diyen Kınık, "Bugün 11 bin 500 
çalışanımızla 200 bine yakın aktif gö-
nüllümüzle, dünyadaki 57 ülkedeki 
aktif operasyonumuzla, ülkemizde ve 
dünyada ulaştığımız 37 milyon in-
sanla, afet kan hizmetleri ve insani 
yardım noktasında, dünyanın en önde 
gelen ilk üç ulusal cemiyetinden birisi 
olarak, bir taraftan insan ıstırabını 
dindirmeye, milletimize hizmet et-
meye, devletimize destek olmaya 
devam ediyoruz. Bütün gayretlerimiz 
insanın onurunu korumak, onu güç-
lendirmek, onu ıstırabını dindirmek 
içindir. Bu yolda destek vermiş, destek 
verecek olan bütün bağışçı ve gönül-
lülerimize bütün Kızılaycılara şükran-
larımı arz ediyorum" diye konuştu.

57 ÜLKEDE VARIZ 

153 YILLIK MERHAMET
Türk Kızılay’ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a “153 Yıllık İyilik Hareke-

timiz” Sergisi, kuruluş yıldönümü olan 11 Haziran’da İstanbul’da Galatasaray Lisesi önünde açıldı. 18 Haziran’a 
kadar açık kalacak sergide, Kızılay’ın merhamet dolu tarihini yansıtan fotoğraflar izleyiciyle buluşuyor 

18 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK 
Açılışa katılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa  
Demirelli Kızılay'ın afetlerdeki özverili çalışmalarıyla 
seçkin bir kurum haline geldiğini söyledi. Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kızılay'ın 153 yıl-
dır yaptığı çalışmalarla gönüllerde yer ettiğini dile 
getirdi. Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a “153 Yıllık İyilik 
Hareketimiz” sergisi, Beyoğlu Galatasaray Lisesi 
önünde 18 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.



K oronavirüsün en
çok etkilediği alan-
lardan biri özel

okullar oldu. Yüz yüze eği-
time tekrardan geçilmiş ol-
masına rağmen son bir yılda
çok sayıda özel okul ka-
pandı. Kapanan okulların
bazısı öğrencileriyle birlikte
devredilmek istenirken bazı-
larının binaları ise başta
sağlık ve turizm olmak üzere
farklı sektörlere satılıyor. İlk
çocuğuna hamile kaldı-
ğında, onu nasıl daha iyi ye-
tiştiririm düşüncesinden yola çıkarak 2004
yılında okul açmaya karar verdiğini söyle-
yen özel okul sahibi Tuna Ölmezol da 16
yılda 5’e çıkardığı okul sayısını pandemi ne-
deniyle küçültme kararı aldığını dile getirdi.

Kızım büyüdü, 17 yaşında

Çocuk gelişimi öğretmeni aynı zaman kreş
ve anaokulu sahibi Tuna Ölmezol, okul
açma hikayesini şöyle anlattı: "2004 yılında
doğumuma günler kala çocuğumu nasıl bir
okulda büyütmeliyim düşüncesinden yola
çıkarak okul açmaya karar verdim. İnşaa-
tında çalışarak başladım, dişimle, tırna-
ğımla kazıyarak 5 şubeye kadar büyüttüm.
Kızım büyüdü, 17 yaşında. Velilerimizde
öncelikle güven duygusunu oturttuk, bu
benim için çok önemliydi. 0 yaş grubundan
itibaren çocuk kabul ediyoruz. Hem kreş
hem de anaokulu hizmeti veriyoruz."

Öğrenci sayısı 40’a düştü

Pandemi nedeniyle zorlandığını aktaran Öl-
mezol, "Koronavirüs herkes kadar bizi de
etkiledi. 400 öğrencimiz vardı, şimdi 35-40
arasında değişiyor. Bu durum bizi çok zor-
ladı ve küçülme kararı aldık. Görüşmeler
devam ediyor, çocuklar benim evladım. Sis-
temin yürümesi için doğru kişiye vermem
gerektiğini düşünüyorum. Zor bir süreçten
geçiyorum, inşallah sağlıklı yürütürüz.
Kovid-19 döneminde sıkı tedbirler aldık ve
şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşama-
dık. Ayakta kalmaya çalıştım ama süreç
beni yordu. Çalışma arkadaşlarım mükem-
mel insanlar, 16 yıldır birlikte çalıştığımız
personelim var. Onları bırakmak istemiyo-
rum ama zor bir süreç geçiriyoruz. Birçok
sıkıntıyı kenara koyduğum parayla hallettim
ama son dönemeçteyim" diye konuştu.

2 okulu devredeceğim

Kişilerin tecrübeli ve eğitmen olmasına dik-
kat ettiğini söyleyen Ölmezol, "5 okuldan
2’sini devretmeyi düşünüyorum. Sonra
üçüncü okulu da elden çıkaracağım gibi du-
ruyor. Çocukları sevmesi lazım. Erken sa-
atte açıp, geç saatte kapatıyoruz, sabit bir
saatimiz yok. Okulları öğrencileriyle devre-
deceğim. Yine çocuklarla ilgili başka bir
alanda çalışmayı düşünüyorum. Ne yapa-
cağım henüz netleşmedi. Düğününe gitti-
ğim öğrencim var, tabi 16 yılda çok mezun
verdik. Tesadüfen sokakta, markette, her-

hangi bir yerde karşılaşsam ismen hatırla-
rım. Unutulmamak, güzel hatırlanmak
benim için önemli” ifadelerini kullandı.

Aileler çocuklarını aldı

Devretmeye karar vermenin zor olduğunu
söyleyen Ölmezol, "Görüşmelerde hissettik-
lerimi anlatamam. Ama artık yorulduğumu
hissettim. Aileler, çocuklarının kaydını sildi-
rirken iş hayatına evden devam edeceklerini,
bize güvendiklerini ama kaygılarının yüksek
olduğunu dile getirip, benden anlayış istedi.
Biz uzaktan eğitim vermedik. Ben telefon,
tablet ve televizyonu çocuklara yasaklamı-
şımdır. Bu kadar katıyken tablet veya telefon
üzerinden eğitim veremezdim. Velilerden
ücret almadık, kurumları tamamen kapat-
tık, ayakta kalmaya çalıştık” diye konuştu.
47 personeli olduğunu ve maaşlarını öde-
mek için evlerimi sattığını aktaran Tuna Öl-
mezol, "Kenarda duran parayı kullandım. 5
binanın toplam kira gideri 60 binin üstünde.
4 yıl geriye gittim ama toparlanacağıma
inanıyorum. Elektrik, su, internet faturala-
rını ödemeyeceğim diye korkuyorum. En
büyük giderlerden biri de mutfak. Pande-
mide buraya kadar geldik ama ruhen de yo-
rulduk” ifadelerini kullandı. DHA

7 326 sayılı bazı alacakların yeniden ya-
pılandırılmasına ilişkin kanun yasalaş-
mıştır. Kamuoyunda vergi affı/barışı

olarak da bilinen "Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi"
3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilerek yasalaştı.

Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu
görüşmeleri esnasında bazı değişikliklere uğ-
ramıştır. Yapılan değişikliklerden öne çıkan
hususlar aşağıdaki gibidir:

l Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri-
nin matrah artırımına esas beyan ettikleri
matrahlarına uygulanacak oran 2016 yılı için
yüzde 30 yerine yüzde 35, 2020 yılı için yüzde
20 yerine yüzde 15 olarak belirlenmiştir.

l Kasayı ve ortaklar cariyi yüzde 5 yerine
3’le düzeltilmesi yönünde değişiklik 
yapılmıştır.

l Mükellefler işletmelerinde bulunduğu
halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve
süreli yayınları, kendilerince veya bağlı olduk-
ları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç
bedel üzerinden %4 oranında KDV hesapla-
mak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfa-
tıyla beyan ederek ödemek suretiyle
defterlerine kaydedebileceklerdir.

l Bir diğer düzenleme de vergiye uyumlu
mükellef düzenlemesi çerçevesinde yapılmıştır.
Buna göre, indirimin hesaplanacağı beyanna-

menin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son
iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların
gerçek durumu yansıtmadığının indirimden
yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan
tarhiyatlar(ikmalen, resen idarece), bu kanun-
dan yararlanıldığı takdirde kesinleşecek;
ancak bu kesinleşme mevcut GVK'nin vergi in-
dirimi müessesini etkilemeyecektir.

Söz konusu Kanunda;
l Kesinleşmiş alacaklara,
l Kesinleşmemiş veya dava safhasında

alacaklara,
l İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulu-

nan vergilere,
l Matrah artırımına,
l İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
l İşletmelerin bilançolarında yer alan

gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer ik-
tisadi kıymetleri için yeniden değerleme
yapma imkânına,

l Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş
senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını za-
manında ödeyemeyen kişilerin yükümlülükle-
rini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme
performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların
dikkate alınmamasının sağlanmasına

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.Ka-
nun’da imar barışı ve varlık barış düzenleme-
leri bulunmamaktadır.Bu sirkülerimizde
Kanunda yer alan düzenlemelerin kısa bir öze-
tine yer verilmiştir.

A) KAPSAMI
1) Genel olarak yeniden yapılandırma kap-

samına giren alacaklar:
l Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Ver-

gisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu,
ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul
Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu
taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi as-
lına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük,
özel usulsüzlük), 

l Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanun-
lar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan
ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri
tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre takip edilen gümrük vergileri, idari para
cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme
zammı alacakları, 

l Sosyal güvenlik primi, emeklilik kese-
neği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe
bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı ge-
cikme cezası ve gecikme zamları, 

l Ecrimisil borçları, 
l Taşınmaz kültür varlıklarının korunma-

sına katkı payları, 
l Belediyelerin idari para cezaları ile su,

atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir
belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile
büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanali-
zasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak-
ları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i alacaklar. 

l Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dai-
relerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında
tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan
asli ve fer’i amme alacakları (adli para ceza-
ları hariç), 

l Aşağıdakiler hariç olmak üzere diğer
idari para cezaları

Kanun kapsamında olmayan idari para 
cezaları:

l 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nunu, 

l 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararla-
rının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Ka-
nuna göre verilen idari para cezaları ve 

l 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer
alan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Pi-
yasası Kurulu,  Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Ku-
rumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma
Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Si-
gortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve De-
netleme Kurumu tarafından verilen idari para

cezaları.
2) Kanunun kapsadığı dönem
Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas

itibarıyla 30/04/2021 tarihi dikkate alınarak
belirlenmiştir. 2021 yılı için tahakkuk eden
motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun
kapsamı dışında tutulmuştur.30/04/2021 tari-
hinden (bu  tarih  dâhil) önceki  dönemlere,
beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamında-
dır. Buna göre;

l Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir
ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri için 2020
yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dö-
nemleri kapsama girmekte; ancak 2021 tak-
vim yılı kapsama girmemektedir. 

l Vergilendirme dönemi aylık olarak be-
lirlenen mükellefiyetler (katma değer vergisi
veya stopaj gelir vergisi) için Mart/2021 ver-
gilendirme dönemi ve önceki dönemler kap-
sama girmekte; ancak Nisan/2021
vergilendirme dönemi kapsama 
girmemektedir. 

l Vergilendirmedönemi 15 gün olan mü-
kellefiyetler için vergilendirme döneminin
bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son
günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan
dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim
tarihi Nisan/2021 ayına rastlamakla beraber
beyanname verme süresinin son günü
Mayıs/2021 ayına sirayet edenler kapsama
girmemektedir.

Son başvuru 31 Ağustos
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938 OKUL KAPANDI
Kapanan özel okullar hakkında bilgi veren Tüm Girişimci
Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdo-
ğan ise "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, geçtiğimiz
günlerde açıkladığı verilere göre, Kovid-19 salgınının etkili
olduğu 2020 ve 2021’de 938 özel okul kapandı. 882
özel okul ise devredildi. Kapanan özel okullardan 14 bin
652 öğrenci, devredilen özel okullardan ise 35 bin 302
öğrenci devlet okullarına geçti" dedi. Pandemi nedeniyle
özel okul taleplerinin azalmasının sektörü olumsuz yönde
etkilediğini aktaran Akdoğan "Özel okul binalarının gerek
satılık gerekse de kiralık arzlarında büyük artışlar yaşanı-
yor. Bazısı sadece binayı satmayı isterken bazısı ise öğren-
cileriyle birlikte devretmek istiyor. Bunlar arasında
zamanında çok yüksek maliyetlere yapılan, milyonlarca
lira harcanan okullar da yer alıyor. Satılan okullar arasında
100 milyon liralık, büyük kampüslü eğitim kurumları da
var, 500 bin liralık küçük anaokulları da" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021’de
938 özel okul kapandı. 2 okulunu devretmeye hazırlanan özel okul sahibi Tuna Ölmezol, 47 personeli olduğunu ve maaşlarını 
ödemek için evlerini sattığını söyledi. Tuna Ölmezol, "Kenarda duran parayı kullandım. 5 binanın toplam kira gideri 60 binin
üstünde. Elektrik, su, internet faturalarını ödemeyeceğim diye korkuyorum” diyerek endişelerini dile getirdi

iYi BiR HABER 

BEKLiYORLAR
Koronavirüs önlemleriyle geçen yıl 3 buçuk milyon turist ağırlayan Antalya, bu yıl 
40 ülkeden 7 milyon turist bekliyor. Kurban Bayramı nedeniyle iç piyasanın da
hareketlendiği sektörde turizmcinin gözü ise Rusya'nın uçuş kısıtlamalarını kaldırmasında.
Sektör temsilcileri, gelecek hafta Rusya'dan iyi bir haber gelmesini umuyor.

Turizm kenti Antalya, koronavi-
rüs tedbirleriyle geçirdiği 2020
yaz sezonunda 3,5 milyon turist

ağırladı. Güvenli turizm sertifikası kapsa-
mında hizmet veren turizm sektörü, yeni se-
zona, çalışanların büyük kısmının
aşılanmasıyla giriyor. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı belgeli 899 konaklama tesisine sahip
Antalya'da, 5 yıldızlı 407 otel ve tatil köyü
bulunuyor. Türkiye genelindeki 1 milyon 200
bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sinin
bulunduğu Antalya'da, tesisler sürekli olarak
bağımsız akredite kuruluşlar tarafından de-
netleniyor.

8 milyon turist beklentisi

Koronavirüs önlemleriyle başlayan 2021 yılı
sezonu için turizmci, önümüzdeki hafta rus-
ya'dan uçuşlarla ilgili kısıtlamanın kaldırıl-
ması yönünde
gelecek kararı bek-
liyor. Tüm hazırlık-
ları yapan
turizmcinin bu yıl
beklentisi ise geçen
yılın 2 katı turisti
ağırlamak. Profes-

yonel Otel Yöneticileri Dernek (POYD) Baş-
kanı Ülkay Atmaca, turizm çalışanlarının aşı-
lanması için verilen kararın Türk turizmini
rakiplerin bir adım önüne geçirdiğini belirte-
rek, bu yıl beklentilerinin iyi yönde olduğunu
söyledi. rusya'dan ümitli olduklarını da be-
lirten Atmaca, “Sanırım önümüzdeki hafta-
larda rusya'dan bir heyet bekliyoruz. 21
Haziran'da rusya'dan olumlu bir karar çı-
karsa daha iyi olacak. ukrayna, Polonya pa-
zarları iyi gidiyor. uçuş yasakları kalkar ve
Almanya'nın aldığı kararlar da Avrupa'ya
örnek olursa geçen yıl yakaladığımız sayının
en az 2 katını görebiliriz" dedi.

İç piyasa hareketli

Fiyatlarla ilgili devam eden kampanyalarının
olduğunu söyleyen Atmaca, “Aşılamayla
Türk misafirlerden yoğun talep alıyoruz. 

Kurban Bayramı 
için özellikle ilgi var.
Koronadan kurtulur-
sak kongre ve spor
turizmi gibi alanlarda
yine hareketlilik 
yaşayacağız" diye 
konuştu.

İthalat izne bağlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret
Bakanlığı tebliğleriyle aralarında muz,
sarımsak, ayçiçek yağı ve deniz ürünleri olan
bazı gıda ürünlerinin ithalatı kayda bağlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Ba-
kanlığı’nın üç ayrı tebliği ile balık ve deniz
ürünleri, muz, sarımsak, yeşil çay, tatlı biber-

ler, öğütülmüş kırmızı biber, kabuklu yer fıstığı, çerezlik
ayçiçeği ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde ithalat kayda
bağlandı. Buna göre ürünleri ithal etmek isteyen ithalat-
çılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalat-
tan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi
olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Akdeniz İhra-
catçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org”
internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin
kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Bel-
gesi düzenlenecek. Genel Müdürlük ve ilgili İhracatçı
Birliği temsilcilerinden teşkil edilmiş olan ve görevleri ile
çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen
Tarım İzleme Komitesi, bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın
niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatı-
nın kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlem-
ler hususunda, Genel Müdürlüğe tavsiye ve önerilerde
bulunacak.



Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin, mevsimlik tarım işçi-
leri ve ailelerinin çalışma ve yaşam

koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Bakan-
lık tarafından 'Mevsimlik Tarım İşçileri
Projesi'nin (METİP) yürütüldüğü Polat-
lı'da Sarıoba Mahallesi’nde tarım işçileri-
nin kaldığı alanı ziyaret etti. Yaklaşık bin
kişi kapasiteli METİP yerleşkesine ziya-
rette Bakan Bilgin'e, Birleşmiş Milletler
(BM) Mukim Koordinatörü Alvaro Rodri-
guez, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina
De Dominicis, Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan

Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Birinci
Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo da
eşlik etti. Bakan Bilgin, heyetle
birlikte mevsimlik tarım işçileri ve aileleri-
nin yaşadığı alanlar ile okul ve okul öncesi
çağda bulunan çocukların bakım, eğitim ve
sosyal etkinliklerinin gerçekleştirildiği alan-
ları inceledi, bilgi aldı. Ayrıca işçiler ve aile-
lerine sunulan sağlık ve diğer kamu
hizmetleri hakkında da Bilgin'e bilgi verildi.

Sorunları birlikte çözeceğiz

Basın mensuplarına açıklama yapan
Bakan Bilgin, "Bu hizmet çok önemli bir

sosyal hizmettir. Çalışanların aileleriyle,
çocuklarıyla ile birlikte eğitim, sağlık ve
bütün sosyal ihtiyaçlarının karşılanması
konusunda ILO ve ILO’nun bu faaliyetini
destekleyen biz Çalışma Bakanlığı, AB ül-
kelerinin değerli büyükelçiliği temsilcileri
buradalar; onlara teşekkür ediyoruz" dedi.
Bilgin, çalışan çocuklar sorununun önlen-
mesine dikkat çekerek, "Bilhassa sağlık so-
runları ve çocukların sorunlarına eğilmek
hem insani hem de bizim çalışma hayatıyla
ilgili sorumluluğumuzun bir parçasıdır.
Bilhassa çocukların korunması, çocukların
geliştirilmesi, çalışan çocuklar sorunun ön-

lenmesi, çocuk emeğinin kullanılması ve is-
tismar edilmesi ile mücadele de bizim bir
görevimiz. Bu bakımdan çocukların korun-
masına yönelik, onların eğitimini, onların
sosyal ve şahsiyet gelişimini sağlayacak
aşamada onlara verilen destekleri çok
önemli buluyoruz. Bu destekleri verdikleri
için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Ümit ediyorum ki bu sorunları birlikte çö-
zeceğiz. Türkiye pandemi sürecinde de
büyük bir mücadele veriyor. Bunun için bu
hassasiyetin burada da gösterilmiş olması
bizim açımızdan çok önemlidir" diye ko-
nuştu. DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde
mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Bilgin, "Çocuk emeğinin kullanılması ve istismar edilmesi ile mücadele bizim bir görevimiz" dedi

ISTISMARA KARSI
MUCADELE SART!

EN BÜYÜL SORUN YOKSULLUKTUR!
Çocuk işçiliğinin ana kaynağının yoksulluk olduğunu belirten Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li üyesi 
Mahmut Tanal, “Yoksulluk var oldukça çocuk işçiliği sonlanmayacaktır. Sosyal devlet ilkesi gereğince yoksullukla mücadele
edilmelidir. Ancak şu da bir gerçek ki, çocuklarını servet sahibi yapanlar, çocuk işçiliğiyle mücadele edemez" dedi.

MeClis Çocuk Hakları Alt Komisyonu
Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Av.
Mahmut Tanal, 12 Haziran Dünya

Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü münasebetiyle
yaptığı açıklamada, çocuk işçiliğinin ana kaynağı-
nın yoksulluk olduğunu söyledi. Yöneticiler bu hu-
susu ısrarla reddettikçe çocuk işçiliğiyle
mücadelede istenilen seviyeye gelinemeyeceğini
kaydeden Tanal, “Gerek üyesi olduğum TBMM
Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplantılarında ge-
rekse başka platformda, çocuk işçiliğinin bitirilebil-
mesi için yoksulluğun ortadan kaldırılması
gerektiğini söylüyorum. Ancak iktidardakilerden,
bürokratlardan, yetkili makamdaki şahıslardan, ül-
kede yoksulluğun olmadığı yönünde savunmalar
geliyor. Çocuk işçiliği ile yoksulluğu birlikte anmak
istemiyorlar. Doğru tespiti koymadıkça hastalığı te-
davi edemeyiz. Eğer samimi olarak çocuk işçiliğini
bitirmek istiyorsak, ilk önce yoksulluğu ortadan
kaldırmalıyız. Yoksulluk var oldukça çocuk işçiliği
sonlanmayacaktır. Yoksulluk kaldırılmadan çocuk
işçiliğinin bitirilebilmesi imkansızdır. Sosyal devlet
ilkesi gereğince yoksullukla mücadele edilmelidir.
Ancak şu da bir gerçek ki, çocuklarını servet sahibi
yapanlar, çocuk işçiliğiyle mücadele edemez! Tür-
kiye’deki çocuk işçiliğinin temel sebebi yoksulluk-
tur, liyakatsizliktir, adaletsizliktir, kayırmacılıktır”
dedi.

Ben de çocuk işçiydim

Kendisinin de bir zamanlar çocuk işçi olarak çalış-
tığını belirten Tanal, “Şanlıurfa Hilvanlı çoban
Mustafa’nın oğlu Mahmut Tanal da bir zamanlar
çocuk işçiydi. Ailemin maddi durumu iyi olmadığı
için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldım. Yazın
40 derece sıcakta soğuk, buzlu ayran satarak,
soğuk su satarak, işportacılık yaparak bugünlere
geldim. Yoksulluktan dolayı çalıştım. Ailemin eko-
nomik durumu iyi olsaydı, çocuk yaşta neden çalı-
şayım? Çocukları sokaktan, tarladan, sanayiden,
işletmelerden kurtarmanın yolu, ailelerinin refah
seviyesinin yükselmesinden geçer. Sosyal devlet il-
kesi gereği politikalar bu yönde yoğunlaşmalıdır.
Ayrıca Türkiye’de yoksulluğun ulaştığı boyut, biz-
zat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
itiraf ediyor. Her ne kadar tepede ülkedeki yoksul-
luğa ilişkin çelişkili söylemler olsa da Bakanlığın
2020 yılı faaliyet raporunda, ailesinin ekonomik
yoksunluğu nedeniyle kurum bakımına alınma

riski olan çocuk sayısının 220 bin 22 olduğuna dik-
kat çekiliyor. 2016 yılında Sosyal ve Ekonomik
Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuk sa-
yısı, 137 bin 415’ti. Yani yüzde 60’lik bir artış var.
Yine ailesinin yanında bakımı sağlanamadığı için
koruyucu aileye verilen çocuk sayısı da 7 bin 864
olarak kayıt altına alınıyor” ifadelerini kullandı.

Varın siz hesap edin

CHP’li vekil Mahmut Tanal, mevsimlik tarım işçisi
ailelerin çocuklarının ayrı bir dramı, hayat hikayesi
olduğunu dile getirdi. Bölgeler arası eşitsizlik nede-
niyle memleketi Şanlıurfa’dan hemşerilerinin Tür-
kiye’nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi
olarak yollara düştüğünü belirten Tanal, “Mevsim-
lik tarım işçiliği yapan ailelerinin peşinden sürükle-
nen binlerce çocuk var. Oyun, okul çağındaki
evlatlarımız anne ve babalarıyla birlikte tarlada ça-
lışıyor. Sağlıksız barınma koşullarında yaşam mü-
cadelesi veriyorlar. Temiz ve yeterli gıdaya, suya
erişemiyorlar. Derslerinden mahrum kalıyorlar.
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik hayata geçirilen
METİP proje alanlarında bile birçok sorunla bo-
ğuşuyorlar. Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak
mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının duru-
munu incelemek üzere Polatlı’da gittiğimiz yer-
lerde belli eksiklikler tespit ettik. Mesela ilkokula
giden 17 öğrenciden sadece 3’ünce tablet vardı. 11
lise öğrencisinin hiç tableti yoktu. İnternet yok.
Pilot bölge böyleyse, diğer yerlerin nasıl perişan
durumda olduğunu varın siz hesap edin" diye 
konuştu. 

432 bin 956 Suriyeli
çocuk okullu olacak
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi 
Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde
eğitim çağındaki 1 milyon 272 bin 692
sığınmacıdan, 839 bin 735’ninin eğitime
devam ettiğini bildirdi. Bakan Selçuk,
okullaşamayan 432 bin 956 geçici koruma
altıdaki öğrencinin kayıt sürecinin ise
sürdüğünü belirtti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, Türkiye'deki sığınmacıların
eğitimde yaşadığı sorunlara dikkat

çekmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına ya-
zılı soru önergesi verdi. Gürer, önergesinde,
“2020-2021 eğitim yılında okula giden Suriyeli
öğrenci sayısının illere ve cinsiyete göre dağı-
lımı nedir? Suriyeli öğretmen sayısı kaçtır? Su-
riyeli öğrencilerden oluşan okul sayısı kaçtır?
Okullarda öğrencilere psikolojik eğitim veril-
mekte midir? Okula devam yaşında olup
okulla buluşmayan Suriyeli çocuk sayısı kaç-
tır? Okula başlayıp eğitimini bırakan Suriyeli
sayısı kaçtır” şeklindeki sorularına yanıt istedi. 

Bakan Selçuk cevap verdi

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtla-
yan Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, geçici sı-
ğınma altındaki öğrencilerin devlet
okullarında, Türk akranlarıyla birlikte eğitim
öğretim gördüklerini belirterek” Bu öğrenciler
yaklaşık olarak 15 bin 839 okulda eğitim öğre-
tim faaliyetlerine katılmaktadır” dedi. Okul-
larda Suriyeli öğretmenlerin de görev
yapmamakta olduğuna dikkat çeken Bakan
Ziya Selçuk, “Teşvik ödemeleri UNICEF tara-
fından yapılmakta olan Bakanlığımıza bağlı
eğitim kurumlarında sınıf dışı etkinlikler, saha
çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme
faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda destek
olan Suriyeli gönüllü eğiticiler görev yapmak-
tadırlar. Gönüllü eğitici sayısı 11 bin 911‘dir”
diye konuştu. 

Suriye sorunu çözülmeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, eğitim
çağında 1.272.691 ( 5-17 yaş) nüfus bulun-
maktadır. Eğitim çağındaki nüfusun 839.735’i
öğrenci olup, eğitim öğretime dahil edilmiştir.
Okullaşamayan 432.956 geçici koruma altın-
daki öğrencilerin okullara kayıt süreci ise
devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li
Gürer, "AKP tarafında uygulanan yanlış dış
politikaların bedelini ne yazık ki tüm ülke ola-
rak ödüyoruz. Suriye’de oluşan sorunların ül-
kemize yansıması resmi olarak 3,5 milyon,
dolaylı olarak ise 5 milyonu bulan insan göçü
almamız oldu. Sonuçta ülke nüfusu bu göç
dalgası ile değişti. Hemen hemen her ilde yer-
leşik yaşama geçen Suriyelilerin okuma çağına
gelen çocuklarına doğal olarak eğitim veriliyor.
Görünen o ki bu doğum hızıyla, bir kaç yıl
sonra gelen ve  burada doğan nüfus ülkemiz-
deki Suriyeli sayısını oldukça artıracak. Bu in-
sanların ülkelerine dönmesi Suriye iç savaşının
sona ermesine bağlı. Bunun gerçekleşmesi için
de uluslararası diplomatik mücadele ile yoğun
çabalar gösterilmesi gerekmektedir. Acaba Su-
riye’de sorunlar bitince geri gidiş sağlanır mı?
Bu soru da muammadır. Her ilde iş kuran, iş
yeri açan ve mülk edinenlerin geri gitmesinin
zor görüldüğü de dikkate alındığında, Türkiye
en azından gelecek için gerekli planlamaları
bugünden itibaren yapmalıdır" diye konuştu.
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TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarları İçin 7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı mal alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2021/320758
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124530869 - 2125180712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarları 

İçin 7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Tıbbi Cihaz AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin göstereceği yer veya yerlere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, alım konusu malların teslim programına uygun olarak 

Cihazı talep eden kuruma teslimini sağlamak için sözleşme 
imzalama tarihinde malların teminine başlayacaktır. İdarenin yazılı 
siparişine istinaden en geç 90 (doksan) takvim günü içinde 
cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde teslim 
edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.07.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: ): İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)/ Konferans Salonu 
(Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:8 
Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında 
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi
Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında
sunmalıdırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgi-
lerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da
bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin,
ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler 

yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren
dokümanları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
b) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
kapsamındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri
yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle
ÜTS’de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
d) İstekliler, ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her
ürüne ait ÜTS Barkod numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma
esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışın-
daki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna
dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için ÜTS kaydı 
aranmayacaktır.
f) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin markasını ve modelini yeterlik bilgileri tablosunda beyan
edeceklerdir.
g) İhale tarihi itibari ile geçerli ve TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar" standardına
veya "TS 13703- Özel Servisler - Tıbbi cihazlar için Kurallar" standardına uygun 'Hizmet Yeterlilik
Belgesi’ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname  belirtilen şartlara uygunlu-
ğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların  teklif dosyası içerisinde veril-
mesi gerekmektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten
işaretlemenin katalogda yapılması gerekmektedir. Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif cetve-
lindeki kalemlerin sıra numaraları belirtilecektir.
b-) İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm
yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını içeren listeyi
Türk Lirası olarak vereceklerdir.Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süre-
since taahhüt edilen fiyatlarını geçmeyecek şekilde temin edileceğine dair isteklinin ve üretici/itha-
latçı firmanın taahhüdünü ihale işlem dosyasında sunacaklardır.Yedek parçalar ile ömürlü parçalar
için teklif edilen fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin % 200'ünü geçmeye-
cektir. İstekli tarafından bu listede kasden veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar 
ücretsiz olarak değiştirilecektir.
c-) TEKNİK ŞARTNAME UYGUNLUK BELGESİ:İstekliler cihazın/cihazların hangi ........marka,
........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak
cevap verilen şartnameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk 
belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin
her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri
yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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Kanuni Sultan Süleyman
döneminde, 1562 yılında
yapılan Horhor Hamamı, 
29 milyon liradan satışa
çıkarıldı. Aktif olarak
kullanılan tarihi hamam, yeni
alıcısını bekliyor. Hamamın
4’üncü nesil hisse sahibi olan
Turgay Kurt, "Buraya talip
olmak isteyen kişiler, 459
yıllık nadide bir tarihi esere
sahip olacaklar" dedi

İ stanbul’un Fatih ilçesine bağlı Horhor
semtinde bulunan ve Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminde 1562 yılında Has

Odabaşı Behruz Ağa tarafından yaptırılan
Horhor Hamamı hisse sahibi aile tarafından
29 milyon liraya satışa çıkarıldı. Aksaray ve
Has Odabaşı Hamamı olarak da bilinen 638
metrekarelik arsada bulunan hamamın, 558
metrekarelik ana binası Tescilli Anıt Eser ol-
duğu için, 1. derecede Koruma Bölgesinde
kalıyor. Aynı arsa üzerindeki 80 metrekarelik
alan ise, şu an konut olarak kullanılıyor. Ha-
mamın, İstanbul’un yaklaşık 3’te 1’ini harap
eden 1756’daki büyük yangından sonra şu
anki mimari durumuna geldiği biliniyor. Geç-
mişte halka değil, sarayın elitlerine hizmet

veren 30 odalı, 3 katlı hamam, yeni alıcılarını
bekliyor.

4 aileden 22 hissedar

Hamamın 4’üncü nesil hisse sahibi olan
Turgay Kurt, çocukluğunun geçtiği bu yeri
satma sebebini anlattı. Kurt, "Hamam 1917
yılından beri bizim ailemizde ve bu hamamı
dedemin annesi satın almış. Dedemden de
4 erkek çocuğuna geçmiş. Büyüklerimiz ta-
rafından işletilerek bu günlere kadar geldi.
Mevcut şartlarda 4 ailenin 22 tane hissedarı
var. Bir sonraki jenerasyona geçtiğinde yak-
laşık 22 kişilik ortak sayısı 69’lara çıkacak.
Bunu satıp bizden sonrakilerin böyle bir so-
rumluluğa girmesini istemediğimiz için sat-

mak istiyoruz" dedi.

Nadide bir tarihi eser

Şofbenlerin bulunmadığı ve sıcak suyun
nadir bulunduğu dönemlerde hamamda çok
fazla sirkülasyon yaşandığını hatırladığını
söyleyen Kurt, “Buraya talip olmak isteyen ki-
şiler, 459 yıllık nadide bir tarihi esere sahip
olacaklar. Böyle bir yatırımı yapacak olan kişi
belki burayı ticari işletme olarak kullanmak
amacının dışında, geleceğe yatırım olarak gö-
rürse beklentilerinin çok üstünde bir fayda
sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Hamamın düzgün bir restorasyona ihtiyacı
olduğunu belirten Kurt, "Aldıktan sonra ve
düzgün bir restorasyon çalışması bitiminde

çok daha tarihi doku verilmiş hali ile hizmet
edeceği, çok daha yüksek kazançlı bir işletme
haline getirebilirler. Aksaray Meydan Pro-
jesi’nin gerçekleşmesi halinde buranın ulaşa-
cağı değer şimdi istediğimiz fiyatın birkaç
katına yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Yanlış restore edilmiş

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma
Sedes, "Bu hamam klasik hamam mimarisine
uygun olarak ve çifte hamam şeklinde yapıl-
mış. Hamamın onarım adı altında değişikliğe
uğradığını hatta yanlış restore edildiğini söy-
leyebiliriz" dedi. DHA

MİRASLARIMIZI 
HOR KULLANIYORUZ
Hamam kültürünün korunması gerekti-
ğini ifade eden Fatma Sedes, “Biz ne
yazık ki mirasımızı hor kullanıyoruz.
Geçmişten gelen tarihi yapılarımızı,
soyut kültürel mirasımızı da çok hor kul-
lanıyoruz. Benim önerim bu hamamın

rölevesinin, restitüsyon önerisinin ve
restorasyon projesinin yapılarak ge-
rekli izinler alındıktan sonra restore
edilmesidir. Özgününde hamam ola-
rak yapılmış ama şu anda fonksiyon

değişikliğine uğramış hamamlar var.
Ben, hamamlara özgün fonksiyonları-

nın verilmesini tavsiye ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

TARIHI HAMAM 
SATISA CIKTI!
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TARIHI HAMAM 
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İBB, HKP’nin
talebini reddetti
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP),
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB
Başkanlığı döneminde belediyeye
sunması gereken diploması ilgili İBB’ye
başvuruda bulunmuştu. HKP’nin bu
başvurusuna, İBB’den ret yanıtı geldi

HKP avukatları 18 Mayıs 2021
tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne, AK Parti Genel

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Baş-
kanlığı döneminde belediyeye sunması ge-
reken diploması hakkında bilgi almak için
başvurmuştu. HKP, İBB’ye yaptığı başvu-
ruda, Erdoğan’ın diplomasının tartışmalı
olduğunu belirterek, 1994 ve 1998 yılları
arasında İBB Başkanlığı görevinde bulunan
Erdoğan’ın diplomasının 4982 Sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu’nun ilgili maddeleri
gereğince İBB arşivinden çıkartılarak kendi-
leriyle ve kamuoyuyla paylaşılmasını
istemişti.

İBB: Kapsam dışı

Başvuruyu değerlendiren İBB, HKP’ye
yanıt verdi. İBB, HKP’nin başvurusuna Er-
doğan’ın diplomasının talep edilmesinin
49822 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanu-
nu’na göre “kapsam dışı” yanıtıyla döndü.
İBB, HKP’ye verdiği yanıtta şu ifadelere yer
verdi: “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Ka-
nunu’nda bilgi edinme hakkına ilişkin istis-
nalar düzenlenmiş olup, söz konusu
kanunun 21. maddesinde “kişinin izin ver-
diği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın
gizliliği kapsamında açıklanması halinde ki-
şinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına,
şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik
değerlerine haksız müdahale oluşturacak
bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kap-
samı dışındadır” düzenlemesi yer almakta-
dır. Bu nedenle talebiniz, bilgi edinme hakkı
kapsamı dışındadır.”

TARIHI HAMAM 
SATISA CIKTI!



B ahçelievler Belediye Meclisi,1 
buçuk yıl önce Soğanlı Mey-
danı Kıbrıs Caddesi’nde bulu-

nan 50 yıllık semt pazarının başka bir 
yere taşınması kararı alındı. Aradan 
geçen sürede tüm girişimlerine rağmen 
ikna olmayan pazarcılar Kıbrıs Cadde-
si'nde yürüyüş düzenledi. Polis ekipleri-
nin geniş güvenlik önlemi aldığı 
yürüyüşte pazarcılar ellerinde dövizler 
taşıyıp, slogan attı. Yapılan basın açık-
lamasıyla son bulan protestonun ar-
dından İstanbul Pazarcılar Odası 
Başkanı Mesut Şengün, Bahçelievler 
Belediyesi’nde konula ilgili görüşmeler 
gerçekleştirdi. Pazarcılar da eylemine 
Bahçelievler Belediyesi önünde devam 
etti. 

Pazarcıya sahip çıkan yok 

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı 
Mesut Şengün, yaptığı basın açıklama-
sına, "Geçen haftadan bu yana pazarı-
mızı açmak için girişimlerde bulunduk. 
Gerek belediye başkan yardımcısı gerek 
partilerin değerli temsilcileriyle gö-
rüşme fırsatımız oldu. Ancak pazarımız 
ile ilgili bir cevap alamadık. Pazaryeri 
Büyükşehir Belediyesi ile Bahçelievler 
Belediyesi arasında gidip geliyor. Pa-
zara ve pazarcıya sahip çıkan yok. Pa-
zarcı esnafı ortada sahipsiz bırakılmış 
durumda. Yaklaşık bir yıldır pazarımızı 
açamıyoruz. Ama artık belediye baş-
kanlarından pazar yerlerimizi istiyoruz. 
Gerek Şirinevler pazarı gerek Soğanlı 
Cumartesi Pazarı esnafı son derece 

mağdur. Bu mağduriyetin belediyeler 
tarafından giderilmesini talep ediyoruz. 
Biz çok şey istemiyoruz. Yaklaşık 50 yılı 
aşkın bir süredir Soğanlı‘da kurulan 
pazar yerimizi bize teslim etmelerini is-
tiyoruz. Belki belediye meclis kararıyla 
pazar yerini sokaktan taşıma kararı 
alınmış olabilir. Ama gene geçmiş 
dönem belediye başkanı Osman Deve-
lioğlu arkamda bulunan arsayı Kadir 
Topbaş’la istimlak ederek hem pazar 
yeri hem otopark inşa etmiştir. Bari 
hem otopark hem de pazar yeri olarak 
kullanılabilecek yere taşınalım" dedi. 

Pazarımızı bize teslim edin 

Pazarlarının açılmasını istediklerini 
söyleyen Şengün, “Belediyemiz yeni bir 
meclis kararı alarak pazarımızı Bağcı-
lar sınırına yakın tamamen yokuş olan 
bir alana taşıdı. Vatandaşlar o yokuşu 
kullanamaz. Biz bunu söylediğimizde 
vatandaşa servis koyarız diyorlar. Bu 
pandemi döneminde hiçbir kadın servis 
kullanmaz. Bizim belediyemizden tale-
bimiz sokağı işgal etmeden bizim için 
yapılan pazar yerini vermeleri. Arkam-
daki binanın kontrolü İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı'nda. Buradan 
Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum; 
Pazarımızı bize teslim edin, pazarımızı 
bize verin, biz pazarımızı açmak istiyo-
ruz” diye konuştu. Mahalle sakini Neşe 
Tüzün ise “Vatandaş olarak pazarımızı 
yerinde istiyoruz. Söyledikleri pazar 
yerlerine gidemiyoruz. Çünkü yokuş 
var” dedi. 
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PAZARIMA DOKUNMA
KONUYLA ilgili Bahçelievler Beledi-
yesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 
"Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi 
üzerinde cumartesi günlerinde kurul-
makta olan semt pazarının, Bahçeliev-
ler Belediye Meclisi'nin yaklaşık 1 buçuk 
yıl önce aldığı kararla başka bir yere 
nakledilmesine karar verilmiştir. Bele-
diye meclisinde oy birliği ile alınan bu 
karar, pazarda tezgâh açma hakkı olan 
289 esnafa resmi olarak tebliğ edilmiş-
tir. Alınan kararla hiçbir pazarcı esnafı-
nın hak kaybına uğraması söz konusu 
değildir. Yeni pazarın kurulması için 
Cumhuriyet Mahallesi Çelikhançer 
Caddesi üzerinde 12 bin metrekarelik 
bir alan tahsis edilmiş ve alanda pazarcı 
esnafın her türlü insani ihtiyacını karşı-
layabileceği şekilde düzenleme yapıl-
mıştır” denildi. Açıklamanın devamında 

şu ifadeler yer aldı: "Modern Pazar ye-
rinde hem pazarcı esnafının hem de 
Bahçelievler halkının kaliteli alışveriş ya-
pabilmesi amaçlanmıştır. Pazar alanı 
olarak düzenlenen alan hem pazarcı es-
nafının araç yoğunluğunu hem de böl-
gedeki araç yoğunluğunu kaldıracak 
kapasitededir. Komşumuz olan Bağcı-
lar ve Güngören'in ilçemize geçiş güzer-
gâhında bulunan ana arterde oluşan 
trafik yoğunluğu da hesaba katıldı-
ğında, Kıbrıs Caddesi ve bağlantı so-
kaklarında kurulan pazarın bölgedeki 
taşıt trafiği yoğunluğunu çekilmez hale 
getirdiği muhakkaktır. Ayrıca, olası acil 
durumlarda ambulans, itfaiye ve emni-
yet araçlarının olaya müdahalesinin 
olumsuz şekilde etkilenmesi, pazarın 
başka bir yere nakledilmesini kaçınıl-
maz kılmıştır." DHA 

PAZAR TRAFİĞE NEDEN OLUYOR

METEOROLOJİ'NİN Avcılar ve Küçükçekmece ile çevre-
lerinde kuvvetli yağmur saat 13.00 sıralarında başladı. 
D-100 karayolundaki araçlar sağanak yağmur nede-
niyle ilerlemede zorlandı. Esenyurt'tan gelen Avcı-
lar'daki Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hemen 
yanında bulunan şantiyeyi aynı dakikalarda su bastı. 
Burada çalışan işçiler kaçmaya çalışırken, mahsur ka-
lanlar oldu. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 25 
metre derinlikte bulunan yaklaşık 3 kilometre uzunluk-
taki inşaat halindeki atık su tünelinde çalışan işçilerden 
biri bir anda gelen su baskını ile paniğe kapılarak tüne-
lin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki lokomotif olarak 
nitelendirilen bölüme çıkarak kurtarılmayı bekledi. 
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri çizme ve tu-
lumlarını giyerek lokomotif üzerinde kurtarılmaya bek-
leyen işçinin yanı sıra şantiyede ve tünel içerisindeki 
işçileri kurtardı. 112'ye bağlı ambulans da olası müda-
hale için hazır bekletildi. Suyun azalması ile birlikte gö-
revliler normal çalışma düzenine geçti. DHA 

Son anda kurtarıldı

Son sözü please olmuş
SANCAKTEPE Abdurrahmangazi Ma-
hallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı 
fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlü-
lerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak 
Ercan ile yaşadığı evin balkonundan 
düşüp, ölmesiyle ilgili detaylara DHA 

ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Anzelika 
Srabiants ve sevgilisi, eğlenmek için 
Ataşehir'de bulunan bir restorana 
gidip, yemek yedi. Alkol alan çift, Er-
can'ın iddialarına göre kıskançlık kri-
zine girdi. Eve dönmek için taksiye 

binen çift tartışmaya başladı. Ukray-
nalı model, Ercan'a yumruk atarak, 
kaşını yardı. Çift eve vardıktan sonra 
da olay gerçekleşti. 

Bana yumruk attı 

Genç kadının ölümünün ardından 
'Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafın-
dan gözaltına alınan ve sevk edildiği 
adliyede, 'kasten öldürme' suçundan 
tutuklanan Burak Ercan ifadesine, 
"Anzelika Srabiants kız arkadaşım 
olur. Akşam Ataşehir'de bulunan bir 
restorana giderek, yemek yedik. Daha 
sonra da alkol aldık. Bu sırada kıs-
kançlık nedeniyle tartışmaya başla-
dık. Restorandan çıktıktan sonra 
taksiye bindik. Bu sırada da tartışma 
devam etti. Anzelika bana yumruk 
attı. Kaşımı yardı. Kendi evime gitmek 
istiyorum dediğinde de taksiden indik. 
Anzelika ayakkabısını çıkararak, koş-
maya başladı. Ben de peşinden git-
tim. İkna ederek benim evime gitmek 
için taksiye bindik. Eve geldiğimizde 

de tartışma devam etti. Ben de lava-
boya girdim. Çıktığımda balkondan 
kendini sarkıttığını gördüm. Hemen 
cep telefonu videosunu açarak, kayıt 
yapmaya başladım. Sonra ben de bal-
kona giderek yukarıya çekmek iste-
dim ancak başaramadım. Beşinci kat 
balkondan aşağı düştü" dedi. 

2 dakika video çekmiş 

Burak Ercan'ın, Anzelika Srabiants'ı 
cep telefonuyla çektiği videoya ince-
lenmek üzere el konuldu. Ukraynalı 
modelin korkuluklardan tutunurken 
sadece ellerinin görüldüğü 2 dakikalık 
videodan genç kadının, 'Burak Burak' 
diye seslendiği, Burak Ercan'ın da İn-
gilizce olarak “Come come" (gel gel) 
yanıtı verdiği, son olarak da Anzelika 
Srabiants'ın 'Please, please' (Lütfen 
lütfen) diye bağırdığının tespit edildiği 
öğrenildi. Videoda kadının aşağı düş-
mesinin de görüldüğü öğrenildi. Vi-
deonun yanı sıra site güvenlik kamera 
kayıtlarına da savcılık tarafından el 
konuldu. DHA 

Ben istiyorum ki yorulmadan, yormadan yaşaya-
lım. İçimizde şüphe olmadan sevip sevilelim, 
Beraberken de özgür olunabilsin. İnsanlar birbir-

lerini “onu neden yaptığını biliyorum” diyebilecek kadar 
tanısınlar. Kalbinden emin olarak yaşamanın güzelliğini 
elimizin tersiyle itmeyelim. 

Sana değer vermeyenlere üzülmenin bir süresi vardır. 
O süre bittiğinde kendine saygı duyman gerektiğini  
öğrenirsin, mantığın konuşur. Kendine saygı duydukça, 
hak etmediğine inandığın, değersiz hissettiğin yerden kal-
kıp gitmeyi öğrenirsin. Yürümeyi öğrenmek böyle bir şey. 

Samimi olmayan öfkeyi bile sevemiyorum. 
Boş bakışları, bahaneleri, ben aslındaları, aklınızla 
dalga geçer gibi kurulan cümleleri, unuttumları, 
düşünmeden atılan adımları ve hesaba katmadan baş-
tan savma davranışları da. Samimi olmayan hiç kimseyi 
ve hiçbir şeyi sevemiyorum. 

Olgunlaştıkça insan ilişkilerinde önceliklerin de değişi-
yor. Şu an benim için en önemlisi huzurlu hissetmek, beni 
yormayan yıpratmayan insanlarla olmak. Hayattaki 
yüklerimizi, dertlerimizi paylaşmak, her yönden birbiri-
mizin hayatını kolaylaştırmak." 

Kısaca: İnsan seçimlerinin ürünüdür. İnsanın seçimle-
rini belirleyen ise duyu organlarının dışarıdan bir takım 
uyarıları algılaması ve zihnin bu uyarılar üzerinde bir 
takım işlemler yapması sonucu oluşur. Okumak, ilim sa-
hibi olmak bu uyarıcılar ve algılar üzerinde hâkimiyet 
kurmamızı salar. Böylece insanın en özgür olması gere-
ken yanı olan beyni, onu esir eden zincirlerinden kurtulur. 

Bir insana değer vermek, 
Özen göstermek  
Ona kıymetli olduğunu hissettirmek de bir "Kültürdür" 
Bunun eğitimi yoktur, 
Kitaplarda yazmaz. 
Yolu "İnsan" olmaktan geçer. . .                                       

Gönül DOĞAN 

gonulsardogan@yahoo.com

info@gazetedamga.com.tr

Bir insana  
değer vermek

Bahçelievler’de pazarcılar, 50 yıllık Soğanlı Cumartesi Pazarı'nın yerinin değiştirilmesini protesto etmek için yürüdü. İstanbul 
Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, “Gerek belediye başkan yardımcısı gerek partilerin değerli temsilcileriyle görüşme 

fırsatımız oldu. Ancak pazarımız ile ilgili bir cevap alamadık. Pazara ve pazarcıya sahip çıkan yok” dedi

Avcılar'da kuvetli yağmurun etkisi ile İSKİ'ye ait  
Ambarlı'daki Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanındaki 
şantiyeyi su bastı. Haramidere'den bir anda gelen su, 
şantiyede çalışan işçileri zor durumda bıraktı. Sevk 

edilen itfaiye ekipleri, bir işçiyi boğulmaktan kurtardı

Ukranyalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın (33) birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesinin ardından 
tutuklanan köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan'ın, genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıktı. 'Please' diye 

bağırdığı duyulan kadının düşme anının da yer aldığı öğrenilen görüntüye savcılık el koydu 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı 
uyarının ardından beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, 
Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. 
Şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 
Birçok noktada su baskını meydana geldi. Yağıştan et-
kilenen yerlerden biri de Bahçelievler Yenibosna'da bu-
lunan Kuyumcukent oldu. Alışveriş merkezinin fabrika 
ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık oto-
park ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı su 
bastı. Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek 
ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı. DHA 

Kuyumcukent su altında kaldı
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E ğitimlerimde sıkça sorduğum so-
rulardan biri de başarı ile başarı-
sızlık arasındaki açının kaç derece 

olduğudur. Pek az kimseden doğru yanıtı 
alırım. Çünkü bunun üzerine düşünmemiş 
hemen herkes başarı ile başarısızlığın açı-
larının ters yönde olduğunu sanmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki her başarısızlığın, 
kendilerini amaçlarından uzaklaştırdığını 
sanıp ya gereğinden fazla enerji sarf eder-
ler ya da pes ederler. Sizce de başarı ile 
başarısızlık arasındaki açı 180 derece 
midir? 

“Başarının yüzde 99’u başarısızlıktır.” 
Soichiro Honda 
Birçok danışanım veya girişimci yakın-

larım bana gelip neden başaramadıklarını, 
neden vazgeçtiklerini ve başka bir alana 
yönelmek zorunda kaldıklarına dair tüke-
niş hikâyelerini anlatıyorlar. Belli etmek 
istemeseler de onların sırtına elimi koyma-
larını, söze haklısın diyerek başlamamı, 
doğru tercihte bulunduklarıyla ilgili konuş-
mamı bekliyorlar. Elbette böyle bir şey 
yapmıyorum. Aksine yola devam etmele-
rini ve daha fazla başarısız olmalarını tav-
siye ediyorum.  
Şaşkın bakışlarını tahmin edebilirsiniz. 
Başarının en büyük vitamini nedir diye 

sorarsanız eğer; derim ki, başarısız olmak-
tır! Çünkü başarının şifreleri, başarısızlı-
ğın içinde yaşar. 

Gelin bunu hayatımızdan basit örnek-
lerle biraz daha açalım. Hepimiz bebekken 
yürümeye geçiş sürecimizde yüzlerce kez 
düşeriz, çarparız, kalkarız, yeniden düşer 
ve yeniden ayaklanırız. Ve sonunda tek bir 
adımla yere sağlam basarız. Önceki düşüş-
lerimizi başarısızlıktan sayabilir miyiz? 
Her bir adım atma girişimi, her bir düşüş, 
kalkış, sağa-sola çarpmalar başarı merdi-
venlerinin birer basamağıdır. Bu açıdan 

baktığımızda başarısızlık; başarının kopuk, 
eksik, kırık birer parçaları mı yoksa ta-
mamlayıcısı mıdırlar? 

Bebekliğimizdeki bu süreç aslında tüm 
zamanlarımıza sirayet etmektedir. Thomas 
Edison’ın ampulü icat ettikten sonra bunca 
zamandır başarısız olmadığını, sadece işe 
yaramayan on binlerce yol bulduğunu söy-
lemesi, yürümek için yüzlerce defa düş-
mekten farklı değildir. 

“Hayatta başarısız insan yoktur.  
Henüz başarılı olmanın yolunu keşfede-

memiş insan vardır.” 
Ziya Şakir Yılmaz 
Her başarısızlık bizim neleri yapmama-

mız gerektiğinin keşif yolculuğudur.  
Bisiklet sürerken, araba kullanmayı öğ-

renirken, herhangi bir teknolojik aleti de-
nerken başlangıçta hatalar yapabiliriz. 
Öğrendiğimizi sandığımız zamanlarda da 
yanılabiliriz. Öyle ki usta olduğumuz bir 
alan da dâhildir buna.  

Yüz yıldan fazla bir zaman önce kurul-
muş birçok spor kulübü var ki başarısızlık 
onlar için olmasın! Ancak böyle değil, on 
gün önce kurulmuş bir kulüp pek ala yene-
bilir bu takımları. Dikkat etmemiz gereken 
bir husus var ki bu takımlar kaybetseler 
dahi haber başlıklarını belirlemektedirler.  

Küçük takım yendi diye yazılmaz, konu-
şulmaz. Büyük takım yenildi diye yazılır, 
konuşulur. Tarihe damga vurmuş kulüpleri, 
bütün madalyaları toplamış sporcuları, in-
sanlığın akışına yön vermiş insanları büyük 
yapan ne midir? 

Yenildiklerinde, sendelediklerinde, ümit-
sizliğe kapıldıklarında vazgeçmemeleri; 
neyi, nasıl daha iyi yapabilirim diye odaklı 
hareket etmeleri, her başarısızlığın içinden 
bir inci tanesi gibi başarının şifrelerini or-
taya çıkarmaları ve elbette çalışmaları, ça-
lışmaları ve çalışmalarıdır… 

Başarı ile başarısızlık aynı 
yönde ilerler. Biri sağa dönerken, diğeri 
sola dönmez. Biri tırmanırken, diğeri 
inmez. Biri yükselirken diğeri düşmez. 
Eğer amacımızda kararlıysak, kendimize 
odaklıysak, bedelini ödemeye hazırsak; 
inmek de çıkmak da, alt da üst de, aşağı 
da yukarı da tek bir istikamet üzerinde 
ilerler, bu istikametin adı hedef’tir. Hedefe 
ulaşmak başarmanın resmidir. Bu yolda el-
bette düşüp kalkmalar, bazen zorunlu dur-
malar, dinlenmeler olacaktır. Ancak tüm 
olumsuzluklar, başarısızlık gibi görünen 
fırtınalar aslında hikâyemizin kopan, eksi-
len parçaları değil; tamamlayıcı birer un-
surlarıdırlar. Bulduğumuzu 
anlayabilmemiz için neyi aradığımızı bil-
memiz gerekmez mi? Başarısızlıklarımız 
bize neyi daha iyi yapmamız gerektiğini 
söyleyen birer habercidirler. Eğer biz bu 
habercileri sever, birlikte yaşamayı becere-
bilirlersek, onlar da görmemizi, bilmemizi 
sağlayacak sırlarını bize verecektir. Çünkü 
sevgi en yüce anahtardır.  

*** 
Sevgili okur, hiçbir başarı yoktur ki yolu 

başarısızlığa uğramasın… 
Zannedilmesin ki cennete çiçekli yollar-

dan gidilir. Başarılı kimse önce kendi üste-
sinden gelebilen ve kendinden daha iyi bir 
insanı ortaya çıkarabilendir. Bundan dola-
yıdır ki size başarısızlığı gönül rahatlıyla 
önermekteyim. Bilmelisiniz ki her başarı-
sız girişiminiz sizi hedefinize bir adım 
daha yaklaştırmaktadır.  

Kendinizi gerçekleştirme yoluna çıktığı-
nızda başka hayatları okumak, başka ha-
yatları izlemek, mesafenizi hem kısaltacak 

hem de sizden önce bu yolda yürümüş in-
sanlardan alacağınız derslerle zamanı ve 
maceranızı yönetmenizi kolaylaştıracaktır. 

Yoksa… 
İlkokul, ortaokul ve üniversite sınavla-

rını defalarca veremeyen, Harvard Üniver-
sitesi’ne on defa başvurduğu halde kabul 
edilmeyen; yirmi dört kişinin iş başvuru-
sunda bulunduğu, bir tek kendisinin alın-
madığı; bunun dışında önemli firmalardan 
yaklaşık otuz kez ret yanıtı alan günümü-
zün en büyük girişimcilerinden AliBa-
ba’nın kurucusu Jack Ma, yaşadıklarını 
başarısızlıktan saysaydı bugün kendisinden 
haberdar olabilir miydik? 

Ya da… 
Sağlığıyla ilgili olumsuz durumu henüz 

Oxford'da fark ettiğinde okulu bıraksaydı, 
Cambridge Üniversitesi’nde öğrenci iken 
kendisine ALS hastalığı teşhisi konuldu-
ğunda evinin köşesine çekilseydi, doktorla-
rın 25. yaşını göremeyeceğini 
söylediklerinde hayatını kapalı kapılar ar-
dına kilitleseydi, Radyasyon Teorisi’ni 32 
yaşındayken ortaya çıkaramayacak, Albert 
Einstein Ödülü'nü kazanmayacak ve biz bir 
fizik dehası, evrimbilimcisi Stephen Haw-
king adında birini bilebilir miydik? 

Başarısızlığımızı severek yola devam et-
tiğimizde, yolun sonunda en büyük öğret-
menlerimizin onlar olduğunu da görecek ve 
hayata teşekkür edeceğiz.  

“Ben bir basketbolcuyum,  
ben bir babayım ve ben otizmliyim." 
Anthony Ianni 
Dört yaşında ADD ve sosyal anksiyete, 

beş yaşında otizm spektrum bozukluğu teş-
hisi konuldu. Hayatı boyunca hiçbir alanda 
başarılı olamayacağı bizzat doktorları ta-
rafından dile getirildi. Ancak köşesine çe-
kilmedi. Eline geçirdiği ne varsa bir pota 
hayali ile hedefine doğru fırlattı… Bu ha-
yali gerçeğe taşındı ve yedi yaşında en sev-
diği spor dalı olan basketbol oynamasının 
önünü açtı.  

Tutkusu o denli yüksekti ki basketbol, 
yeterli görülmeyen kas gelişimine büyük 
katkı sağlarken onun sabırlı, anlayışlı, ka-
labalığın içinde uyum sağlayabilme ve bir-
likte hareket edebilme yetilerinin 
gelişmesinde katkı sağladı. 

Yirmi üç yaşında üniversiteden mezun 
olduğunda basketbolun hayatına kattıkla-
rını tüm otizmli insanlarla paylaşmayı 
seçti. 
İlk kez kendi hikâyesini anlattığı bir 

konferansın ardından karısına şöyle söy-
ledi:  basketbol oynadığımdan bu yana hi-
kâyemi özgürce anlatmak bana kendimi bu 
kadar iyi hissettirmemişti.  

O Anthony Ianni. Dünyanın ilk otizimli 
basketbol oyuncusu. 

Son hikâyemizi basketbol üzerinden 
paylaştık, öyleyse son sözümüzü de NBA 
tarafından oybirliğiyle, tüm zamanların en 
iyi basketbolcusu Michael Jordan’a bıra-
kıp, başarısızlığın ne anlama geldiğini bir 
de kendisinden dinleyelim. 

"Kariyerimde 9000'den fazla şut kaçır-
dım. Neredeyse 300 maç kaybettim. 26 
kez maçı kazanmak için son şut şansı bana 
verildi... Ve kaçırdım. Hayatımda tekrar, 
tekrar ve tekrar başarısız oldum. İşte bu 
yüzden başardım."

Başarısızlığı sevmek(1)
Ziya Şakir YILMAZ

ziya@ziyayilmaz.com
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, Beylikdüzü SMART 
Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi’nde 

gençlerle bir araya geldi. Beylikdüzü Belediye-
si’nin projelerini anlatıp, gençlerin kendi-
lerinden beklentilerini ve fikirlerini dinleyen 
Başkan Çalık, en büyük arzularının Bey-
likdüzü’nü gençler için fikirlerini, projelerini en 
iyi şekilde ifade edebilecekleri bilim ve sanatın 
konuşulduğu bir kent haline getirmek 

olduğundan söz etti. Konuşmasının de-
vamında “Mimari bir yapıyı kente kazandır-
mak ya da bir bina inşa etmek mesele değil” 
diyen Çalık, "Burada asıl mesele o binanın 
içerisini bilgiyle aydınlatabilmektir. Bu toprak-
lar yeni yeni bilim insanları, yeni Aziz Sancar-
lar çıkaracaktır. Türkiye’nin geleceğinin çok 
daha aydınlık olduğunu hepinizin gözlerinde 
görüyorum. Biz sizlerin fikirlerine her zaman 
sahip çıkar ve destek veririz. Yeter ki gençler 
fikir üretsinler. Sizlerin yaratıcı fikirleri ile bu 
kenti dönüştürmek istiyoruz." dedi.  

Beylikdüzü’nün dışında birçok farklı bölgeden 
gelen genç girişimciler, sohbet havasında 
gerçekleşen buluşmada insanların hayatlarına 
dokunacak ve yaşamlarına kolaylık katabile-
cek birbirinden değerli projelerini anlattı. 
Gençlere teşekkürlerini ileten Başkan Çalık, 
"Gençlerle bir arada olmak benim için çok 
özel bir duygu ve bu merkeze çok önem veriy-
orum. Beylikdüzü'nün o yaratıcı fikirlerinin 
burada kimlik bulmasını, şekillenmesini istiyo-
rum. Smart fikir Merkezi’nin temelinde Aziz 
Sancar Bilim ve Sanat Merkezi var. Ben iste-

dim ki Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi bi-
nasını açmadan önce fikirleri burada geliştire-
lim gençlerimizle birlikte, gençlerimizin 
fikirleri ile birlikte büyütelim. Önümüzdeki yıl 
bitmeden Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkez-
i’ni bitirme hedefi koyduk.  
Orası da sizler için hizmet verecek. Aynı şek-
ilde Beylikdüzü Belediyesi olarak İstanbul 
Bilgi Üniversitesi ile TEKMER ve 
TEKNOPARK projeleri için protokol imzal-
adık. Tüm projeler sizler için olacak bizler bu-
rada kalıcı değiliz." şeklinde konuştu. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi’nde 
gençlerle bir araya gelerek girişimcilik, deneyim, inovasyon, ortak çalışma ve gençlerin projeleri hakkında 
konuştu. Çalık, "Bu topraklar yeni yeni bilim insanları, yeni Aziz Sancarlar çıkaracaktır. Türkiye’nin gele-
ceğinin çok daha aydınlık olduğunu hepinizin gözlerinizde görüyorum" ifadelerini kullandı 
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PROF. DR. Veysel Eroğlu AK Parti İs-
tanbul İl Başkanlığı önünde basın 
toplantısı düzenledi.  Veysel Eroğlu'na 
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı 
Cahit Altunay, Esenler Belediye 
Başkanı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) AK Parti Grup 
Başkanvekili Tevfik Göksu da eşlik etti 
Döneminde yaptıkları çalışmalardan da 
bahseden Eroğlu, su borularıyla ilgili 
olarak "Dünyada bir yılda en fazla 
boruyu yenileyen bir kurum olarak tar-
ihe geçtik. Bin 100 kilometre boruyla 
kayıpları azalttık, bağlantıları yaptık, sis-
temi bilgi işlem merkezini yeniledik. 
Öyle bir sistem yaptım ki bütün veznel-
erdeki ne kadar para yattı anında bütün 
kurumlarda gözüküyordu" dedi. Veysel 
Eroğlu, "Bir tek ileri biyolojik arıtma 
tesisi yoktu. Bunları biz inşa ettik. Bu-
rada da prensip şu. İçme suyu 
havzalarına arıtacağımız suları çok ileri, 
en ileri biyolojik atık ve fosfor giderme 
tesisleri diye bir arıtma tesisi kurduk. 
Buna örnek olarak Paşaköy'de çok 
muhteşem, dünyanın en ileri arıtma 
tesisini biz kurduk" diye konuştu.  

22 maddelik bir çalışma 

Eroğlu, Marmara Denizi'nde görülen 
müsilajın nedenlerini açıklayarak, "Ko-
caeli ve İstanbul büyük ölçüde yaptı 
ama diğer şehirlerde var. Tekirdağ, 
Çanakkale, diğer illerden gelen atık 
sular var, dereler var, bir de sanayiler 
var. Sanayinin de iyi kontrol edilmesi 
lazım. Çöp meselesini biz İstanbul'da 
hallettik ama bazı atıklar yine dereler-
den Haliç'e geliyor. Derelerde kirlilik 
var. Susurluk, Gönen, Biga dereleri" 
ifadelerini kullandı. Müsilajın neden-
leri arasında küresel iklim değişikliği ve 
denizde ki akıntıların da etmenlerden 
olduğuna değinen Eroğlu, "Bunlarında 
rolü var. Tekniğine uygun olmayan kıyı 
yapıları var. Gemi ve teknelerden gelen 
kirlilik ve birde yayılı kaynaklar var" 
dedi. Eroğlu, vatandaşların tarımda 
kullandıkları gübre ve ilaçların da bil-
inçsiz kullanımı sonucu yağmur 
suyuyla denize karıştığına dikkat çekti. 
Eroğlu, "Bunlar önlenirse bu müsilaj 
biter. 22 maddelik bir çalışma ile Mar-
mara Denizi'ne artık hükümetimiz el 
atıyor. Bunu da kurtaracağız. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye 
konuştu. DHA 

Marmara’yı  
kurtaracağız
Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, müsilaja dikkat çek-
erek, "22 maddelik bir çalışma ile Mar-
mara Denizi'ne artık hükümetimiz el 
atıyor. Bunu da kurtaracağız. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi



G örüşmenin çok önemli olduğunu söyleyen Altınbaş
Üniversitesi’nden Dr. Eray Güçlüer, masada Türki-
ye’nin elinin güçlü olduğuna dikkat çekerek,

“ABD’nin Türkiye’ye yönelik bazı paradigmalarında deği-
şim işaretleri vereceği bir görüşme olacak. Bu çok önemli
çünkü Türkiye’nin NATO’ya girdiği 1952 yılından bugüne
ABD ile olan ilişkilerimizin yeni bir düzleme taşınacağı sin-
yallerini alıyoruz. Zirve, Türk-ABD ilişkilerinde yeni bir dö-
nemi başlatabilir” dedi. Türkiye’nin kendi jeopolitiğinde
sahip olduğu avantajlar ve durum
üstünlüğünün yeni dönemin başla-
masında etkili olduğunu aktaran Dr.
Güçlüer, “Masada, politikalarını
artık sadece NATO ve ABD’ye ba-
ğımlı olarak yürüten değil milli ve
bağımsız politikalarını ABD’nin
kabul ettiği yeni Türkiye olacak. Tür-
kiye-ABD arasında yeni bir ilişki mo-
delinin gelişeceği döneme adım
atıyoruz” diye konuştu.

Aylar sonraya erteledi

Biden’ın seçildiğinden
beri Türkiye’ye mesafeli
durduğunu söyleyen
Dr. Güçlüer, "ABD
Dişişleri Bakanı An-
tony Blinken ülkemize
gelmedi. Biden Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile telefon
görüşmesini bile aylar
sonraya erteledi. As-
lında Türkiye’yi yıprat-
maya yönelik bir
politika izlemeye çalış-
tılar. Ama Türk devlet
aklı, bu politikayı krize
dönüştürmeyecek şe-

kilde yönetmeyi başardı. 1 ay kadar önce ABD Dişişleri
Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Türkiye’ye gelmesiyle
iki ülke arasındaki sorunların konuşulacağı bir süreç baş-
ladı. Bu görüşmelerde Türkiye mutlaka uzlaşmak isteyen
gerekirse milli çıkarlarından taviz verecek ülke konumunda
olmadığını gösterdi. Türkiye’nin geri adım atmaması üze-
rine ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield
apar topar Türkiye’ye geldi ve ABD’nin diyalog arayışında
olduğu böylece daha net görülmüş oldu. Ve sonunda ABD

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake
Sullivan’ın, ABD Başkanı Joe Bi-
den'ın Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığını
belirterek "Biden ve Erdoğan, ilişkile-
rin tüm boyutlarını gözden geçirmek
için bu fırsatı değerlendirmeyi dört
gözle bekliyor." yönündeki açıklama-
lar, ilişkilerde yeni bir başlangıca işa-
ret etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin eli güçlü

ABD’nin artık Türkiye ile masaya
oturma noktasına geldiğine vurgu
yapan Dr. Güçlüer, “Türkiye bu sü-
reçte, PKK/PYD ile mücadele,
FETÖ üst düzey yöneticilerinin ya-
kalanıp, ülkeye getirilmesi ve Kara-
deniz’de doğalgaz keşfi gibi önemli
başarılara imza attı. Türkiye’nin Ka-
rabağ’daki etkisi herkes tarafından
oldukça net şekilde hissedildi.
ABD’nin yapamadığı Rusya’yı den-
geleme işini, Polonya ve Ukrayna’ya
SİHA satarak Türkiye gerçekleştirdi.
Böylece Türkiye’de NATO’da yeni
bir misyon kazandı. Dolayısıyla
ABD’nin yeni Türkiye’yi hazmede-
rek masaya oturacağına yönelik ka-
natlerimiz güçlendi” dedi. DHA

TC Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü Polonezköy
Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı-1 Muhtelif İşler Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/333420
1-İdarenin
a) Adı : TC TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DKMP 1. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Büyükdere Caddesi No:265 34398 Maslak İstanbul/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122625756 - 2122625179
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : TC Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 1 Bölge Müdürlüğü 

İstanbul Şube Müdürlüğü Polonezköy Tabiat Parkı Günübirlik 
Kullanım Alanı-1 Muhtelif İşler Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet İdari Bina, 1 Adet Bekçi Evi, 1 Adet Çocuk Oyun
Grubu, 3 Adet Taş Duvar, 1 Adet Yürüyüş Yolu, 
1 Adet Foseptik, Yapım İşi Yaptırılacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Polonezköy - Beykoz / İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.06.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: TC Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı 
Kampüsü Ek Hizmet Binası Erguvan Toplantı Salonu Büyükdere 
Cad. No: 265 Maslak/ Sarıyer/ İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda
bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar Diploması
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TC TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DKMP 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da
Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirecekleri ikili görüşme öncesinde
değerlendirmelerde bulunan Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, liderlerin bir araya
gelmesini yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumladı

YENI BIR DONEM

ABD’nin yeni Kafkas politikasının merke-
zinde Rusya’yı hedef almak yattığını belirten
Dr. Güçlüer, “ABD bunu tek başına yapamı-
yor. Biden seçim konuşmalarında ittifaklar
üzerinden Rusya’yı hedef alan politikasını
gerçekleştireceğini söylemişti. NATO ile itti-
fak yayacağını düşünürsek, Rusya’yı çevre-
leyecek Karabağ’dan Fergane Vadisi’ne

kadar olan Kafkas jeopoliti-
ğine Türkiye’siz giremez. Tür-
kiye, Azerbaycan ile
Kafkaslar’da sadece Rusya’yı
değil ABD’yi de dengelemiş
durumda. ABD dengeyi lehine
çevirmek için Türkiye ile an-
laşmak zorunda. İçeride ve dı-
şarıda geliştirdiği
argümanlarla Türkiye’ye etki
edemediği aşikar o nedenle
masaya oturmak zorunda
kaldı. Bu nedenle Türkiye ile
ABD arasında bütün sorunla-
rın çözümü hemen mümkün
olmayacak belki ama sorunla-
rın çözümünde yeni kapılar
açılabilir” diye konuştu.

ABD’NİN YENİ 
KAFKAS POLİTİKASI

Son umuda sınır dışı!
Kasım ayında kaza geçirip beyin hasarı nedeniyle komaya giren 61 yaşındaki Uysal İnce’nin oğlu
Türkiye’den Almanya'ya gitti. Baba İnce, oğlu konuştukça gözlerini kırpıyor, ayaklarını oynatıp işaretler
veriyor. Ancak Yabancılar Dairesi, babanın hayata son bağı olan oğlunu sınır dışı etmek istiyor

AlmAnYA'nın Stormarn
bölgesinde, 3 Kasım
2020’de trafik kazası ge-

çiren ve kalbi duran 61 yaşındaki
Uysal İnce, BG- Hamburg Hastane-
si'ne kaldırıldı ve yeniden hayata
döndürüldü. Ancak beyindeki hasar
nedeniyle komaya girdi. Babasının
rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’deki
oğlu İzmir'den vize alıp yanına geldi.
11 Haziran'a kadar vizesi olan Meh-
met İnce, yoğun bakımda olan ve
hiçbir reaksiyon vermeyen babasına
umut oldu.

Oğluna reaksiyon veriyor

Mehmet konuştukça babası gözle-
rini kırpıyor, ayaklarını oynatıyor. Bu
durum doktorları da şaşırttı ve “Aile
bireylerinin bu şekilde yanında ol-
ması ve ona destek vermesi, iyileşme
şansını ortaya çıkardı. Bu terapi ona
iyi geliyor” şeklinde rapor verdi.
Ama 3 aylık Alman vizesinin süresi
biten, Türkiye'de firma sahibi ol-
duğu halde babasının yanından ay-

rılamayan Mehmet İnce, şimdi sınır
dışı edilmek isteniyor. Babası Uysal
İnce ile hayat arasındaki tek bağı ko-
parmak isteyen Pinneberg Yabancı-
lar Dairesi, “11 Haziran'a kadar
Almanya'ya kendi isteğinizle terk
edin. Yoksa masrafları size ait olmak
üzere sınır dışı edileceksiniz ve bir
dahaki vize işleminde bu kayda gire-
cek” yazısı gönderdi.

Alman basını konuyu işliyor

İnsanlık dramı Alman basınına da
yansıdı. Alman Focus dergisi, “Baba

komada, oğlu sınır dışı edilmek iste-
niyor” diye olayı duyurdu. Hamburg
ve çevresindeki gazeteler de olaya
geniş yer veriyor. Daha önce üç kez
Almanya'ya gidip dönen Mehmet
İnce'nin, Almanya'da kalma derdi
yok. Ama babasının yanına, Türki-
ye'deki ailesinden başkası gelene
kadar da gitmek istemiyor. Baba
Uysal İnce'nin yattığı hastanenin
Nöroloji uzmanı Sven Knepel'in,
“İnce, BG Klinik Hamburg ve son-
rasında da başka yerlerde tedavi
edilmeli. Aile veya yakın akraba zi-
yaretleri iyileşmeyi hızlandırabilir,
nörolojik açıdan tavsiye edilir” ra-
poru verdi. Ancak Yabancılar Dai-
resi, dün akşama kadar direnişini
sürdürdü. Son olarak basına bir
açıklama yapan Pinneberg Yabancı-
lar Dairesi, “Son gelişmeler ışığında
istisnai bir süre oturum verebiliriz.
Bunun için bize gerekli olan evrak-
ları halen getirmediler. Bunlar geldi-
ğinde durumu yeniden
değerlendireceğiz” dedi

Almanya'da eylül ayında yapılacak seçimler
öncesi anketlerde yüzde 28 ile birinci parti
görünen Yeşiller, tepe üstü iniyor. Benzine 16
cent zam ve özgeçmişiyle ilgili yanıltıcı bilgiler
vermesi, Annalena Baerbock'u üçüncü sıraya itti

Yeşiller'in 40 yaşındaki
Başbakan adayı Anna-
lena Baerbock'un, özel

hayatında kendini daha önemli gös-
termek için, bazı uluslararası kuru-
luşlara üyelik gibi, olmayan ya da
abartılı bilgiler vermesi, ARD'de ka-
tıldığı programda önüne getirildi.
Baerbock, bunlara kamuoyunu ikna
edebilecek cevaplar veremezken,
uzun uzun cümlelerle daha da
karıştırdı. 
Bir süre önce çevre koruma önlem-
leri gereği, benzinin litresine 16 cent
zam yapılabileceğini söyleyen Baer-
bock'un asıl düşüşü bununla baş-
ladı. Almanlar, Yeşiller'in cebine
dokunacağını anlayınca birden sır-

tını döndü ve 6 puan birden gitti.
Son anketlerde Armin Laschet'in
başında olduğu Hristiyan Demo-
krat Parti yüzde 28'lere tırmandı.
Yeşiller yüzde 22'ye indi. Sosyal De-
mokrat Parti’nin oy oranı yüzde 16
görülüyor.

Birinci Scholz

“Kimi başbakan görmek istersiniz?”
sorusuna ise Almanların yüzde 48'i
SPD lideri Olaf Scholz yanıtını
verdi. Baerbock, Armin Laschet’in
ardından üçüncü sıraya gerilirken,
konuyu değerlendiren Yeşiller’den
Cem Özdemir, seçmenleri korkutup
kaçıracak kadar radikal taleplerde
bulunulmaması gerektiğini söyledi.

Zam dedi 6 puan gitti

Amerikalı yetkililerin Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüş-
meye ilişkin yaptığı son açıklamalar, Biden'ın mesajlarının üç ana unsur üzerinde yoğunlaşacağını gösteriyor.
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E VET dostlar bugünkü başlığımız "Tek 
derdimiz aşı olsaydı". Aşı karşıtlığının 
tavan yaptığı bu günlerde başta pan-

demiye bağlı olarak yaşanan sıkıntıların al-
tında ezildiğimizi unutmayalım. Bir yılı 
aşan süredir eğitimin yapılamadığı, telafi 
zorunlu olmayan, uzaktan adlarıyla sürdür-
meye çalıştığımız eğitimde milyonlarca öğ-
rencimiz eğitimini yapamadı. Mutfaklarda 
yangın var. Marketlerde fiyatlar uçtu. Bir 
yandan iç siyasette tıkanan tartışmalar. ve-
rilmeyen yanıtlar, yanıtlanmayan sorular. 
İddialar. 

Sadece bir tanesinin bile bazı ülkelerde 
iktidar düşürecek cinsten. Maşallah öyle is-
tikrarlı ülkeyiz ki Türkiye'de yaprak kımıl-
damıyor. Yani halimiz bu iken dönelim biz 
gene geleneksel derdimize Corona'ya. Bakın 
çarpıcı bir örnek vereceğim. 

Vaka sayısı 6 misli fazla! 

Geçen yıl Cumartesi günü yani 
12.06.2020 de ülkemizde  Anormalleşme 
dönemi başlamıştı. Vaka sayıları "Son 24 
saat içinde 41,013 yeni test yapıldı. 1,195 
yeni tanı kondu. 15 kişi hayatını kaybeder-
ken 1,242 kişi daha iyileşti -Test: 2.541.903 
-Vaka: 175.218 -Vefat: 4.778 -Entübe: 282 
-Yoğun Bakım: 664 -İyileşen: 149.102" idi. 
Peki Cuma günü itibariyle Türkiye'de 2. 
Anormalleşme dönemi birinci ayı 12. gü-
nünde durum neydi ? 11 Haziran corona vi-
rüsü verilerine göre  semptom gösteren 561 
hastayla birlikte 6 bin 261 yeni vaka tespit 
edilirken 69 kişi hayatını kaybetti. 224 bin 
128 testin daha yapılmasıyla toplam test sa-
yısı 56 milyon 570 bin 784’e ulaştı. Semp-
tom gösteren 561 hastayla birlikte 6 bin 
261 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sa-
yısı 5 milyon 319 bin 359’a çıktı. Can kaybı 
da 69 artarak 48 bin 593’e yükseldi. 

Haydi normalleşmeye! 

Şimdi bu rakamlara göre özellikle de Tu-
rizm mevsimi nedeniyle hızlantırılmış Anor-
malleşme tedbirleriye varacağımız nokta 
ağustos ayı ortasına kalmaz vaka sayılarını 
50 binlere çıkması olacaktır. Aşı konusunda 
da ortaya çıkan ciddi ayrışmalar yüzünden 
aşılama sağlıklı yapılmıyor. Aşı Olmayanlar 
da hepsi birer potansiyel Covid-19 hastası 
adayı. Hal böyle olunca ne gelir elden dostlar. 

Avrupa tetikte 

Bizde durum byle iken Avrupa'da ve dün-
yada durumu nedir. Kısaca bir göz atalım 
isterim. Normalleşmeye başlayan ilk ülke-
lerden biri olan İngiltere'de daha hızlı yayı-
lan Delta varyantı endişe yaratıyor. 
Almanya da Delta'ya karşı tetikte. Bu var-
yant Türkiye'de de görülmüştü. 

Bu rakamlara lütfen dikkat edin. Yetiş-
kinlerin yüzde 60'ının tek doz, yüzde 40'ının 
da iki doz aşı olduğu İngiltere'de, Türkiye'de 
ise yaklaşık 18,5 milyon kişi ilk aşısını ve 
13,5 milyon kişi her iki dozu da aldı. İlk kez 
Hindistan'da ortaya çıkan ve adına daha 
sonra Delta varyantı denilen B.1.617 koro-
navirüs mutasyonu vaka sayılarını yeniden 
artırmaya başladı. 
İngiltere Halk Sağlığı kurumunun bugün 

yaptığı açıklamaya göre ülkedeki yeni vaka-
ların yaklaşık yüzde 90'ı Delta varyantı kay-
naklı. Son yedi günde 44 binden fazla yeni 
vakanın tespit edildiği ülkede bir haftalık in-
sidans oranı ise yeniden yüzde 60'ın üzerine 
çıkmış durumda. Hastanede tedavi altına 
alınan Covid-19 hastalarının sayısının da 
arttığı ülkede uzmanlar yeni bir dalgaya 
karşı uyarıyor. 

Üçüncü dalgaya karşı uyarı 

Delta varyantının geçen Aralık ayında İn-
giltere'de ortaya çıkan Alfa varyantından 
yüzde 60 daha bulaşıcılık gösterdiğine dik-
kat çeken Londra Imperial Koleji'nden (Im-
perial College London) epidemiyolog Neil 
Ferguson, bunun da en iyimser tahmin oldu-
ğunu kaydetti. Ferguson, muhtemel üçüncü 
dalganın etkisinin İngiltere'nin kış aylarda 
kapanmasına neden olan Alfa varyatının gi-
dişatı ile karşılaştırılabileceği uyarısında 
bulundu. 

Merkel: Salgın daha geçmedi 

İngiltere'yi tehdit eden Delta varyantına 
karşı vaka sayılarının düştüğü Almanya da 
tetikte. İngiltere'de hızla yayılan varyantın 

kendilerini de endişelendirdiğini söyleyen 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün 
eyalet başkanları ile bir araya geldiği top-
lantının ardından yaptığı açıklamada, sayı-
lar düşse de salgının henüz geçmediğini 
söyledi. 

Almanya'da Mayıs ayında Delta varyantı 
toplam vaka sayısının yüzde 3'ünü oluşturu-
yordu. Ülkede hükümetin salgın politikasına 
destek veren Robert Koch Enstisüsü'nün 9 
Haziran 2021 tarihli verilerine göre virüs 
varyantları Thüringen ve Bremen dışında Al-
manya'nın tüm eyaletlerinde görülmüş du-
rumda. Almanya'nın toplam eyalet sayısı 16. 

Almanya'nın ünlü virologlarından Chris-
tian Drosten da Delta ve benzeri varyantla-
rın sonbahar aylarında baskın olabileceğini 
uyarısında bulunarak yetişkinlerin aşılan-
malarının hızlı bir tempoyla sağlanmasını 
önermişti. 

Türkiye'de de görülmüştü 

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrenttin Koca, 
Delta varyatının Türkiye'de de görüldüğü 
açıklamıştı. Ancak Türkiye'deki vakaların 
yüzde kaçının Delta varyantı kaynaklı ol-
duğu bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 
verilerine göre Hindistan kaynaklı çift mu-
tasyonlu Delta varyantı şimdiye kadar 65 
ülkede görüldü. Ülkemizde 100 binde vaka 
sayıları 17 hafta önce açıklanmaya başla-
mıştı. İlk hafta 100 binde vaka sayıları or-
talaması 58,96 idi. * 11 haftada en yüksek 
değere 397,40'a ulaştı. En yüksek değerden 
en düşük değer olan 57,87'ye 6 hafta içinde 
ulaşıldı. Delta varyantı, aşılama oranının 
yüzde 40 ın üzerinde olduğu İngiltere'de 
henüz aşılanması tamamlanmayan yaş 
grupları içinde hızla yayılarak 100 binde 
haftalık vaka sayısına göre ülkeyi Türki-
ye'nin önüne taşıdı. 

Bir de aşıya karşı olanların işleri karıştır-
mak için boş yere randevu aldıkları haberi 
dolaşıyor. Kendileri olmadıkları gibi, başka-
larının da olmasını istemiyorlar. Bu küçük 
bir kusur değil, resmen organize kötülüktür. 
Kendiniz olmayın, zorunlu değil zaten; Hal-
kın sağlığıyla oynamayın. 

Sıcakta mikrop ölür. Denizde güneşte sı-
kıntı olmaz diyenlere duyurulur! 

Dünya Sağlık Örgütü Acil Program Baş-
kanı Mike Ryan, konuya ilişkin yaptığı açık-
lamada, “Mevsimin veya hava sıcaklığının 
bu soruna çözüm olacağı beklentisine kapı-
lamayız” ifadesini kullandı.Ryan, “Mevsim 
değiştiğinde virüsün daha saldırgan davran-
ması veya daha etkili bulaşıp bulaşmaması 
yönünde elimizde bir veri yok” şeklinde ko-
nuştu. Salgının ilk dönemlerinde bazıları, 
havaların ısınmasıyla Covid-19’un yayılma-
sının yavaşlayacağını iddia etmişti. Ancak 
kuzey yarım kürede virüs yine bu bahar ay-
larında yayılmaya devam ederken bu iddia 
da ağırlığını kaybetti 

Bilime inanmayan inanmasın... 

Artık söylediklerinin alt metnini gizlemek 
için hiç zahmet harcamaya tenezzül etme-
yen Cumhurbaşkaın Erdoğan’ın geçen haf-
taki söyleşisi tam bir altın madeniydi. Her 
ne kadar evcil hayvanlar konusunda yaptığı 
‘şaka’, kesif empati yoksunluğuna hayret ve-
rici bir örnek olsa da benim takıldığım daha 
çok hükümetin aşı stratejisine ilişkin söyle-
dikleriydi: "Yoğun bir şekilde aşımız geliyor. 
Bu aşıların gelişiyle birlikte de 50-55 yaş 
üstüne de aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya 
başlayacağız. Ciddi manada bir korunma 
sürecini tıbben de almış olacağız. Ben üç 
aşımı oldum, ama üç aşıdan sonra bir de an-
tikor ne noktada yükseldi mi yükselmedi mi 
bununla ilgili de adımı attım. Hamdolsun 
2.160’ı yakaladım." 

Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine 
göre 2 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’de 
ilk doz aşısını olan insan sayısı nüfusun 
yüzde 20’sine tekabül ediyor. İki doz aşı 
olan ise yüzde 15.1. Üç doz aşı olan, yani 
gerekli iki dozun üstüne bir de koruyucu doz 
alan Erdoğan’dan başka kimse varsa da bil-

miyoruz, belki başka AKP üyelerine de ya-
pılıyordur. Erdoğan, aşı politikasından bah-
sederken dördüncü cümlesinde kendinden 
bahsetme isteğine yenilmese, onun olduğun-
dan da haberimiz olmayacaktı. 

Tek kişilik yönetim! 

Bir liderin, yüzde 80’i daha ilk doz aşı 
bekleyen bir kitleye, üçüncü dozu olup anti-
korlarını nasıl yükselttiği konusunda böbür-
lenmesinin nasıl bir mesaj verdiğini 
tartışmaya uzun uzadıya gerek var mı bile-
miyorum. Erdoğan eğer “Ben olmasam da 
olur, benim aşımı da Reis’e yapın” diyecek 
kitlenin hâlâ kendisini iktidarda tutmaya ye-
tecek çoğunlukta olduğunu düşünüyorsa ya-
nılıyor olabilir. Ama daha önemlisi, 
Erdoğan’ın bu sözleri söylerken bilinçaltın-
dan Türkiye’deki adı konulmamış pandemi 
yönetimi stratejisini açık etmesi. 

Saray’ın iletişim stratejisinin tek kişiyi 
mutlu etmek olması gibi, pandemi stratejisi 
de Tayyip Erdoğan’ın esenliği üzerine ku-
rulu. Onu mutlu edecek her şey farz, geriye 
kalan her şey teferruat. Pandemi yönetimi-
nin temel hedefi de, süreci Erdoğan’ın reji-
mini tehlikeye atmadan, mümkünse de 
kuvvetlendirerek nihayete erdirmek. Atılan 
her adımın temel mantığı bu. Rejimin temel 
pandemi stratejisinin Erdoğan’ın iktidarına 
yönelik bir hasar kontrolü olacağı ilk gün-
den belliydi aslında. Hemen hemen bütün ül-
kelerde, dünyanın en sorumsuz insanının o 
sırada başkan olduğu ABD’de bile devlet 
başkanları ilk günlerden itibaren ulusa ses-
lenerek pandemi yönetiminin liderliğini, 
yani sorumluluğunu aldı. 

Geriye bir bakarsak 

Salgının Türkiye’de başlamış olabileceği-
nin konuşulduğu şubat ayının başında, sal-
gına önlem olarak ‘bir kaşık dut pekmezi 
yemeyi’ öneren Erdoğan ise, ilk vakanın 
açıklandığı 11 Mart’tan itibaren uzun süre 
ortalıkta görünmedi. İlk vaka açıklaması ise 
o güne kadar kamuoyunun pek tanımadığı, 
hastane zinciri sahibi ve Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca tarafından yapıldı. Koca’nın, Er-
doğan’ınkine hiç benzemeyen yumuşak ve 
teskin edici tarzı, bu ilk günlerde halktan 
takdir görürken, perde arkasında Erdoğan 
rejimi, daha önce benzeri görülmemiş şe-
kilde sahadaki doktorların ağzını kapama 
tedbirlerine başlamıştı bile. Mart başındaki 
bir mesleki eğitim toplantısında “Aslında 
kontrollü gidiliyordu ama Umre işi mah-
vetti. Şu an artık binlerle konuşabiliriz vaka 
sayısı olarak. Söylendiği gibi 100’lerde de-
ğiliz artık” konuşması kayda alınarak inter-
nette yayınlanan Dr. Güle Çınar’a zorla özür 
diletilmişti örneğin. Doktorların meslek ör-
gütü Türk Tabipleri Birliği de (TTB) itinayla 
sürecin dışında bırakılıyordu; örgüt, 23 
Mart’ta Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönde-
rerek sorduğu 19 soruyu kamuoyuyla pay-
laştı. TTB’nin sorduğu soruların bir kısmına 
bugün bile yanıt verilmiş değil. 

Fahrettin Koca’nın vitrinini oluşturduğu 
salgın yönetimi, işin şeklinin bakanlığın ilk 
günlerdeki iyimser tavrından farklı olacağı-
nın anlaşılmasından itibaren bir sayı yöneti-
mine dönüştü. 27 Mart 2020’ye kadar vaka 
sayılarını paylaşmayan Sağlık Bakanlığı, bu 
tarihten itibaren ise doğruluğu şüpheli, şef-
faf olmayan, bugün bile düzeltilmemiş çok 
ağır matematiksel hatalar içeren tablolar 
yayımlamaya başladı. 25 Kasım 2020’ye 
kadar günlük vaka sayıları halktan kaçırılır-
ken bu gizlenen sayılar bugün bile hâlâ tab-
loya işlenmiş değil. 

Fahrettin Koca’nın halktan gizlediği vaka 
sayıları, tepki toplamaya başladığında ise 
30 Eylül 2020’de bakandan, hem hekimlik 
mesleğine, hem de bilime doğrudan karşı 
duran o meşhur açıklama geldi: “Her vaka 

hasta değildir.” Bu noktada, Dünya Sağlık 
Örgütü de topa girdi ve bu tip örgütlerin 
klasik tarzı olan övgüyle karışık uyarı yön-
temini kullanarak 3 Ekim’de Türkiye’yi 
vaka sayılarını açıklamaya çağırdı. Bakan 
Koca ise AKP’nin klasik tarzı olan her şeyi 

işine geldiği gibi manipüle etme yöntemini 
kullanarak açıklamanın övgülü kısmını 
Türkçeye çevirerek paylaşıp uyarı kısmını 
pas geçti. Ancak Koca, bütün inadına rağ-
men 25 Kasım 2020’den itibaren vaka sayı-
larını açıklamak zorunda kaldı.

Oktay APAYDIN

SON NOKTA

apaydinoktay@gmail.com

KOCA’NIN gerçeklikle bağının tama-
men koptuğu ve doğrudan kişisel hatala-
rıyla binlerce kişinin ölümüne neden 
olduğu bir başka konu ise aşılama ve te-
davi. 26 Kasım 2020’de, yerli aşı için 
Nisan 2021 tarihini veren bakan, Nisan 
2021’de ise bu tarihi Eylül 2021’e çekti. 
Ocak 2021’de kötülediği mRNA aşıla-
rını, Haziran 2021’de överek kullanıma 
soktu. Nisan 2020’de “Türkiye tedavide 
farklı bir yaklaşıma sahip” diyerek kulla-
nımını övdüğü hidroksikolorokin ilacı ise 
Mayıs 2021’de, tedavide etkisizliği ve 
ağır yan etkileri su yüzüne çıktıktan 
aylar sonra, sessiz sedasız kullanımdan 
kaldırdı. Diken’den Ayşegül Kasap’ın ha-
berine göre bu ilacı stoklayan Sağlık Ba-
kanlığı, daha sonra stokları eritebilmek 
için temaslı ama negatif olanlara bile 
zorla bu riskli ilacı kullandırtmıştı. Diğer 
taraftan, bazı ilaç firmalarının aşı ve te-
davi sürecinde rant sağladığı iddiaları da 
ayyuka çıktı. Koca’nın güvenilirliği o 

kadar düştü ki en son Biontech’le yapılan 
anlaşmanın detaylarını halk inansın diye 
Prof. Uğur Şahin’e yaptırmak zorunda 
kaldı. Gerçi zaten Koca’nın görevi kendi 
güvenilirliğini, Erdoğan’ınki uğruna feda 
etmek değil miydi?
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AŞILAMA VE TEDAVİ

ÖTE YANDAN pandemi yönetiminin 
en önemli mücadele araçlarından biri 
olan kapanma da yine rejimin çıkarına 
göre yönetildi. ‘Tam kapanma’ sırasında 
bile özellikle fabrikalar kapatılmazken, 
sınıf temelli bir sürü bağışıklığı stratejisi 
uygulandı. Hafta içi insanlar toplu taşı-
maya bindirilip çalışmaya gönderilirken 
olmayan riskler, hafta sonu dinlenecekleri 
zaman var sayılıp insanlar evlerine tıkıldı. 
Pandeminin ilk günlerinden itibaren zen-
gin semtler ile komşu fakir semtler ara-
sında uçurumlar oluştu. Devlet, yalnızca 
kapanma sürecinde halka destek olma-

makla kalmadı, halka IBAN numarası ve-
rerek bağış istemek gibi utanç verici bir 
hamleye de imza attı. Diğer taraftan pan-
demi yönetimi, rejimin zorla dindarlaş-
tırma politikasının da bir aracı oldu. 
İçkili mekanlar ve eğlence sektörü iflasa 
itilirken ‘tam kapanma’ süreci bile Rama-
zan’a göre ayarlandı. İnsanların evinde 
içki içmesi ile hastalığın yayılması ara-
sında insan aklını zorlayan bağlar kurula-
rak yasaklar getirildi. Sokağa çıkma 
yasağı uygulaması, Soylu-Albayrak çekiş-
mesinin bile aracı oldu, insanların hayatı 
üzerinden hesaplar görüldü. 

PANDEMİNİN iletişim stratejisi ise, 
hayali bir başarı tablosu çizmek üzerine 
kuruldu. Daha ilk günden, yandaş ve kira-
lık gazetecilere ‘Kimsenin şüphesi olma-
sın, hükümet süreci çok çok iyi yönetiyor’ 
mesajı verdirildi; bütün dünyaya diz çök-
türen hastalığın Türkiye’yi teğet geçtiği 
izlenimi yaratıldı. 

Medya da pandemiyi gizleme kullanıldı 
Ana akım medya, bakanlığın hatalı sa-

yıları ve resmi açıklamalar dışında hiçbir 
şey paylaşmadı. TTB’ye ana akım 
ve yandaş medyada yıllar-
dır uygulanan ambargo 
bugün hâlâ devam 
ediyor. Örneğin 
Hürriyet’te yıl-
lardır TTB ha-
berleri 
yayımlan-
mazken, 
Milliyet’te 
ise Nisan 
2020 ve 
Nisan 
2021’deki bir 
haber dışında 
haber çıkmadı. 
Yandaş medyanın 
önde gelenlerinden 
Sabah ise Eylül 2020’de 

Devlet Bahçeli ve AKP-MHP’li troller ta-
rafından açılan ‘TTB kapatılsın’ kampan-
yasına açık destek verdi. Neticede iki 
büyük medya grubunun sahipleri, Demirö-
ren ve Kalyoncu, çocuklarını evlendirirken 
yanında olan Erdoğan ve Koca’ya sırtla-
rını dönecek değillerdi ya. Birlik-beraber-
lik bu günler için lazımdı asıl. Bugün, 
Türkiye pandemi konusunda hâlâ büyük 
belirsizlikler içinde. Bedelini de her gün 
yüzlerce insan hayatıyla ödüyor. İyi niyetli 

bir pandemi yönetimiyle engelleye-
bileceğimiz kayıplardı bun-

lar. Oysa bugün kaç 
kişinin pandemi nede-

niyle öldüğünü bile 
resmi olarak bile-
miyoruz. Ama 
neticede, Erdo-
ğan üçüncü 
doz aşısını 
oldu, antikor-
larını 2.160’a 
çıkardı. Başa-
rısını, en zayıfı-

nın refahıyla 
değil, en güçlüsü-

nün iktidarıyla 
ölçen bu rejim için 

nihai amaca ulaşılmış 
oldu. Hamdolsun. 

BİR ANLAMSIZ KAPANMA 

HAYALİ BAŞARI TABLOSU 

Tek derdimiz aşı olsaydı!
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2 MAÇIMIZI DA  
KAZANACAĞIZ 
Milli Takım Teknik Direktörü  

Şenol Güneş, 3-0 yenildiğimiz İtalya 
maçından sonra açıklamalarda  

bulundu. Güneş, "Karşımızda daha 
üstün bir ekip vardı. Temposu, teknik 
kapasitesi daha iyiydi. Önümüzde iki 

maç var, ikisini de kazanmak  
isteyeceğiz" dedi. 

İtalya karşısında çok iyi bir ilk yarı  
çıkartan ve önemli kurtarışlara imza 
atan Uğurcan Çakır, ikinci devrede 

kalesinde 3 gol gördü. Yıldız file bek-
çisi, özellikle kendi yaptığı pas hatası 

sonrası yenilen 3. golün ardından 
büyük üzüntü yaşadı 

EURO 2020'NİN açılış maçında ev 
sahibi İtalya'ya 3-0 kaybeden Milli 
Takım 'da Teknik Direktör Şenol 
Güneş, maçın ardından açıklama-
larda bulundu. Şenol Güneş, "Beklen-
timiz güzel oyun, rakiple kora kor 
oynayan bir oyun düşündük. Rakibin 
baskısından çıkamadık ve kolay top 
kayıpları yaptık. İkinci gol sonrası 
moral ve fizik açıdan düştük. Karşı-
mızda daha üstün bir ekip vardı. Tem-
posu, teknik kapasitesi daha iyiydi. 
Biz de savunmadan çıkarken top ka-
yıpları yaparak daha mahkum oyna-
maya başladık. Bizden daha iyi bir 
takıma kaybettik. Onlar ne kadar 
iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumu-
zun gerisinde kaldık. Bugünkü maç-
tan alacağımız puan bize katkı 
yapardı ama bu bir turnuva. Kazan-
sak da bu yarış bitmeyecekti. Kaybet-
tiğinizde bu iş daha zorlaşıyor. 
Önümüzde iki maç var, ikisini de ka-
zanmak isteyeceğiz" dedi.  

Atak sayımız düşük kaldı 

"Rakibi kontrol etmemize rağmen 
atak sayımız düşük kaldı" diyen 
Güneş, "Çünkü top kayıpları yaptık. 
Bu durumda onların baskısının başa-
rısı var. Yediğimiz ilk golden sonra di-
rencimiz daha fazla düştük. Bütününe 
bakarsak, hücuma çıktığımızda topu 
iyi kullanamadık. Skordan ne ben ne 
de oyuncularım memnun. İyi oyna-
maya çalıştık, rakip de sizden üstün 
oynadı. Skorun olumsuz olduğu 
yerde, oyun da beklentinin altında 
kalınca, eleştirilere saygı duyarım" 
ifadelerini kullandı.  

UĞURCAN YIKILDI!

TRABZONSPOR formasıyla son yıl-
larda gösterdiği etkili performans 
sonrası A Milli Takım ’ın yeni birinci 
kalecisi olanUğurcan Çakır, İtalya 
karşılaşmasına güzel başlasa da, kötü 
bitirdi. İlk yarıda kritik kurtarışlara 
imza atan, özellikle Chiellini’nin kafa 
vuruşunda müthiş bir refleksle topu 
çıkartan Uğurcan, ikinci devrede ise 
kalesinde 3 gol gördü. Merih’in kendi 
kalesine gönderdiği golde yapacak bir 
şeyi olmayan Uğurcan, ikinci gol ön-
cesi topu çok iyi kurtardı ancak deva-
mında İmmobile tamamladı. Yenilen 
3. gol öncesinde ise genç file bekçisi-
nin hatası vardı. Kritik bölgedeki pas 
hatası sonrası İtalya Milli Takımı iki 
pasta Insigne’yi buldu. Çizme’nin yıl-
dızı da çaprazdan net bir vuruşla file-
leri havalandırdı. Uğurcan, özellikle 3. 
gol sonrası yıkıldı. 

DIŞ BASINDA 
YANKI BULDU 
EURO 2020'NİN açılış maçı olan 
Türkiye-İtalya karşılaşması dış ba-
sında geniş yankı buldu. Karşılaşma-
nın ardından İngiliz, Alman ve İtalyan 
gazeteleri, İtalya Milli Takımı'nın bas-
kılı bir oyunla Türkiye'ye mağlup etti-
ğini ifade etti. 
Dış basında Türkiye-İtalya maçının 
yansımaları şu şekilde: 
CNN SPORTS: CNN Sports habe-
rinde, ev sahibi İtalya'nın Türkiye'ye 
karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-
0'lık galibiyet elde ettiğini ifade etti.  
BBC SPORTS: BBC Sports, maçın 
açılışında ünlü tenor Andrea Bocel-
li'nin İtalyan operası Nessun Dor-
ma'yı seslendirmesine atıfta 
bulunarak, İtalya'nın savunma blo-
ğuna övgüde bulundu.  
THE GUARDIAN: İngiliz gazetesi 
The Guardian, Turnuvanın favorileri 
arasında yer alan İtalya'nın 16 bin ta-
raftarın önünde sabırlı bir oyun sergi-
leyerek 3 gol kaydettiklerini bildirdi. 

A  Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 
Şampiyonası'nın (EURO 2020) açı-
lış maçı olan A Grubu ilk müsabaka-

sında İtalya'ya 3-0 yenildi. İlk yarısı golsüz 
eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın gali-
biyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), 
Immobile ve Insigne'den geldi. İtalya bu gali-
biyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Tür-
kiye ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun 
diğer maçında yarın Galler ile İsviçre karşı 
karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip gruptaki diğer 
iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 
oynayacak. İtalya'dan yarın TSİ 13.00'te kal-

kacak uçakla Bakü'ye gidecek milli takım, 16 
Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre 
ile karşı karşıya gelecek.  

Kötü bir gündü  

Karşılaşmanın ardından Demirören Haber 
Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan 
Vekili Ali Düşmez, "Çok ümitlerle geldik, çok 
daha iyi netice ve oyun bekliyorduk. Bugün 
bir tutuktuk, istediğimiz oyunu oynayama-
dık. 2'nci devre başladığında zaten 10-15 da-
kikayı atlatsaydık belki istediğimiz puanı 

alabilirdik. Kötü bir gündü Milli Takımımız 
için ama futbolda bunlar hep var. Zaten 3 ih-
timalli maç olarak geldik, iyi oynamadık ye-
nildik. 2 tane maçımız var bunları alıp 
gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz, sür-
dürmek zorundayız" diye konuştu. 

2 maçı da inşallah alırız 

Milli takımda yer alan 26 futbolcudan 
23'ünün ilk kez kadroda olması sebebiyle 
heyecan yapıp yapmadıkları sorulan Ali 
Düşmez, "Tabii İtalya kendi ülkesinde oy-
nuyor. Takımımızdaki çoğu futbolcu şam-

piyonada ilk kez oynuyorlar ama bu dü-
zeyde ben çok heyecanlandılar diyemem.  
Grupta Bakü'de oynanacak maçlar ile ilgili 
de konuşan Ali Düşmez, "Biz 2 maçı da is-
tediğimiz oyunu oynayarak, istediğimiz ne-
ticeyi almak istiyoruz. Bir maçta pes 
etmememiz lazım. 2 maçı da inşallah alırız. 
En az 4 puan gerekiyor. Çünkü 3-0'lık ne-
tice biraz averajı da tehlikeye soktu. O ba-
kımdan ben, 4 puan en az diyorum ama 2 
maçta da galip gelmek hedef olmalı. Fut-
bolda bunlar oluyor, iyi günler de var kötü 
günler de." DHA 

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri’nde tur-
nuva bileti alırken bunda Merih Demiral’ın 
payı büyüktü. Yıldız futbolcu, dün İtalya kar-
şısında da maça çok iyi başladı. Çağlar ile iyi 
bir uyum sağlayan Merih, Gök Mavililer’in 
kurduğu baskı karşısında hatasız oynadı. 23 
yaşındaki Juventus’lu stoper, İtalya Ligi’nden 
tanıdığı rakip oyuncularla başarıyla mücadele 
etti. Ancak Merih Demiral, 53. dakikada 
büyük bir şanssızlık yaşadı. Berardi, sağ ta-
raftan çalımlarla içeri girip sert bir orta yaptı. 
Merih, topun hemen arkasında bomboş olan 
İmmobile’ye gitmemesi için göğsüyle müda-
hale etmeye çalıştı ancak bu hamlesiyle kendi 
ağlarını havalandırdı. Yıldız futbolcu, büyük 
üzüntü yaşarken, bu golle İtalya skoru 1-0 
yaptı ve direncimiz kırıldı. Hem pozisyonun 
hemen ardından hem de maçın sonunda 
takım arkadaşları Merih’i teselli etti. 

7 yıl sonra kendi kalemize 

Ay-Yıldızlı forma ile daha önce 9 oyuncu, 
kendi kalesine gol atma üzüntüsünü yaşa-
mıştı. Bu isimler İsmet Uluğ, Naci Erdem, 
Ahmet Berman, Ercan Aktuna, Ali Çoban, 
Raşit Çetiner, Ömer Toprak, İbrahim Tora-
man ve Semih Kaya'dı. Merih Demiral, Milli 
Takım 'da bu şanssızlıkla karşılaşan 10. farklı 
futbolcu oldu. Milli formayla kendi kalesine 
gol atma şanssızlığını yaşayan son isim 
Semih Kaya olmuştu. Semih, 12 Kasım 
2014’te Brezilya ile oynadığımız ve 4-0 kay-
bettiğimiz hazırlık maçında 24. dakikada 
kendi filelerini sarsmıştı. Tam 7 yıl sonra bu 
kez Merih Demiral, Ay-Yıldızlı formayla 
kendi ağlarını havalandırdı. 

Canın sağ olsun Merih Demiral!
‘Türk Duvarı’, İtalya baskısına müthiş karşı koydu. Ancak 53. dakikada büyük bir şanssızlık yaşadık. Eleme maçla-

rının yıldızı Merih Demiral, Berardi’nin sert ortasında topu göğsüyle kendi ağlarına yolladı ve gol perdesi açıldı

Milli Takım'ın ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilmesinin ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan 
Vekili Ali Düşmez, "Çok ümitlerle geldik, çok daha iyi netice ve oyun bekliyorduk" dedi. Düşmez, "2 tane 
maçımız var bunları alıp gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz,  
sürdürmek zorundayız" diye konuştu 

IDDIAMIZ SURUYOR
İTALYA :3

TÜRKİYE :0

53. dakikada Berardi, sağ taraftan 
çalımlarla içeri girip sert bir orta yaptı. 
Merih, topun hemen arkasında  
bomboş olan İmmobile’ye gitmemesi 
için göğsüyle müdahale etmeye çalıştı 
ancak bu hamlesiyle kendi ağlarını 
havalandırdı. 



B ahçelievler Belediyesi'nin düzen-
lediği ‘Gençlik Festivali’nde 16 
yaş ve üzeri genç sporseverler 

ödüllü 3x3 basketbol turnuvasında ter 
döktü. Bahçelievler Kıbrıs Parkı’nda ger-
çekleşen festivalde çocuklar için de çeşitli 
etkinlikler düzenlendi. Renkli görüntüle-
rin olduğu etkinlikte pamuk şeker, patla-
mış mısır, limonata da dağıtıldı. Palyaço, 
şişme maskot, canlı Hacivat-Karagöz, el 
kuklaları ve hayvan maskotlarının yer al-
dığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. 

Yasaklar kalktı 

3x3 basketbol turnuvasında gençlere eşlik 
ederek basket atan Bahçelievler Belediye 
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bu festivali il-
çenin her mahallesinde yapacaklarını söy-
ledi. Dr. Bahadır, “Herkes uzun zamandır 
evdeydi. Biz dışarıdaydık ve insanlarımıza 
yardımcı oluyorduk. Cumartesi yasaklar 
kalktı. Biz de hemen gençler için neler ya-
pabiliriz diye düşündük. 3x3 bunun içeri-
sinde bir basketbol turnuvası düzenledik. 
16 takım katıldı, 2 tane de kadın takımımız 
var. Bu festivali Bahçelievler’in her mahal-
lesinde yapacağız” dedi. 

Ben de mutlu oluyorum 

Dr. Bahadır, “Amacımız gençlerin evde 
kaldıkları sürede kaybettikleri kondisyon-
larını geri kazandırmak. Asıl amacımız 

sporu yaymak. Çocukluktan itibaren 
gençlere geçici bir zaman diliminde değil, 
yaşlılıklarının sonuna kadar spor yapma-
larını sağlamak. Onun da bir adımı genç-
lere sporu ve spor bilincini vermek. 
Bugün de turnuvamız çok neşeli, canlı ve 
heyecanlı. Sakatlığın yaşanmadığı bir tur-
nuva olmasını diliyorum” ifadelerini kul-
landı. 2 çocuğuyla birlikte festivale 
katılan Özden Balcı, “Uzun zamandır ev-
deyiz. Evimiz yakın olduğu için burada-
yız. Çocuklarım biraz mutlu olsun 
istedim. Şu anda eğleniyorlar ve mutlular. 
Çok bunaldılar çünkü sürekli evdeydik. 
Şu an onların burada olması mutluluk 
verici onlarla birlikte ben de mutlu oluyo-
rum” diye konuştu. 

Çok güzel vakit geçirdik 

7 yaşındaki Gözde Balcı ise “Burada 
zaman çok iyi geçiyor. Kardeşimle birlikte 
ok eğleniyoruz. Kardeşimle oyunlar oy-
nadık, palyaçonun peşinden koştuk. Çok 
eğlendik ve çok iyi vakit geçirdik. Parka 
gelmek bana da çok iyi geldi” dedi. Festi-
vali çok beğendiğini söyleyen Ayşen Bay 
da, “Çok güzel bir etkinlik. İnsanlar artık 
sosyalleşmeye başladı. Çok bunalmıştık, 
güzel bir faaliyet olmuş. Her zaman da 
olmalı. Çocuklar çok mutlu. Böyle festi-
vallerin devamını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
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HAMSİK transferinden sonra Trab-
zonspor ’da tüm gözler Alexander 
Sörloth’a çevrildi... Eski yıldızını 

geri döndürmek isteyen Bordo-Mavililer, ilk 
olarak oyuncunun geleceğiyle ilgili Leipzig ku-
lübünün alacağı kararı bekliyordu. Her ne 
kadar bu konuyla ilgili resmi açıklama yapıl-
mamasına rağmen Almanya’nın köklü gazete-
lerinden Bild, müjdeli haberi verdi. Leipzig’in 
yeni sezon planlamasında Sörloth’un yer al-
madığı vurgulanırken, Norveçli yıldızın kirala-
nabileceği yazıldı. 

Daha önce görüşüldü 

Bundesliga ekibinin en az 3 transfer yapacağı 
ve bütçede yer açmak adına bazı isimlerle yol-
ları ayıracağı vurgulanırken, Sörloth’un gön-
derilecek futbolcular arasında öne çıktığı 
belirtildi. Bu gelişme sonrası Bordo-Mavili yö-
netim, Leipzig’in kapısını çalmaya hazırlanı-
yor. Daha önce Alman ekibiyle görüşen ve 
“Henüz Sörloth’la ilgili karar vermedik” ceva-
bını alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden Le-
ipzig cephesiyle temas kuracak. 

Yıllık ücreti sorun değil 

Hem Alexander Sörloth hem de menajeri 
Morten Wivestad ile sürekli iletişim halinde 
olan Başkan Ağaoğlu, Leipzig’in kesin karar 
vermesi sonrası hemen resmi görüşmeleri baş-
latacak. 25 yaşındaki yıldız forvetin 3 milyon 
Euro’nun üzerindeki yıllık maaşını karşıla-
maya hazır olan Fırtına, tavan ücret politika-
sını sadece ‘Kuzey’in Kralı’ için delecek! 

Trabzonspor’a  
Sörloth müjdesi

SERGEN Yalçın ile transfer 
görüşmelerini sürdüren Be-
şiktaş Yönetimi, son olarak 

15 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıktı. 
Ancak Yalçın, 2.5 milyon Euro'dan aşağı 
inmezken, transferde tam yetki talep etti. 
Beşiktaş Yönetimi, şampiyon hocası 
Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdürü-
yor. İlk etapta 7 milyon TL öneren Kara 
Kartal, sırasıyla 12 ve 15 milyon TL tek-
lif ederken, son olarak da Yalçın'a 18 
milyon TL sundu. Ancak 48 yaşındaki 
teknik adam, halen 2.5 milyon Euro'nun 
(25.3 milyon TL) altına inmiyor. Ayrıca 
Yalçın, istediği paranın yanı sıra yöne-
timden transferde de tam yetki talep etti. 
İki taraf arasında gerçekleştirilen görüş-
melerin Slovakya kampına kadar sonuç-
landırılması bekleniyor. 

8 oyuncu bekliyor 

Siyah-Beyazlılar, daha önce de olduğu 
gibi Sergen Yalçın'ın imzayı atmasına 
kesin gözüyle bakıyor. Ayrıca son edini-
len bilgiler doğrultusunda Beşiktaş'ın, 
8 isim ile anlaştığı belirtildi. Sergen 
Yalçın, imzayı atar atmaz 8 oyuncunun 
da açıklanması hedefleniyor.

Gündem Sergen! 

Seçim gündemiyle ilgili bir basın toplan-
tısı düzenleyen Öztürk'e, seçilmesi ha-
linde yönetimindeki ikinci başkan 
koltuğuna oturacak Nasuhi Sezgin ile 
başkan yardımcıları olacak İsmail Sarı-
kaya ve Rıza Tevfik Morova eşlik etti. Öz-
türk, "Galatasaray, son 2 senede 
özellikle mahkeme köşelerinde çok hır-
palandı. Geçmişle ilgili olumsuz şeyler 
konuşmak yerine ileri bakıyoruz. Galata-
saray'ı mahkeme kapılarından kurtarıp 
fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Gelecek 
3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasında-
yız. Üç yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl 
sonra 28 Mayıs 2022'de kulübü seçime 
götüreceğiz. Bir yıl sonra gelip güvenoyu 

alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir 
yüzdeyle gelsek de 28 Mayıs 2022'de 
seçim olacak" dedi.  

2 genel kurulu yapacağız 

"Kişisel veri güvenliği açısından hiçbir 
dosya verilmedi. Kulübün mali yapısıyla 
ilgili hiçbir bilgimiz yok. Herkes alevler 
arasına dalıyor" diyen Öztürk, "Herkes iyi 
niyetle dalıyor ama kimse içeriği bilmi-
yor. Biz bu arada gecikmiş 2 genel ku-
rulu yapacağız. Mayıs ayında kendi 
genel kurulumuzu yapacağız. En önem-
lisi tüzüğün tek bir maddesini değiştire-
rek kulübü bu kaostan kurtaracağız. Mali 
kongreleri 2 günde yapacağız. İbra ikinci 

gün gerçekleştirilecek. İbra edilmeyen 
ceketini alıp sandığa gidecek" ifadelerini 
kullandı.  

Fatih hoca işbaşı yapıyor 

Metin Öztürk, kulübe üye yapılanların oy 
kullanıp kullanmayacağıyla ilgili tartış-
maların yaşandığını ifade ederek, "Bil-
mediğimiz alevlerin içine doğru 
giriyoruz. Bunların hepsinin hem ekono-
mik hem de idari açıdan üstesinden ge-
lecek kadro burada. Söylediğimiz her 
şeyin arkasındayız. 19 Haziran'da seçili-
yoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca işbaşı 
yapıyor, sonrasında da Şampiyonlar Ligi 
müziğini taraftarımıza dinleteceğiz. Artık 
bizim aile olmamız, mahkeme kapısın-
dan kurtulmamız lazım. Eğer 28 Mayıs 
2022'de seçime gideceğinizi taahhüt et-
mezseniz birileri üyeler üzerinden tar-
tışma yaşanacak, ibra-ibrasızlık 
kavgalarına gireceğiz. Bu kavgalara gir-
meye gerek yok" diye konuştu. 

Seçilmek çok kolay 

Öztürk ayrıca, Kemerburgaz Tesisleri'nin 
yapımının kulüp için acil olduğunu da 
sözlerine ekleyerek, "Kaynak bulamaz-
sak cebimizden yapacağız. Son kuruşu-
muzu vermeye geliyoruz. Seçilmek çok 
kolay. Şu anda öndeyiz. Diğer adaylar da 
aynı şeyleri söyleyecektir. Ancak en 
önemlisi çözüm üretmek. Çözecek ekip 
burada. Biz çözeceğiz ve 2 yıl için se-
çime gideceğiz. Yöneteceğimize inanma-
sak en kargaşalı dönemde değil, birisi 1 
yılı üstlendikten sonra keyfini sürmek 
için gelmek isterdik. O kadar inanıyoruz 
çünkü 3 yıldır biz hazırlanıyoruz" dedi.

Yeniden seçim yapacağız! 

Öğretmenlerini, 
arkadaşlarını ve 
parka gelmeyi çok 
özlediğini söyleyen 
8 yaşındaki Beril 
Bay ise “Canlı ders-
lerde gördüğüm 
için öğretmenlerimi 
ve arkadaşlarımı 
çok özledim. Parka 
gelmeyi de çok öz-
ledim. Bugün bu-
rada çok eğlendim. 
Palyaçolar çok gü-
zeldi onlarla eğlen-
dim. Okulda evden 
ve parktan daha 
çok eğleniyordum” 
dedi. DHA 

Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Metin Öztürk, 19 Haziran'da yapılacak seçimli 
genel kurulda seçilmesi halinde 28 Mayıs 2022'de kulübü yeniden seçime götüreceğini açıkladı

Bahçelievler'de yeni normal sonrası Gençlik Festivali düzenlendi. 3x3 
ödüllü basketbol turnuvasında gençler ter dökerken, çocuklar da  
normalleşmenin tadını çıkardı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan 
Bahadır, bu festivali ilçenin her mahallesinde yapacaklarını söyledi. 

Almanya’nın köklü gazetesi Bild,  
Leipzig’in yeni sezon planlamasında 
Sörloth’un yer almadığını ve Norveçli 
yıldızın kiralanabileceğini yazdı. 
Bundesliga ekibinin en az 3 transfer 
yapmaya hazırlandığı vurgulanırken, 
bütçede yer açmak adına Alexander 
Sörloth’un gönderileceği belirtildi. 

TÜRKİYE'DE yüzmede 115 rekora 
sahip Erhan Turan (66), Cumhuri-
yet'in 100'üncü yılı için başladığı 6 kı-

tada 2 bin 23 kilometresi yüzme, 2 bin 123 
kilometresi koşma, 8 bin 888 kilometresi bisiklet 
sürme olan 13 bin 34 kilometrelik etabı 29 Ekim 
2023'te Anıtkabir'de tamamlayıp, Guinnes Re-
korlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor. 2 yıl 
sürecek parkurun antrenmanını Antalya’da 
yapan Turan, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için 
bir şeyler yapmak istedim” dedi. 

Bisiklete bineceğim 

Cumhuriyet'in 100’üncü yılında parkuru Anıtka-
bir önünde tamamladıktan sonra Guinnes Re-
korlar Kitabı'na başvuracağını anlatan Turan, 29 
Ekim 2023'te bayram kutlamalarında ayrı bir he-
yecan yaşayacağını söyledi. Avrupa'daki etabın 
ardından Kuzey ve Güney Amerika, ardından 
Afrika ve Antarktika kıtasında yüzüp, bisiklet 
sürüp, koşacak Turan, "Kimsenin yapmadığı bir 
şeyi gerçekleştirmeyi hedefledim. Hiç yapılma-
yanı yapıp, 2 bin 23 kilometre yüzüp, 2 bin 123 
kilometre koşup, 8 bin 888 kilometre bisiklete bi-
neceğim. 6 kıtada 2 yıl sürecek en uzun parkuru 
Ankara'da tamamlayacağım. Gurur duyacağım 
bir başarı yaşamayı istedim. Samsun'da başla-
dım ve şu an Antalya'dayım. Oğlum da benimle 
birlikte yer alıyor. 2 yıl sonunda Guinnes Rekor-
lar Kitabı'na başvuracağım. Her aktivitemi kayıt 
altına alıyorum. Şahitlerle tescillendirip, ülkeme 
rekor kazandırmak istiyorum" diye konuştu.

Rekor denemesi

ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

GENCLIK FESTIVALI



A lbinizm Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Avukat Alim Yılmaz, Dam-
ga'ya konuştu. Yılmaz Damga 

okuyucuları için; "Albinizm nedir, eğitim 
hayatında yaşanılan zorlukları nelerdir, top-
lumda Albinizm farkındalığı var mıdır yok 
mudur, sosyal yaşam içerisinde dışlanma 
söz konusu mu ve Albinizm farkındalık haf-
tası üzerine yaptıkları çalışmaları anlattı. 
"Albinizm, canlılara renk veren melanin pig-
mentinin üretimini kısmen veya tamamen 
engelleyen genetik değişimlerin sonucu ola-
rak ortaya çıkan durumdur" diyen Yılmaz; 
"Albinizmli bireyler görme ve cilt problem-
leri sebebiyle gerekli koşullar sağlanmadı-
ğında sosyal hayata katılmakta zorluk 
çekmektedirler" dedi.  
 

GÜNEŞ KREMİ ÖNEMLİ 
 
Cilt problemi sebebiyle güneş kremi kullan-
madan güneşe çıkılması durumunda ciltte 
yanıklarla karşılaşılmaktadır. Bu da albi-
nizmli bireylerin sağlıklı bir şekilde topluma 
katılmasına engel olmaktadır. Güneş kremi 
kullanan ve güneşin en yoğun olduğu saat-
lerde güneşten korunmaya özen gösteren al-
binizmli bireyler sosyal hayata bu yönüyle 
sorunsuz katılmaktadırlar. Albinizmli birey-
ler,  gözlerinin az görmesi, ışığa karşı hassa-
siyetinin bulunması ve derinlik algısında 

zayıflık olması sebebiyle normal insanlar 
farklı bir görüşe sahiptirler.  Güneş gözlüğü, 
yardımcı cihaz( teleskobik gözlük, büyüteç 
veya benzeri cihazları) kullanması duru-
munda da bu sorunlardan kurtulmaları 
mümkündür.  
 

MAALESEF BİR GERÇEK! 
 
Toplum içinde albinizmli bireylerin ayrımcı-
lığa maruz kaldığı bilinen bir gerçektir. Göz 
ve ciltten kaynaklı sorunlardan ziyade top-
lumsal bir sorun olan ayrımcılık bilinçlen-
dirme ve farkındalık çalışmaları ile ancak 
mücadele edilebilmektedir. Çocuklar ara-
sında özgüvensiz olunması dolayısıyla dış-
lanma ve yalnızlaşma söz konusu 
olabilmektedir. Toplumun bilinçlenmesi ile 
birlikte ayrımcılık da ortadan kalkmaktadır.  
 

EĞİTİMDE ZORLUK 
 
Eğitim hayatında görme problemi yaşayan 
albinizmli bireyler, kitapların yazı puntoları-
nın küçük olması ve tahtanın görüş mesafe-
sinden uzakta bulunması sebebiyle eğitimde 
zorluk yaşamaktadırlar. Uzakta olan tahtayı 
ve küçük yazıları okuyamayan albinizmli bi-
reyle eğitim hayatına tam donanımlı olarak 
katılamamaktadır. Büyük puntolu kitap ba-
sılması ve yardımcı cihaz (teleskobik göz-

lük, büyüteç ve diğer yardımcı cihazlar) 
temin edilmesi ile bu sorunlar en aza indir-
genmesi mümkündür.  En önemli çözüm, 
iyi bir eğitimcinin albinizmin farkında ola-
rak öğrenciye yaklaşımıyla mümkündür. Bi-
linçli bir eğitimci bir öğrencinin gelişiminde 
birinci faktördür.  
 

SGK DESTEKLENMELİ 
 
Güneşe karşı hassas cilde sahip albinizmli 
bireylerin en etkin çözümü güneş kremi kul-
lanmaktır. Maddi imkanı olan ve güneş kre-

mine erişimi bulunan albinizmli bireyler bu 
hassasiyetin yaratacağı sorunların önüne 
geçebilmektedir. Albinizm Derneği olarak 
albinizmli bireylere güneş kremi göndersek 
de en önemli çözümün albinizmli bireyler 
için ilaç niteliğinde olan güneş kreminin 
SGK tarafından geri ödemeye alınması ol-
duğunu düşünüyoruz.  
 

GÖZLÜKLER KİŞİYE ÖZELDİR 
 
Teleskopik gözlükler çok çeşidi bulunan az 
gören bireyler için üretilmiş cihazlardır. Te-

leskopik gözlükler adından da anlaşılacağı 
üzere yakınlaştırmaya yarayan cihazlardır. 
Albinizmli bireylerin az görmesi sebebiyle 
göremedikleri mesafeleri yakınlaştırmak ve 
netleştirmek suretiyle görmesini sağlamak-
tadır.  Fiyatları 5 bin TL’den 25 bin TL’ye 
dek değişmektedir. Kişiye özel olarak doktor 
tavsiyesi ile  ve belli bir rehabilitasyon süreci 
ile kullanılması gerekmektedir.  Albinizm 
farkındalık haftası olması sebebiyle her 
zaman yaptığımız faaliyetleri biraz daha  
yoğunlaştırarak çalışmalarımızı sürdürmeye 
devam etmekteyiz. 
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Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Alim Yılmaz Damga okuyucuları için,  
Albinizm Farkındalık Haftası üzerine yaptıkları çalışmaları anlattı. Yılmaz; "Albinizmli  
bireylerin toplum içerisinde ayrımcılığa maruz kaldıkları gerçektir" ifadelerini kullandı.

ELİNİ GÜNEŞE SİPER ET 
FARKINDALIĞI ortaya çıkarmak için 
fotoğraf çalışması yürütmekteyiz. 
Herkesten albinizmin farkındalığını 
sağlamak için elini alnına siper ederek 
albinizmli bireylerin güneşten korunmak 
için sıkça yaptığı bu hareketi yaparken ki 
fotoğraflarınız derneğimizle paylaşma-
sını istedik. Bu fotoğrafları sosyal medya 
hesaplarımızda paylaşıyoruz.  
1. Albinizm farkındalık haftası başlama-
dan önce bütün albinizmli bireylerden 
hayatlarındaki başarıları bizimle paylaş-
masını istediğimiz bir video kampanyası 
yürüttük ve bu videoyu sosyal medya 
hesaplarımızda paylaşacağız. Albinizmli 

bireylerin ne kadar zorluk çektiğini ve 
bununla nasıl mücadele ettiklerini 
vurgulamak istedik.  
2. İnstagramdan 7 haziran pazartesi , 
9 haziran Çarşamba ve 13 haziran pazar 
yayın yaparak alpinizmden 
bahsedeceğiz.  
3. 13 haziran Albinizm farkındalık 
gününde ailelerimiz ve çocuklarımızla 
ZOOM üzerinden bir araya gelerek 
albinizmi konuşacağız. Tecrübe ve bilgi 
paylaşımında bulunacağız. 
4. 10 haziran günü clubhouse 
hesaplarımızdan albinizm konulu bir 
sohbet yapacağız.  

AYRIMCILIK 
YAPILIYOR! 

Albinizm Türkiye’de bilinen fakat far-
kındalığı düşük olan bir durumdur. 
Maalesef albinizm sadece dış görünü-
şün farklı olunduğu yönündeki bir fikir 
ile bilinmektedir. Fakat alpinizmde  
gözde yaşanan sorunlar pek bilinme-
mektedir. Bu da farkındalığın düşük ol-
masından kaynaklanmaktadır.  
Albinizm Derneği olarak albinizmin bi-
linmeyen yönlerini de anlatmak için ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz.  Bu 
farkındalığın arttırılarak albinizmli bi-
reylerin hayat kalitesini arttırmak için 
elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. 

ALBİNİZM FARKINDALIĞI  
TÜRKİYE’DE DÜŞÜK

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üs-
küdar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Fi-
jital Gelecek Zirvesi 2021, tüm hızıyla sürüyor. 
Zirveye konuk olan Üsküdar Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, pandemiyle 
birlikte hayatımıza giren fi-jital kavra-
mının hayatımıza getirdiği kolay-
lıklara dikkat çekti. Fiziksel ve 
dijitalin birlikte olmasının, 
insan tabiatının daha kolay 
kabulleneceği bir şey olarak 
ortaya çıktığını belirten Prof. 
Dr. Arıboğan, teknoloji saye-
sinde pandeminin daha kolay 
atlatıldığını söyledi. Pandemi 
sürecinde Üsküdar Üniversite-
si'nin çok hızlı ve başarılı bir şekilde 
fi-jitalleşmeyi erken keşfettiğini kayde-
den Arıboğan, iki hafta içerisinde yüzde 100 
bütün derslerin zoom ortamında verildiğini 
söyledi. 

Dijitalleşme hızlandı 

Dijitalleşmenin 10 yıllardır hayatımızın içeri-
sinde yer alan bir kavram olduğunu belirten 
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “2000'li yıllarla 
birlikte bütün sektörlerde ön plana çıktı. Özel-
likle sosyal medyanın da devreye girmesiyle 
birlikte iletişim alanındaki devrimsel dönü-
şümle, internetin hızlanmasıyla ve bilgi payla-

şımının olağanüstü bir noktaya çıkması nede-
niyle artık içinde yer aldığımız topluma dijital 
toplum denmeye başladı. Yani dijitalleşme 
aşaması hayatımızın çok önemli bir bölümünü 
oluşturmaya başladı. 2015'ten itibaren fijital-

leşme kavramını duyduk. Hem fiziksel 
hem de dijital bağlamda yürütüle-

cek olan hibrit bir modelden söz 
ediyoruz. Dijitalin hızlı bir şe-

kilde hayatımıza girişi pan-
demiyle oldu. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun da 
raporlamalarına göre as-
lında olmakta olan şey çok 
hızlandı” dedi. 

Bir felakete dönüştü 

Pandeminin ilk zamanlarında 
uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin 

çalışanlara ve öğrencilere cazip geldiğini kay-
deden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Ancak 
birkaç ay içinde psikolojik bir felakete dönüştü. 
Evden çalışanlar işe gitmek istiyorlar evden 
eğitim alanlar okula gitmek istiyorlar. Biz öğre-
tim üyeleri olarak öğrencimize dokunmak isti-
yoruz. Yani aslında reel dünyanın reel 
lokasyonların, mekânların hayatımızda ne 
kadar önemli olduğu, birbirimize dokunmanın 
birbirimize arada bir aracı olmadan bir şeyler 
söyleyebilmenin ne kadar değerli olduğunu 
hızlı bir şekilde gördük.” diye konuştu. 

Pandemiyi kolay atlattık

DİLEK 
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