
Başarısızlığı sevmeyen insanların
ortak özelliklerinden biri başarmaktan
korkmalarıdır. Çünkü başarmak değiş-
mek demektir. Değişmeyi, okyanuslara
açılmayı göze alamayanlar, aynılığın sığ

sularında kulaç atmayı ya-
şamaktan sayarlar. Söz ko-
nusu aynılık bilinçaltımız
için öylesine güvenlidir ki
eski bir problemi, yeni bir
gelişime hiç düşünmeden
tercih edebilir. 

Ziya Şakir Yılmaz'ın köşe yazısı sayfa 10'da

DePReM AÇIKLAMASI

BAŞARISIZLIĞI SEVMEK (2)

Yöneticilere mektup 
yazarak uyarmıştım

Bilim Akademisi Üyesi Prof.
Dr. Naci Görür, İstanbul'da

meydana gelen depremle ilgili açık-
lama yaptı. Görür, "Bu fayın varlığı
bu yöredeki yerleşim alanlarının
daha özenli olmasını gerektirir,
çünkü olası Marmara depreminde
buralar görece daha zayıflık zonu
olarak hareket edecektir" dedi.
Görür, "1999 depremlerinden sonra
bu hat üzerinde
2000 ve 2001 
yıllarında da 4'lü
mertebelerde dep-
remler olmuştu.
Hatta o yıllarda
ben buralardaki
yerel yönetimleri
mektup yazarak
uyarmıştım"dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İzmir'deki saldırıya ilişkin

açıklama yaptı. Erdoğan, "Kim
olursa olsun bu ülkenin hiçbir va-
tandaşının kılına zarar gelmemesi
için çalışıyoruz. Yakalanan failin
önündeki ve arkasındaki tüm ilişki-
ler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı
alacağına inanıyoruz. İzmir'deki
provokasyonu kınadık, kınayaca-
ğız. Son bir gayretle ortaya sürülen

figüranlar, sergi-
lenen arsızlıklar
sizlerin moralini
bozmasın. Biz 
bu oyunu çok
gördük ve yaşa-
dık. Hepsinin de 
üstesinden gele-
rek bugünlere
ulaştık" dedi.
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AFAD verilerine göre dün
saat 15:07’de İstanbul’un

Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. Vatandaş-
lara kısa süreli panik ve korku ya-
şatan deprem yerin 7 kilometre
derinliğinde yaşandı. Kandilli Ra-
sathanesi ise depremin 15 kilo-
metre derinlikte gerçekleştiğini
büyüklüğünün 4.2 merkez üssü-

nün Sultanbeyli olduğunu du-
yurdu. İstanbul Valisi, sosyal
medya hesabından deprem ile ilgili
yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve
zabıta birimlerimize intikal eden
herhangi bir olumsuzluk bulun-
mamaktadır. İlimize geçmiş olsun"
dedi. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ise "Geçmiş olsun İstanbul"
açıklamasını yaptı.
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AFAD VE KANDİLLİ’NİN VERİLERİ YİNE ÇELİŞTİ

Yüreklere su serpen açık-
lama ise ünlü deprem bi-

limci Prof. Dr. Övgün Ahmet
Ercan'dan geldi.  "Deprem Kuzey
Anadolu kırığı üzerinde değil. İs-
tanbul'u etkileyecek olan deprem
büyük ya da küçük, Kuzey Ana-
dolu kırığı üzerinde olacak" diyen
Ercan, "Bizim deprem beklediğimiz
Kuzey Anadolu kırığı da Anadolu

Yakası'nın önünden geçmiyor, Av-
rupa Yakası'nın önünden geçiyor.
Deprem beklediğimiz yer Sivriada
ile Küçükçekmece arasında, büyük-
lüğü 6.4-6.7. Bir de Silivri'de bekli-
yoruz büyüklüğü 7-7.2. Bu ikincil
bir kırık üzerinde oluştu" ifadelerini
kullandı. Ercan, "Ardından büyük
bir deprem gelmeyecek, bu oldu,
bitti" dedi. I SAYFA 9
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BÜYÜK BİR DEPREM GELMEYECEK, OLDU BİTTİ

SAYFA 13

Delta varyantı ve 
Türkiye’de son durum

Oktay APAYDIN

Pandemide İstanbul Boğazı'nın in-
cisi yalılara talep arttı. İstanbul'da

pandeminin başlangıcından bu yana 35'in
üzerinde yalı satıldı, bu rakam son 20
yılda satılan yalı sayısıyla aynı. Milyon
dolarları bulan fiyatlarına rağmen satılık
yalı ve yalı dairelerine ilgi yoğunluğunu
sürdürürken, kiralık yalı ya da yalı dairesi
bulmak neredeyse imkansız. Kiracı olan-
lar ise evlerinde çıkmamak kiralara 2-3
kata varan zam yaparken, satılık yalıların
fiyatları ise ilgi nedeniyle artıyor. İstanbul
Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi
eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. I SAYFA 6
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Failin tüm ilişkileri
ortaya çıkarılacak

Kanal İstanbul Projesi'ne karşı
oluşturulan Ya Kanal Ya İstanbul

Koordinasyonu, yeni bir açıklama yaptı.
"Ülkemiz akıl dışı bir dönemin içinden geçi-
yor. Bugün Marmara Denizi’ndeki kirliliği
önlemek için daha ne bekliyorsunuz, devlet
bütün imkanlarıyla bir an önce seferber
olsun, bilim insanlarını dinlesin, yasalar çı-
karsın diye buradayız" denilen açıklamada,
"Ancak haftalar oldu. Bakanlık acil eylem
planı yaptı, hala somut bir adım yok. 26
Haziran’da saat 13.00’da Bakırköy Özgür-
lük Meydanı’nda buluşuyor, temel atma 
töreni yapılacağı söylenen alana yürüyoruz.
Katılın bu katil projeleri birlikte durdura-
lım. Ya kanal ya Marmara Denizi Ya kanal
ya yaşam" ifadeleri kullanıldı.  I SAYFA 4
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YA KANAL YA YASAM!
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul'un yapılmaması için eylem yaptı.
eylemde yapılan açıklamada, "Ya kanal ya Marmara Denizi. Ya kanal ya yaşam" denildi

SATISLARDA REKOR KIRILDI

Türkiye, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın kararnamesiyle

İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.
1 Temmuz'da resmileşecek bu ka-
rara karşı aylardır mücadeleyi
sürdüren kadınların adresi bu kez

Maltepe Meydanı oldu. İstanbul
Sözleşmesi'nin kadınların yaşam
güvencesi olduğuna vurgu yapan
kadınlar iktidara, "Sözleşmeden
değil önümüzden çekilin" diye
seslendi. I SAYFA 9
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ÖNÜMÜZDEN CEKİLİN!ÖNÜMÜZDEN CEKİLİN!ÖNÜMÜZDEN CEKİLİN!ÖNÜMÜZDEN CEKİLİN!ÖNÜMÜZDEN CEKİLİN!ÖNÜMÜZDEN CEKİLİN!ÖNÜMÜZDEN CEKİLİN!

Beylikdüzü Belediyesi tarafından
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Baba

Çocuk Kampı yine renkli görüntülere
sahne oldu. Pandemi önlemleri kapsa-
mında gerçekleşen etkinlikte farklı bir
hafta sonu deneyimi yaşayan babalar ve
çocuklar hem doğanın tadını çıkardı hem
de birlikte kaliteli vakit geçirmenin keyfini
yaşadı. 30 baba ve 40 çocuğun katılı-
mıyla gerçekleşen etkin-
likte; kampçılık ve yön
bulma gibi eğitimler ve-
rilirken aynı zamanda
çeşitli atölye program-
ları da düzenlendi. 
I SAYFA 9
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ÇOCUKLAR 
VE BABALARI

Recep Tayyip Erdoğan
Naci Görür

KABLO ve DeMİR Düştü

Olmaz deme
olmayan yok!

D-100 karayolu Avcılar mev-
kiinde yolcu midibüsünün

üzerine üst geçide bağlı olan kablo
ve demirler düştü. Yan yol trafiğe
kapanırken yolcu midibüsleri ve
İETT otobüsleri uzun kuyruk oluş-
turdu. Yaşananları anlatan midi-
büs sürücüsü Osman Koçyiğit
“Yanaştım, yolcumu indirdim. Ar-
kamdan birisi vurdu sandım, dur-
dum. İndim baktım kablolar yerde.
Olay bu. Vatandaşın da kafasına
gelebilirdi" dedi. I SAYFA 3
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10 BİN DOLARI KİM ALDI?

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun, ayda 10 bin 

dolar rüşvet alan siyasetçiyi hala
açıklamamasına ve savcıların bu
iddialara ilişkin henüz harekete
geçmemesine tepki gösteren 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, "Devletin savcıları dut
yemiş bülbül gibi. Kim bu ahlaksız

adam? Bir sahte-
karı korumak en
büyük sahtekar-
lıktır. Çetelerden
beslenen bir siya-
setçinin memle-
kete, millete
faydası olur mu
Allah aşkına”
dedi. I SAYFA 7
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Savcılar dut 
yemiş bülbül gibi

Kemal Kılıçdaroğlu

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Aşı randevularında, yaş sınırı
indi. Açıklama Sağlık Bakanı

Fahrettin Koca’dan geldi. Sosyal
medya hesabından açıklama
yapan Koca, “Aşı randevularında
yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her
yaştan gençler yarından itibaren
randevu alabilirler. Aşıyı erteleyen
büyükler de gençlerin arasına karı-

şabilirler” ifadele-
rini kullandı.
Koca, “40 milyo-
nuncu doza ulaş-
tık. 206 ülke
arasında, doz
olarak en yüksek
sayıda aşıyı
yapan 9. ülkeyiz"
diye konuştu. 

ç

Aşılamada yaş 
sınırını 30 oldu

Fahrettin Koca

Sene 1998.
Yine bir memleket 
seyahatindeyim.

Elimde eski 
bir kamera.

Videolar
çekiyorum.

Evde sırayla 
herkesle evet hayır
yarışması oynuyo-
rum babam da 
bizleri izliyor.

Uzattım ba-
bama mikrofonu.

Önce hadi git der gibi oldu.
Sonra ben evet hayır oy-

nayamam ama sana bir şiir
okuyayım dedi.

Ve hepimizi şok etti.

Babamın müthiş 
Atatürk şiiri 

Mehmet Mert
köşe yazısı 9'da 

BUYUK DEPREM
BEKLEMIYORUM
İstanbul'da meydana gelen deprem herkesi korkuttu. 4.2 şiddetindeki depremin merkez üssü
Kartal olarak açıklandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili yaptığı değerlendirmede,
"Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşal-
ması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum” dedi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kartal'da ve Ümraniye'de o kadar çok kırık var ki, iki tane Türkiye'nin saygın 
kuruluşu bir tanesi Kandilli, bir tanesi de AFAD olmak üzere depremin yerini bile tam olarak bildiremediler"
dedi. Ercan, "Depremin yeri çok büyük değilse, biz bunun hangi kırık olduğunu nereden bilelim?" diye konuştu. 

İKİ KURUM DA
YERİNİ BİLEMEDİ

26 HAZİRAN’DA EYLEM YAPILACAK
Çatalca'da çikolata ve am-
balajlama yapan fabrikada

yangın çıktı. İşçi bulunmayan fabri-
kadaki yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine başta Büyükçek-
mece, Avcılar, Başakşehir, Esen-
yurt, Arnavutköy olmak üzere
birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk
edildi. Fabrika yanında bulunan
LPG tankına alevlerin sıçramaması
için itfaiye uzun süre çaba gösterdi. 

ç
Fabrika yandı

Aşılamada büyük oran
Haberin devamı Sayfa 4

Prof. Dr.
Övgün
Ahmet
Ercan



İçİnde yaşadığımız gezegenimiz çevre fe-
laketleriyle boğuşuyor. Orman yangınları,
su dengesinin bozulması, kuraklık, mil-

yonlarca yıldır korunan ekosistemlerin bir anda yok
olması, yüzlerce türün neslinin tükenmesi artık gün-
demimizde olan normal olaylar arasında yer alıyor.
Yaşanan çevre felaketlerinin başlıca sebebini ise
Küresel İklim Değişikliği oluşturuyor. İnsan eliyle
değişen dünya iklimi, her geçen gün salınan daha
fazla karbonla ısınıyor ve kirleniyor. Dünyanın en
büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin
Türkiye CEO’su Kadir Örücü, Babalar Günü’ne
babalara ve baba adaylarına çağrıda bulunarak, ço-
cuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmanın ipuç-
larını paylaştı.

En önemli kaynak; ulaşım

“2020 yılı itibariyle dünyada 2 milyar aracın trafikte
olduğu tahmin ediliyor” diyen BRC Türkiye
CEO’su Kadir Örücü, “Latin Amerika, Çin ve Gü-
neydoğu Asya’da yaşanan ekonomik gelişimler,
henüz doygunluğa ulaşmamış bu pazarlarda araç
sayısının katlanarak artacağını gösteriyor. Avrupa
Birliği’nin karbon emisyonu ve hava kirliliğine yol
açan katı parçacık (PM) üretimi için getirdiği stan-
dartlar yalnızca Avrupa kıtasında, batı sistemine
entegre olmuş ülkelerde kullanılıyor. Pazarın asıl
büyüdüğü ve satış rakamlarının giderek arttığı ülke-
lerdeyse herhangi bir emisyon kısıtlaması yok. Bu
da kirletici yakıtların atmosfere her geçen gün daha
fazla karbon ve katı parçacık salmasına neden olu-
yor. Emisyon değerlerinin standartlaştırılamaması
ve tüketimin kontrol edilememesi havamızı zehirli-
yor. İklimi değiştiriyor” dedi.

Elektrikli araçlar çözüm mü?

Alternatif yakıt teknolojilerine yapılan yatırımların
her geçen gün arttığını belirten Kadir Örücü, “Sıfır
emisyon garanti eden elektrikli araçlar gelecek va-
dediyor ancak bataryaları halen doğada çözüneme-
yen, zehirli, yanıcı ve reaktif bir doğaya sahip
lityumdan üretiliyor. Ömrünü tamamlayan lityum
bataryalar gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilme-
diği için ‘çöp’ olarak gelişmemiş ülkelere satılıyor.
Ortalama bir Tesla marka aracın yaklaşık 70 kilo
lityum barındırdığını düşünürsek, yeni bir batarya
teknolojisi ortaya koyulmadıkça elektrikli araçların
çevreye vereceği zararı anlayabiliriz” ifadelerini 
kullandı.

Çevreci ulaşımı LPG sağlayabilir

İçten yanmalı motor teknolojisinin çok uzun süre-
dir kullanıldığını vurgulayan Kadir Örücü, “İçten
yanmalı motor teknolojisinden bir günde vazgeç-
mek uygulamada imkânsız gibi görünüyor. Milyar-
larca otomobili bir anda çöpe atmak ya da daha
farklı bir yakıt teknolojisiyle donatmak için büyük
miktarda kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. Öte yandan
LPG yarım asırdır kullanılan ve bilinen bir teknolo-
jidir. Dönüşümü ucuzdur. İçten yanmalı motorların
büyük bir kısmına uygulanabilir. LPG’nin katı par-
çacık salımı dizelden 30, benzinden ise 10 kat daha
azdır. Karbon ayak izi küçüktür. LPG tüm fosil ya-
kıtlardan daha az karbondioksit açığa çıkarır. Ulus-
lararası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre,
karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli
(GWP) faktörü, yani sera gazı etkisi 1 iken, doğal-
gazın ki (metan) 0,25, LPG’ninki 0’dır” şeklinde
konuştu.
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KENDI KENDINIZI
TEDAVI ETMEYIN!
K işiye özel doğru tedavi yöntemi

uygulandığında sağlık sorunu
olmaktan çıktığını dile getiren

Hattat Klinik’ten Prof. Dr. Halim Hattat,
“Çift açısından cinsel zevki azaltan so-
runların başında erken boşalma geli-
yor. Erken boşalma sorununda öncelikle
sebebine uygun bir tedavi planı düzen-
lenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle
genç erkeklerde ilk cinsel ilişkilerde tec-
rübe eksikliği, performansla ilgili endişe-
leri ve gerginlikleri erken boşalma sebebi
olabiliyor. Bu tecrübeler arttıkça çoğun-
lukla erkek, kendini kontrol etmeyi öğre-
niyor. Ancak, bazen istese de bunu
başaramıyor. Burada en önemli tetikle-
yici sertleşme problemi. Aslında sert-
leşme sorunu erken boşalmayı, erken
boşalma da sertleşme sorununu tetikli-
yor. Özellikle uzun süreli, tedavi edilme-
yen sorunlarda bu iki cinsel sıkıntı
birbirini tetikliyor. İdrar yolu enfeksiyon-
ları ya da prostat gibi ürolojik sorunlar,
tiroit problemi gibi hormonsal problem-
lerde ve bazı sinir sistemi kaynaklı sıkın-
tılar da erken boşalmayı tetikleyen
etmenlerdendir” dedi.

Özgüven çok önemli

Sıkıntının kalıcı olarak tedavi edildiğini
vurgulayan Prof. Dr. Hattat, “Önemli
olan kişinin boşalma kontrolü konu-
sunda özgüveninin kalıcı olarak yerine
gelmesidir. Tedavimizin asıl hedefi
budur. Kişiye özel ilaç, cinsel terapi, kas
egzersiz programı kombinasyonu uygu-
luyoruz. Tabii altta yatan bir sertleşme
problemi varsa onu da beraber tedavi et-
memiz gerekiyor. Burada da cinsel bölge
damar ve sinir sisteminin geliştirilmesi
başarılı sonuçlar veriyor. Bir yandan da
cinsel terapide ev ödevleri ile boşalmayı
kontrol eden kasları çalıştırmayı, kade-
meli olarak geciktirmeyi öğretiyoruz. Bil-
gisayarlı sistemlerde kişiye doğru
kasılmak, doğru gevşemek ve ileri aşa-
malarda istediğiniz zaman ve arzu ettiği-
niz şiddette kasılmak ve gevşemek

çalışmalarını yaptırıyoruz. Bu bilgisayarlı
sistem sayesinde yanlış kas gruplarını
çalıştırıp istediğiniz sonuçlara bir türlü
ulaşamamanız riskini ortadan kaldırıyo-
ruz. İşte bu şekilde özgüveni yerine gelen
erkekte tedavi edildikten sonra erken bo-
şalma şikayetinin tekrarlama olasılığı
son derece azalıyor” diye konuştu.

Çiftlerin ortak sorunu

Erken boşalmanın erkeğin özgüvenini
düşürdüğünü, utanç ve endişe hislerine
yol açtığını belirten Prof. Dr. Hattat,
“Ancak erken boşalma aslında çiftin
ortak sorunudur. Cinsel problemler
ilişki çatışmalarına dönüşüyor. Tedavi
edilmesi çiftin sadece cinsel yaşam kali-
tesi için değil, ilişki kalitesi için de son
derece gereklidir” ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar tedavide antidepresan özel-

likteki ilaçların kullanıldığını söyleyen
Prof. Dr. Hattat, “2-3 hafta düzenli kul-
lanım sonrasında belli bir kan düzeyine
ulaşıyor ve boşalmayı geciktirmeye baş-
lıyor. Sürede 2 ile 8 kat bir uzama yaşa-
nabiliyor. Aneztezik maddeler içeren
kremler-jeller-spreyler herhalde erken
boşalmada uygulanan en eski tedavi
metodudur. Ancak bu ilaçlar, cinsel bir-
leşmeden 10-30 dakika önce uygulan-
ması gerekir. Fazla doz kullanıldığında
peniste hissizlik, zevk alama, uyarıl-
mada güçlük, kalitesiz sertleşme gibi
yan etkiler oluşabiliyor. Sertleşme ilaçla-
rının kullanımı ile performans sorunu
yaşayan erkeklerde boşalma süresini
uzatmak mümkün olabiliyor. Buna rağ-
men erken boşalma devam ediyorsa o
zaman başka tedavi yöntemleri uygula-
nıyor” diye konuştu. DHA

Yaklaşık 9.5 yıllık evli, yaş-
ları 26 ile 58 arasında olan
220 babaya pandemi döne-

minde çocuklarıyla oyun oynama ko-
nusunda ne düşündükleri soruldu.
Babaların yüzde 61.4’ü çocuklarla
oyun oynamaya daha fazla zaman
ayırdığını ifade ederken, yüzde
66.4’üne göre oyun zamanları neşeli,
mutlu ve çok eğlenceli geçti. Çalışmayı
yapan araştırmacılardan  İstanbul Ay-
vansaray Üniversitesi Psikoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Hale Kahyaoğlu
Çakmakcı, “Oyun sayesinde babalar
ilişkilerinin daha fazla güçlendiğini,
daha iyi bir ilişki ortaya çıktığını ve ço-
cukları ile aralarında eskisinden daha
sıcak bir diyalog gerçekleştiğini söyle-
diler. Bu da bu yılın babalar yılı oldu-
ğunu bize gösterebilir. Biliyoruz ki
ebeveynler ve çocuklar çok zorlu bir
pandemi döneminden geçti ve bu
süreç içerisinde de babaların bir kısmı
evde kaldı. Çocuklarla oyun oynamak
babaların stresle, kaygıyla başa çıkma-
sında da çok işe yaradı” dedi.

Birlikte oynuyorlar

Araştırmanın detaylarını paylaşan
Çakmakcı, “Babalar çocuklarının
oyun oynamasının, oyunun çocuğun
hayatındaki yerinin, stresle, anksiyete
gibi sorunlarla başa çıkmada ne kadar
önemli olduğunu fark ettiler” ifadele-
rini kullandı. Babaların çocukların
oyun seçimine karışmadığını belirten
Çakmakcı, “Babalar çocuklarıyla oy-
narken aynı zamanda oyunu da yön-
lendirmemişler. Çocuğun seçimine
bırakmışlar. ‘Sen istediğin gibi oynaya-
bilirsin, istediğin oyuncağı seçebilirsin,
ben sana eşlik ederim demişler’ diye

konuştu. Türk babaların çocuk ruhun-
dan anladığını söyleyen Çakmakcı,
“Babalar çocuklarıyla birlikte oyun
oynamaktan memnunlar. Çocuklar da
bu durumdan çok memnun. "İngilte-
re’de yapılan bir çalışmaya göre, ço-
cuklar ebeveynleriyle oyun oynadıkları
zaman kendilerini oynuyormuş gibi
hissetmiyorlar, aynı çalışmayı önceki
yıllarda ülkemizde yaptım ve çocuklar
ebeveynlerin yanında kendini ‘oynu-
yormuş gibi’ hissetmişlerdir. Bu da
bizim ülkemizde oyun kültürünün ne

kadar önemli olduğunu ve ebeveynle-
rin de oyuna ne kadar kıymet verdiğini
gösteriyor. Bütün babalarımız oyun
oynamaktan zevk alıyor” dedi.

Babalar da deşarj oldu

Babaların yüzde 65’i çocuklarıyla kutu
oyunları, lego, hayvanlar ve arabalar
gibi oyun materyeli olan oyunlarla oy-
namayı tercih ettiğini dile getiren Çak-
makcı, “Babalar çocukları ile ilişkileri
arasında yardımcı araç rolü oynayan
oyun materyallerini kullanmayı tercih

etmişler” dedi. Babaların da çocuklar
gibi iç dünyalarını oyuna yansıttıkla-
rını belirten Çakmakcı, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Babaların da oyunla de-
şarj olduklarını görmüş olduk. Baba-
ların da çocuklar gibi aynı şekilde
malzemeleri ve materyalleri kullana-
rak iç dünyasını oyuna yansıttığını
gördük. Bu durum sadece çocuklar
için değil her yaş için önemli. Babalar
için de oyuncakların ne kadar kıymetli
olduğunu bir kez daha görmüş
olduk.” DHA

Salgının tek güzel yanı!
Türkiye’de babaların pandemi döneminde çocuklarla oyun oynamadaki rolü araştırıldı. Araştırmada, babaların
yüzde 61’inin çocuklarıyla daha fazla oyun oynadığı, yüzde 70’inin ise ilişkilerinin güçlendiği ortaya çıktı.

Her 10 kişiden 9’u 
kirli hava soluyor
Son yıllarda ekosistemimizi etk-
ileyen büyük çevre felaketlerinin
başlıca sebebini küresel iklim
değişikliği oluşturuyor. Hava kirliliği
kaynaklı ölümler artıyor. Dünya
Sağlık Örgütü’nün verilerine göre,
gezegende her 10 kişiden 9’u kirli
hava soluyor. Her 400 bin ölümden
50 bini kirli havanın yarattığı
hastalıklar nedeniyle gerçekleşiyor

Türkiye'deki en yaygın cinsel problemlerden birinin erken boşalma olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat,
doğru bilinen yanlışları anlattı. Tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hattat, "Birçok kişi bitkisel ürünlere yöneliyor ancak bu
durum; alerjik reaksiyonlar, peniste döküntü, kaşınma, yanma, şişlik, ödem, cinsel fonksiyon kayıpları gibi komplikasyonlar oluştura-
biliyor. Bu nedenle erken boşalmada kesinlikle bu tip ürünlerle kendi kendinize tedavi etmemenizi öneriyorum" diyerek uyardı.

YAN ETKİLERE 
YOL AÇABİLİYOR
Birçok kişinin de bitkisel ürünlere
yöneldiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Ancak yan etkilere yol açabiliyor.
Alerjik reaksiyonlar, peniste döküntü,
kaşınma, yanma, şişlik, ödem, cinsel
fonksiyon kayıpları gibi komplikas-
yonlar oluşabiliyor. Bu nedenle erken
boşalmada kesinlikle bu tip ürünlerle
kendi kendinize tedavi etmemenizi
öneriyorum. Cinsel terapi özellikle
ilaç tedavileri ile kullanıldığında ref-
leksleri kontrol edebilme şansı tanı-
yor. Davranışçı ev ödevleri ile
hastalar kasları çalıştırmayı, boşal-
mayı kademeli olarak geciktirmeyi
öğreniyor. Prezervatif kullanımı er-
keklerde penis hissiyatında hafif bir
değişime yol açarak boşalma süre-
sinde ufak bir artış yaratabiliyor.
Ancak diğer medikal tedaviler kadar
başarılı değildir” ifadelerini kullandı.



D -100 Karayolu Avcılar Cihangir 
Mahallesi kesimi Ankara istika-
metinde seyreden yolcu midi-

büsünün üzerine durağa yanaştığı sırada 
üst geçitten çelik panel ve kablolar düştü. 
Sürücü panikle araçtan inerken trafik 
durdu. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, 
polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk 
edildi. 

Yol trafiğe kapandı 

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kab-
lolara müdahale edememesi üzerine İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
ekipleri çağrıldı. İBB ekipleri, midibüsün 
üzerine düşen kablo ve çelik panelleri 
kaldırmak için çalışmalara başladı. Ça-
lışmalar nedeni ile yol tamamen trafiğe 
kapatıldı. Çalışmaların sona ermesinin 
ardından trafik normale döndü. 

Birisi vurdu sandım 

Yaşananları anlatan midibüs sürücüsü 
Osman Koçyiğit “Yanaştım, yolcumu in-
dirdim. Arkamdan birisi vurdu sandım, 
durdum. İndim baktım kablolar yerde. 
Olay bu. Vatandaşın da kafasına gelebi-
lirdi" dedi. Midibüsün üzerine kablo ve 
çelik panellerin düştüğü anlar ise çevre-
deki bir iş yerinin güvenlik kamerası ta-
rafından saniye saniye kaydedildi. DHA 

KAZA Arnavutköy - Karaburun yolu-
nun Durusu Mahallesi mevkiinde 
meydana geldi. Özcan Işık yöneti-
mindeki 34 RV 5937 plakalı arazi 
aracı ile Ramazan Çelebi yönetimin-
deki 34 FG 677 plakalı otomobil, 
Durusu Mahallesi çıkışında yağışlı 
havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 
kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etki-
siyle savrulan otomobilde bulunan 
Ramazan Çelebi şoför koltuğunda 

sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine it-
faiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ya-
ralı sürücü Ramazan Çelebi itfaiye 
yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan 
sonra aynı otomobilde bulunan ve 
eşi olduğu iddia edilen kişi ile birlikte 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza sonrası Jandarma ekipleri 
yolda güvenlik önlemi alırken hasta-
neye kaldırılan 2 kişinin sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. DHA 

Bir tarafta organize suç örgütü lideri mi, 
yoksa mafya mı, veya derin devlet mi ya 
da devletimizde olup bitenleri gözetleyip 

yazan yayan kişi. Yarınlarda itirafçı statüsüne mi 
alınacak belli değil. 

Söylediklerini herkes bekliyor. Videolarını 
izleyenler ve yazdıklarını takip edenler, hayretler 
içerisinde kalıyor nedense birçoğu da hep haklı 
görüyor. 

Onun söylediklerini duymayan ya da yazdıkla-
rını okumayanlar veya dikkate almayan yönetici-
lerimiz ve Cumhuriyet Savcılarımız. 

Bunlar hakikaten her vatandaş gibi merak et-
miyorlar mı? 

“Yahu arkadaş bu adam ne diyor, söyledikleri 
doğru mu? Verdiği isimler hayatta ve aramızda 
olduğuna göre, gel bakalım bu konu nedir ne de-
ğildir” diyen yok mu? 

“Bakan” diyor. “Süslü” diyor. “Pambık” 
diyor. “Veyis Ateş” diyor. “Sezgin Baran Kork-
maz” diyor. “Masimov” diyor. “Hadi ve Süley-
man” diyor.  “Politikacının arabasına çanta ile 
para koydum” diyor. Velhasıl diyor da diyor… 

Ama sanki herkes üç maymun gibi, gören, 
duyan ve konuşan yok. Gerçi Özışıklar açıklama 
yaptılar. İsmail Saymaz’ın programında Veyis 
Ateş konuştu. Sezgin Baran Korkmaz ile karşı 
karşıya geldiler. Biri “istedi” dedi. Diğeri 
”istemedim” dedi. Olayların baş aktörü Sedat 
Peker stüdyoda ve telefonda olmamakla birlikte 
yazdıkları ile programa katıldı. Tartışma, soru ve 
cevaplar sürüp gitti. Toplumumuzun ne kadarı 
inandı, ne kadarı inanmadı belli değil. Belli ki bu 
tartışma ve dedikodular sürerken kaos ortamı 
devam edecek. 

Yöneticilerimiz ve Savcılarımız olaya el koyup 
gereken takibatı yapmadıkları sürece de neyin ne 
olduğunu tam olarak anlayamayacağız gibime 
geliyor. Bu durum yani resmi makamlarca sürdü-
rülen sessizlik devam ettiği sürece de dedikodular 
yayılıp sürecek… 

Belli ki, önümüzdeki günlerde gündem, 
”İsmail ne sordu Veyis ne dedi. Korkmaz niye 
sertleşti” tartışmalarıyla sürecek. Böylece yok-
luk, yoksulluk, yolsuzluk, pahalılık, geçim sıkıntı-
sından kimse bahsetmeyecek ve Sedat’ın ne 
diyeceğini bekleyecek. 

Devletin malı deniz mi? 

Öte yandan devlet ve kamu görevlilerinin yap-
tıkları işler karşılığında kendilerine verilen ulufe 
cinsinden yetim ve kul hakkının olduğu paralar. 

TBMM’de vekiller, “Çift maaştan beşe kadar 
maaş alanlar var” diye barım, barım bağırıyor. 
Ne kıymetli ne becerikli vatandaşlarımız var-
mışta bilmiyormuşuz. Bereket muhalefet vekille-
rinin yaptıkları araştırmalar sonrasında aldıkları 
haksız maaşlar karşılığında kendilerini tanımaya 
başladık. 

Duyduklarımıza ve okuduklarımıza göre, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı eski şekliyle 
Müsteşar Nadir Alpaslan bu görevine ek olarak 
banka yönetim kurulu üyeliği de yaparak 176 bin 
TL, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yine 
banka yönetim kurulu üyesi olarak 176 bin TL, 
Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül bir 
değil iki yönetim kurulu üyeliği Sun Ekspres ve 
Banka Yönetim Kurulu üyeliği, tabi bu görevlerin 
ehli olup olmadığını bilmiyorum. 81 bin TL aldı-
ğına göre demek ki bu işin ehli imiş. 

Saymakla bitmeyen diğerleri, Hüseyin 
Aydın helal olsun üç görevi birden yapıyor. Selim 
Arda Ermut çok önemli iki görevi üstlenmiş. 
Erdal Erdem üç önemli yönetim kurulu üyeliği 
üstlenmiş gece gündüz çalışıyor ailesi ve çocukla-
rına ne kadar zaman ayırıyor bilmiyorum 62 bin 
TL alıyor. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, 
Enver Iskurt her üç değerli yöneticimiz de  Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı yardımcılığı görevle-
rini üstlenmişken, onca iş ve güçleri arasında 
Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğini de üstlen-
mişler. Bakanlığın ve Türk Telekom'un ne du-
rumda olduğunu zaten biliyoruz. 

Nurettin Nebati de Hazine Bakanlığı yardımcı-
lığı yanında diğerleri gibi Türk Telekom’a da bir 
el atmak için Yönetim Kuruluna girmiş maaşları 
62 bin liraya yakın. 

Yine daha önce yaptıkları görevlerden ayrıla-
rak “Eski” unvanlarını almış olanlardan Bülent 
Aksu, Mehmet Ceylan, Mehmet Bostan ve Zehra 
Zümrüt Selçuk ve diğerleri birer ikişer yönetim 
kurulu üyeliği kapmışlar ve “Devletin malı 
deniz” denen yerden kul ve yetim hakkını alarak 
gününü gün etmeyi sürdürüyorlar. 

Hani bir laf var ya, “Yiyin beyler yiyin, aksı-
rıncaya tıksırıncaya kadar yiyin” diye. İyi güzel. 
Gerçekte bu görevlere atananlar atandıkları gör-
evi biliyorlar mı, o yönetim kurullarına gerçekte 
ihtiyaç var mı? Ya da o görevlere atanacak başka 
kimse yok mu ki, bu insanlar buralara atandı? 

Hele hele, garanti ödemeli ve İngiltere Mahke-
melerinin yetkili olduğu alacaklar için teminat 
verilen Yol, Tünel, Köprü ve Hastaneler için veri-
len paraları alanlar vicdanen rahat mı 
bilmiyoruz. 

Beyler, hak etseniz de etmeseniz de Devletin 
malı deniz cinsinden yiyin yemesine de; 

Bildiğim ve inandığım kadarıyla devletin, 
kamunun, yetimin, kulların hakkını hak etmeden 
yemek affedilmeyen günahların başında olduğu 
gibi, ayıptır, yazıktır, anlarsanız günahtır, 
haramdır, zehirdir zıkkımdır…

Ayıptır, Yazıktır, Günahtır 
Haramdır, Zehirdir. Zıkkımdır!..

BÜYÜKÇEKMECE Dizdariye Mahalle-
si'nde çocuklarını görmeye giden  
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş 
 Karademir, kırmızı ışıkta beklediği 
sırada otomobilinin içinde silahlı 
saldırıya uğradı. Motosikletle gelen  

2 kişi araca defalarca ateş açtı. T
abancadan çıkan mermilerle Karade-
mir'i bacağından yaralarken,  
saldırganlar olay yerinden kaçtı.  
Silah sesini duyanlar, olay yerine polis 
ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık 

ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin  
ardından Fatoş Karademir'i hastaneye 
kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları 
olay yeri inceleme çalışmasının 
ardından 2 saldırganı yakalamak 
için çalışma başlattı. DHA 

FATİH Aksaray Mahallesi'ndeki 6 katlı 
binanın beşinci katında yer alan bir dai-
rede saat 10.00 sıralarında henüz belir-
lenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dai-
rede mahsur kalan 3 kişiden biri bal-
kona çıkarak aşağıya atlamak istedi. 
Çevredekiler bu kişiye atlamaması için 
seslendi.  Yaralı kişi balkon korkulukla-
rına çıkmak istediği sırada itfaiye geldi. 
İtfaiye merdiven uzatarak mahsur kalan 
kişiyi kurtardı. Yangına müdahale eden 
itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 
 toplam 3 kişiyi kurtardı. Dumandan et-
kilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin ambu-
lansta yaptığı ilk müdahalenin ardından 
hastaneye kaldırıldı. 
Yangın nedeniyle binanın yan tarafın-
daki bir otelde kalan müşteriler de gü-
venlik amacıyla dışarıya çıkarıldı. 

Çığlıkları duydum 

Sokakta esnaf olan Doğan Başçı, "Yuka-
rıdan bağırma sesleri duydum. Baktı-
ğımda, alevleri gördüm. Hemen video 
kaydı aldım. Çığlıkları duyunca 110'u 
aradım. Hemen geldiler. Bir tanesi kur-
tarıldı, bir kişiyi de hastaneye kaldırdı-
lar. İnşallah, durumları iyidir. İçeriden 
2-3 kişinin sesi geliyordu" dedi. DHA 

Berdan Mardini’nin eski eşine saldırı
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Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkon-
dan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Balkonda can pazarı 

GÜMRÜKLER Muhafaza 
Genel Müdürlüğü ekip-
leri, Kapıkule'den Tür-

kiye girecek olan araçlar üzerinde 
yapılan analizde cam kavanoz taşı-
yan yabancı bir plakalı TIR'ı şüpheli 
bularak takibe aldı. Edirne Gümrük 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
personelince yapılan incelemede 
şüpheli TIR'ın sınıra benzer başka 
bir TIR ile geldiği tespit edildi. Ya-
bancı plakalı TIR ekipler tarafından 
kontrol edilmek istendi. Bu sırada 
içerisinde kaçak ürünlerin olduğu 
TIR'ın plakası, benzer olan başka 
bir TIR'ın plakasıyla değiştirildi. 
Ekipler durumu fark edince TIR ta-
kibe alındı. Edirne'den İstanbul'a 
kameralar ile takip edilen  TIR'ın 
yerini tespit etti. Bulunan TIR'ın 
dublör TIR olduğu anlaşıldı. 

6 şüpheli yakalandı 

Yapılan ikinci araştırmada ise içeri-
sinde 38 milyon değerinde kaçak ti-
cari eşya bulunan TIR'ın yanı sıra 
sahte plakalı başka bir TIR daha ol-
duğu belirlendi. Üçüncü ve asıl olan 
TIR'ın ise sahte plaka kullanılarak 
İstanbul'a ulaştığı tespit edildi. 
Ekipler, şoförlerin ifadesi doğrultu-
sunda yeri tespit edilen TIR'ı buldu. 
Operasyonda piyasa değeri 38 mil-
yon lira olan 13 binden fazla elek-
tronik sigara ve aksamı, 191 bin 500 
adet puro, 400 bin adet sigara için 
kullanılan filtre, 5 bin 702 adet cep 
telefonu ve 696 paket ilaç ele geçi-
rildi. 6 şüpheli hakkında soruş-
turma sürüyor. DHA 

38 milyonluk 
kaçak eşya 

D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demir-
ler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu

Büyükçekmece'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı 
saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

OLMAZ DEME 
OLMAYAN YOK! 

Kafa kafaya çarpıştılar

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com



B eraber kelimesindeki ’’ ber’’ Fars-
çada göğüs demek. Bir şeyi birisiyle
beraber yapmak demek dolaysıyla

Etimoloji diyor ki; beraber olduğun şeye
dikkat et. Her göğüsse denk değildir. Bu
durumda göğüs germek tek başına bir
eylem olmamalıdır.  

Hemen her nesne ve durumun hem yatay
hem de dikey gerçekliği bulunur. Yatay ha-
yatın bütünün sadece yüzeyini oluşturur.
Beraber kelimesi, hayatın hem birey hem
de toplum olarak farklı anlamlar ve 
eylemler taşır.

Toplumsal ve kitlesel olarak:
İnsan sosyal bir varlık olarak toplum

içinde yaşar. Yalnız yaşayamaz. Doğası 
gereği diğer insanlarla iletişim ve etkileşim

halindedir. Etki olumlu ise insana ve top-
luma yararı vardır. Olumsuzluk durumunda
zarar kaçınılmazdır. İnsan ilişkileri hoş-
görü, saygı, sevgi ve duygudaşlık ile yürütü-
lürse sağlıklı, huzurlu bireyler ve giderek de
aileler, toplumlar ortaya çıkar.

Birlik ve beraberlik içinde olan toplum-
lar tüm sorunlarını çözmekte daha başarılı-
dırlar. Düşünce birliği, gönül birliği, eylem
birliği içinde hareket eden toplumların
huzur içinde başarılı oldukları, ilerledikleri
görülmüştür. Bu değişmez bir tarih gerçeği-
dir. Birlik içinde olan, hareket eden insan-
lardan oluşan toplumlar daha sağlıklı
gelişmiş, medeniyetler kurmuş, yönetimde
adaleti sağlamış ve ezilmemişlerdir

Uyum ve huzur içinde yaşamak için acı-
larda ve sevinçlerde ortak olabilmek, dert-
lere çare, sorunlara çözüm bulabilmektir.
İnsanın kişisel ya da içinde yaşadığı toplu-

mun hayata bakış açısı, günlük yaşam uy-
gulamalarının “İnsancıl Birlik” temelinde
gerçekleşmesini oluşturmaktır. Kişisel 
değerler, aile değerleri, ulusal ve evrensel 
değerler ayrı birer bütün-anlayış olarak 
birbirlerine ters düşmemelidir.

Bireysel anlamda birliktelik:
Ancak tüm sorunlara, yaşamın zorlukla-

rına, monotonluğuna, yalnızlık acısına,
korku ve endişelere iyi gelen tek ilaç var:
Arkadaşlıktan da öte gerçek bir dostluk…

İnsanın sorunları çözülmesi zor bir

yumak haline gelmişse tek çaredir iyi bir
dost. Dost dediğimiz su gibi, ekmek gibidir.
Yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Senin
ona ne zaman ihtiyacın olduğunu bilir ve
anında yanında olur. Bir süre aramasan da
kırılmaz, darılmaz, sevgisi eksilmez. En
darda olduğunda ya sesiyle, ya düşüncele-
riyle ya da varlığıyla hemen yanı 
başındadır.

Dostumuz kalbimizin ve beynimizin
yaşam enerjisidir. Sahip olduğumuz şeyleri
paylaşabileceğimiz, inanacağımız ve kendi-
sine zaman ayıracağımız kişidir. “Dostluk”
ekonomik ve sınıfsal farklılıklar gözetmek-
sizin mutluluğun gerçek tanımıdır.

Dost ile sohbet, yardımlaşma, birbirine
güç vermek, farklı düşüncelere sahip olunsa
da birbirini olduğu gibi kabul etme, birbiri
için var olma yaşama anlam katan özellik-
lerdir. Dost, kişinin dünya ile arasında yaşa-

dığı kaçınılmaz çatışmaların yorgunluğunu
ve acısını az da olsa azaltır. Yaşamı dar ve
sıkıntılı dört duvar arasından kurtarır.
Çünkü dost insan için güvenli bir sığınaktır,
sadakattir, paylaşımdır. Yaşamın farkında-
lık düzeyini renklendiren manevi kapısıdır. 

Sonuç: Yatay düzlem, yaşamın bize da-
yattığı kurallar ve bağlılıklara dayalı
yaşam. Dikey düzlem, yaşamın bize katığı
kişisel anlam derinliği. Bir nesneyi ve du-
rumu anlamlandırma yetisi ile bir dost 
ediniriz.

Benim açımdan iki önermem ver: 
1-Ben de birlik, beraberlik ve dirlik içinde
bir dünya diliyorum, umut ediyorum ve
bütün yüreğimle inanıyorum.
2- Bir dostun üzüntüsünü herkes 
paylaşabilir fakat başarılarına içtenlikle 
sevinmek bir ruh özelliği gerektirir. 
Dostluk yaşamın umududur.

Beraber

4 20 HAZİRAN 2021 PAZAR İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

ESBİm, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü
tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım
mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde
başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir
sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır
bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı
gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar sa-
lona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak
alındı. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merke-
zi’nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden
250 kişi, belirlenen kadrolarda istihdam edildi.

32 branşta kurs

Meslek edindirme kurslarıyla sanayinin aradığı nite-
likli eleman ihtiyacının karşılanacağını söyleyen Esen-
yurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan
Ayyıldız, “Belediyemiz bünyesinde beyaz yaka istih-
damı için meslek edindirme kurslarımız başladı. Şu
an 32 ayrı branşta kurslarımız devam ediyor. Bütün
hemşehrilerimizi meslek edindirme kurslarına başvuru
yapmaya davet ediyoruz. Bu kursları bitiren vatandaş-
larımızı ESBİM tarafından kendi sektörlerinde istih-
dam ederek, sanayinin aradığı nitelikli eleman
ihtiyacını karşılayacağız” dedi. ESBİM Sorumlusu
Murat Boduroğlu, “Sektörün öncü firmalarından bir
firmamıza 250 kişilik alım sağladık. ESBİM bünye-
sinde her gün mülakatlarımız devam ediyor. İş arayan
ve işveren herkesi ESBİM’e bekliyoruz” dedi.

ArnAvutköy İslambey Mahallesi'nde tatlıcı dükkânı
işleten Hamza Uzun, sabah iş yerini açtığında asma
tavandan sesler geldiğini fark etti. Duyduğu sesler
üzerine asma tavandaki spor ışıkları söken Hamza
Uzun, tavanda bir karganın olduğunu gördü. İş yeri-
nin bulunduğu binanın havalandırma boşluğundan
içeriye düştüğünü ve iş yerinin asma tavanına kadar
indiğini düşündüğü karganın dışarıya çıkması için
uzun uğraşlar verdi. Ancak karga dışarı çıkmadı.
Uzun, müşterisiyle ilgilenirken dışarı çıkan karga kor-
kulu anlar yaşattı. Müşterisi bir anda şaşkına döner-
ken Uzun, kargayı dışarı çıkardı. Tatlıcı Hamza Uzun,
“O sırada bir müşterim geldi, onunla ilgilenirken
karga bulunduğu yerden bir anda çıkarak üzerimize
doğru uçmaya başladı. İlk anda kısa süreli bir panik
yaşadık ancak çok şükür karga kazasız belasız bir şe-
kilde dükkândan çıktı" dedi. DHA

AşılAmAdA ve tedarikte sıkıntı yaşa-
madıklarını belirten Dr. Muhammed
Atak, “400 bin nüfusumuz var. 251 bin
vatandaşımıza aşı tanımlaması yapıldı.
Şu anda Eyüpsultan’da yüzde 50’den
fazlası istedikleri takdirde randevularını
alıp aşılarını olabiliyor. Genel olarak
aşı olma oranımız yüzde ellilerde sey-
rediyor. Ama özellikle 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımıza yüzde seksen sekiz ve
üzeri bir aşılama oranımız söz konusu.
Zamanla bu oran vatandaşların baş-
vurmasıyla yükselecektir” diye konuştu.

Günde 6 bin 500 aşılama

İlçe genelinde aşı tanımlamaları yapı-
lan vatandaşların aşılarına rağbet gös-
terdiğini söyleyen Dr. Muhammed

Atak, talep edildiğinde kalabalık olan
yerlere bizzat gidildiğini belirterek şun-
ları ifade etti: “Aşı tanımlaması henüz
yeni oldu. Bu tanımlamalara da ciddi
bir rağbet var. Bu da vatandaşların bi-
lincinin göstergesi. İlçe genelinde otuz
farklı yerde aşılama yapılıyor. İlçe sağ-
lık müdürlüğü olarak da toplu aşılama
yapıyoruz. Kamu kurumlarında, şanti-
yelerde, AVM’lerde aşılama çalışmala-
rına başladık. 300-400 kişinin beraber
çalıştığı yerlerde de talep olduğu
zaman ekiplerimizle birlikte o yerlerde
aşılama yapıyoruz. Hızlı bir şekilde bu
süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Çok
kısa bir süre olmasına rağmen ilçe ge-
nelinde bir günde 6 bin 500 aşılama
yaptık. Sorumluluk duygusuyla hareket

eden vatandaşlarımıza da teşekkür edi-
yoruz.” İlk günden bu yana maske, me-
safe, hijyen önlemlerinin devam
ettiğini, artık bunlara aşının da eklendi-
ğini belirten Muhammed Atak, “Pan-
demiyi yok etmenin en etkili yolu şu
aşamada aşılar eğer biz toplum bağı-
şıklığını yüzde yetmişin üzerine çıkara-
bilirsek o zaman pandemiyi yok etmiş
oluruz. Normalleşmenin de yolu aşıla-
mayı artırmak. Maske, mesafe, hijyen
ve aşı tedbirlerine devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı.

Turizm sezonuna hazır

Dr. Muhammed Atak, “Eyüpsultan
Belediyesi ile de koordineli çalışmamız
sonucunda Eyüpsultan turizm açısın-

dan güvenli bir yer” diyerek şöyle nok-
taladı: "SSK’ya bağlı olan herkese aşı-
lama tanımlandı zaten. Esnafımız da
sigorta kapsamında esnaflarımızla da
görüşüyoruz. Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken de sağ olsun biz-
lere ciddi katkı ve destek sağlıyor. Du-
yuru noktasında çok çaba gösteriyor.
Bütün sektörlerle iletişim halindeyiz.
Özellikle esnafımız sigorta kapsamında
aşı tanımlamaları yapıldı. Onlar da
ciddi rağbet gösteriyor. Pandemi süreci
çok zor bir süreç bu sadece sağlık çalı-
şanlarının yürütebileceği bir şey değil.
Bir buçuk yıldan fazladır da pande-
miyle mücadele ediyoruz. Özellikle
kamu işbirliklerinin ciddi katkısı oldu."
DHA

Tam 250 kişi 
istihdam edildi

Davetsiz misafir!

Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm
üretmek için çalışan ve bugüne kadar 
binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağ-
layan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), 250 vatandaşı daha iş sahibi yaptı

gonuldogantvradyo@gmail.com

NLP Practitioner

Gönül Doğan

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinas-
yonu, Kanal İstanbul'un yapılma-

ması için eylem yaptı. Eylemde
yapılan açıklamada, "26 Haziran’da

atılacağı söylenen temel, kanal 
temeli değildir. Temeli atılacağı

söylenen otoyol köprüsü de Kanal
da İstanbul ve Marmara için yıkım
projeleridir" denilerek, "Katılın bu
katil projeleri birlikte durduralım.

Ya kanal ya Marmara Denizi. 
Ya kanal ya yaşam" denildi

YA KANAL 
YA YASAM!

K anal İstanbul Projesi'dne karşı
oluşturulan Ya Kanal Ya İs-
tanbul Koordinasyonu, yeni

bişr açıklama yaptı. "Ülkemiz akıl dışı
bir dönemin içinden geçiyor. Bugün
Marmara Denizi’ndeki kirliliği önle-
mek için daha ne bekliyorsunuz, devlet
bütün imkanlarıyla bir an önce sefer-
ber olsun, bilim insanlarını dinlesin,
yasalar çıkarsın diye buradayız" deni-
len açıklamada, "Ancak haftalar oldu.
Bakanlık acil eylem planı yaptı, hala
somut bir adım yok. Ama Sazlıdere’de
26 Haziran’da kanal temeli diye bir
otoyol köprüsü temeli atmaya harıl
harıl hazırlanıyor hazine garantisi
almış Rönesans Holding. Her şey
ranta, iktidarda kalmaya, kendi kasala-
rını doldurmaya göre planlanınca ne
doğanın ne insanların ne de hayvanla-
rın bir değeri kalıyor. Sermayenin,
mafyanın, devletin nasıl organize bir
şebeke olduğunu çokça konuşuyoruz
bugünler de. İşte o suç ortaklığının ar-
mağanıdır Marmara Denizi’nin bu
hali de. Sanayi atıklarının arıtılmadan
nehirlere ve denizlere boşaltılması,
deniz suyunun fabrikalarda, santral-
lerde soğutma suyu olarak kullanıl-
ması, ön arıtma tesislerinin arıtma
tesisi diye lanse edilmesi ve kentlerin
pisliğinin denizlere boşaltılması… So-

ruyoruz; neden gerçek denetim sağlan-
madı, neden biyolojik arıtma tesisleri
yapılmadı. Kimse parasal kaynak
yoktu demesin. Geçilmeyen köprülere,
kullanılmayan yollara, havalimanla-
rına, çalışmayan hastanelere halkın ce-
binden ödediğiniz garanti ödemelerini
bilmeyen yok artık. Doğaya karşı suç-
lusunuz" ifadelerine yer verildi. 

Rant hırsı var

Açııklamada Marmara Denizi’ndeki
kirliliğe dikkat çekilerek, "Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Kanal İstanbul projesinin Marmara
Denizi'ndeki deniz salyasını bitirece-
ğini söylüyor. Karaismailoğlu radyas-
yonlu çay içen bakandan sonra tarihe
böyle anti bilimsel sözleriyle geçmek
istiyor herhalde. Bir çok bilim insanı
musilaj sorunundan önce de Kanal İs-
tanbul’un Marmara’yı oksijensiz bıra-
kacak bir proje olduğunu söylerken,
denizin alarm verdiği bu anda hala
kanal demelerinin tek açıklaması gözü
dönmüş rant hırsından başka bir şey
değildir. 26 Haziran günü Kanal’ın te-
melini atacağız sözü, ülkeyi elinde top-
ladığı sınırsız yetkiyle yöneten 12.
Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıktı.
Bakanlar koroya sonradan eklendi.
Önce biri “Şimdi her zamankinden

daha çok inanıyoruz” dedi. Ardından
diğeri Kanal’ın Marmara Denizi’ni te-
mizleyeceğini iddia etti" denildi. 

26 Haziran'da Bakırköy'de

Açıklamanın sonunda basın emekçile-
rine seslenilerek, "İktidarın algı ya-
ratma oyunlarının parçası olmayın.
Gerçekleri en sade haliyle halka ulaştı-
rın. 26 Haziran’da atılacağı söylenen
temel, kanal temeli değildir. Temeli atı-
lacağı söylenen otoyol köprüsü de
Kanal da İstanbul ve Marmara için
yıkım projeleridir. Tüm Türkiye halkla-
rına sesleniyoruz. 26 Haziran’da atıla-
cağı söylenen temel, kanal temeli
değildir. Ancak olmayan kanalın üze-
rinden geçeceği söylenen bu otoyol
köprüsü de İstanbul’un su havzala-
rına, tarım alanlarına zarar vermekte,
etrafında betonlaşmaya davet çıkar-
maktadır. Yaşamı, doğayı, İstanbul’u
seven herkesin bu projelere karşı oldu-
ğunu biliyoruz. Yan yana gelip birlikte
daha güçlü hayır demeliyiz. 26 Hazi-
ran’da saat 13.00’da Bakırköy Özgür-
lük Meydanı’nda buluşuyor, temel
atma töreni yapılacağı söylenen alana
yürüyoruz. Katılın bu katil projeleri
birlikte durduralım. Ya kanal ya Mar-
mara Denizi Ya kanal ya yaşam" 
ifadeleri kullanıldı. 

HALKIN CEBİNDEN
ÖDEME YAPILACAK
26 Haziran'da atılacak temel için "26 Ha-
ziran’da atılacağı söylenen temel, Kanal
İstanbul temeli değildir! Kanal temeli atı-
yoruz yaygarasıyla, sipariş usulü yaptırı-
lan haberlerle Erdoğan kanal projesine
başladım, en çılgın projemi de hayata ge-
çiriyorum algısı yaratmaya çalışmaktadır"
denilen açıklamada, "Bu algıyla sermaye
çevrelerine size rant alanı açıyorum me-
sajı verirken, bu projeye karşı olanlara da
güç göstermeye çalışmaktadır. 26 Hazi-
ran’da atılacağı söylenen temel Kuzey
Marmara Otoyolu’nun (KMO) bağlantı
yollarından biri olan Nakkaş- Başakşehir
kesiminin Sazlıdere üzerinden geçen kıs-
mıdır. Bu köprünün olmayan kanalın üze-
rinden geçmesi planlanmaktadır. Geçen
sene yaz aylarında Yap İşlet Devret yönte-
miyle 8 milyar liraya Rönesans Holding’e
ihale edilen bu yol projesi de daha önceki-
ler gibi hazine garantisi kapsamındadır ve
eğer yapılırsa devlet her araç geçişi için
Rönesans Holding’e halkın cebinden
ödeme yapacaktır" iddiası ortaya atıldı. 

Eyüpsultan’da aşılamanın hızlandığını söyleyen Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak,
"İlçe genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88’i buldu" ifadelerini kullandı

Aşılamada büyük oran



K adıköy İskele Meydanı'ndaki 
anıt için düzenlenen törene Hol-
landa'nın İstanbul Başkonsolosu 

Bart van Bolhuis, Hollanda Demokratik 
Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) 
Başkanı Nevzat Cingöz, İBB Park, 
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anıt fik-
rini ortaya attığı belirtilen Hollandalı ga-
zeteci ve TV programcısı Ömer Hünkar 
Ilık ve davetliler katıldı. 

Rotterdam'da dikilmişti 

1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya 
toplu göçün en ağır yükünü çeken birinci 
kuşak işçilere saygı amacı taşıyan 
"Umuda Yolculuk" anıtının benzeri yine 
Hollanda'daki Türkler tarafından 2014 
yılında Rotterdam'da dikilmişti. Hol-
landa Demokratik Sosyal Dernekler Fe-
derasyonunun girişimleri, Doç. Dr. 
Nevzat Cingöz'ün öncülüğü ve Zeki Ba-
ran'ın proje başkanlığını yaptığı anıtın; 
tasarımı, dökümü İzmir'de yaşayan hey-
kel sanatçıları Zafer Dağdeviren, Ali Yal-
dır ve Derya Ersoy tarafından yapıldı. 10 
metre uzunluğunda, 3 metre genişliğin-
deki anıt, Türk-Hollandalı girişimciler 
tarafından finanse edildi. 

Bir dönemi kapatıyoruz 

Açılışta konuşan DSDF başkanı Nevzat 
Cingöz, "Türk işçiler 1960'ların başından 
beri Türkiye'den Avrupa'ya göç ediyor. 
İşçiler, Avrupa ekonomisinin yeniden in-
şasına katkıda bulundular. Aynı za-
manda çocuklarına ve torunlarına 
Avrupa'da bir gelecek sağladılar. Misafir 
işçiler; paraları, bilgileri ve Avrupa ülke-
lerindeki bağlantılarıyla Türkiye'de yatı-
rım yaptı. Bu kişiler şimdi 80 yaşın 
üzerindeler. Birçoğu çoktan öldü. Bu 
anıtla bir dönemi kapatırken aynı za-
manda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Şu 
anda Avrupa'da 5 milyondan fazla Türk 
asıllı vatandaş var" dedi. 

Hepimizin ortak mirası 

Nevzat Cingöz, "Onlar hiç bilmedikleri bir 
ülkede, hiç tanımadıkları insanların ara-
sında, ilk kez duydukları bir dilde, tümüyle 
yabancı oldukları bir kültürle karşı karşıya 
kaldılar. Tüm bu olumsuz koşullara rağ-

men, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış o ülke-
lerin gelişmelerine oldukça büyük katkı-
larda bulundular. Hatta Covid-19 aşısıyla 
dünyaya umut olan Özlem Türeci ve 
Uğur Şahin, kendi hayallerini tahta bavul-

lara kilitleyen, birinci kuşak göçmen işçile-
rin çocuklarıdır. Bu anıt aynı zamanda 
dünyamızda ve Avrupa'da son yıllarda ge-
lişen aşırı milliyetçiliğe karşı sosyal çeşitli-
lik ve katılıma bir destek sağlama amacı 

da taşımaktadır. Bu anıt hepimizin ortak 
mirası. Onlar bizim ortak savaşçılarımızdı. 
Ve ben o savaşçılarımıza, bizlere verdikleri 
emek için bir kez daha teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu.
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ÇOCUKLARIN hastane orta-
mında ve hijyenik koşullarda 
sünnet olmasını sağlayan ‘Yıl 

Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası’; Kartal 
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 
desteği ile vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. 
Kartal Belediyesi’ne gerekli başvuruyu 
yaptıktan sonra anlaşmalı hastanede 
sünnet operasyonu gerçekleştirilen çocuk-
lar, dilerlerse sünnet kıyafetlerini de yine 
Kartal Belediyesi’nden temin edebiliyor. 
Her yaştan çocuğa verilebilen hizmet ile 
çocuklar sünnet operasyonun ardından 
doktorların gözetiminde kısa sürede 
taburcu oluyor, dileyen çocukların sünnet 
kıyafetleri de Kartal Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin 
ediliyor. Tamamen ücretsiz olan hizmet için 
başvuru koşulu olarak sadece yerleşim yeri 
belgesi ve nüfus kayıt örneği olması yeterli. 

5 ayda 122 sünnet  

Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası” 
kapsamında 2021 yılının ilk 5 ayında 122 
çocuk sünnet oldu ve talep eden ailelerden 
65 çocuğa sünnet kıyafeti hediye edildi. 
Kampanya kapsamında aileleri tarafından 
başvuruları gerçekleştirilen çocuklardan 
5 yaşındaki Mustafa Emir Sarıbay, 
7 yaşındaki Muhammet Fatih Bekiz ve yine 
7 yaşındaki Cem Celal Kurt, önceki gün 
hastanede uzman doktor tarafından ger-
çekleştirilen operasyon ile sünnet oldu.

SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 
Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayım-
ladı. Mesajında, “Binbir emekle yetiştirdik-

leri evlatlarını vatan toprağı uğruna şehit veren 
babalar başta olmak üzere, tüm babaların gününü 
kutluyorum” diyen Başkan Yılmaz, babaların yılda bir 
gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyleyerek 
şu ifadelere yer verdi: “Ailelerine mutlu ve huzurlu bir 
yaşam sağlayabilmek adına hiçbir fedakârlıktan ka-
çınmayan babalar; aile bağlarının çelik halatı, evlatla-
rının rol modeli ve kahramanlarıdır. Sevgi ve şefkat 
dolu bakışları, merhamet dolu kocaman yürekleriyle 
kalpleri ısıtan babalar; paylaşma, sorumluluk, saygı, 
sevgi, milli ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa ak-
tarılmasında da belirleyici rol üstlenmektedir. Baba-
lar; evlatlarına zorluklarla başa çıkmayı öğretirken, 
hayat tecrübeleri ile onlara rehber olmaktadır. Çocuk-
ları için sığınılacak bir liman olan babalar, yılda sa-
dece bir gün değil her gün 
hatırlanmalıdır. 
Onların tek düşünceleri  
evlatlarına iyi bir gelecek 
sağlayabilmek, onları va-
tana millete hayırlı birer 
birey olarak yetiştirebil-
mektir. Bu duygu ve dü-
şüncelerle,  evlatlarını 
vatan toprağı uğruna şehit 
veren babalar başta olmak 
üzere, tüm babaların gü-
nünü kutluyor; ebediyete 
irtihal eden tüm babaları 
da rahmetle anıyorum.

Yılmaz’dan Babalar Günü mesajı

Ücretsiz sünnet  
hizmeti 

UMUDA YOLCULUK 
Türk işçilerin Avrupa'ya göçünü simgeleyen ve Hollanda'daki Türklerin girişimiyle yapılan "Umuda Yolculuk Anıtı" Kadıköy'de açıldı. 
Açılışta konuşan DSDF başkanı Nevzat Cingöz, "Türk işçiler 1960'ların başından beri Türkiye'den Avrupa'ya göç ediyor. İşçiler, Avrupa 
ekonomisinin yeniden inşasına katkıda bulundular. Aynı zamanda çocuklarına ve torunlarına Avrupa'da bir gelecek sağladılar" dedi

Uzaktan eğitim  
mantıklı mı?

Ne yazık ki korona virüs bir yılı aşkın süredir ha-
yatımızda. Bu durum özellikle eğitim hayatını 
baştan sona etkiledi. Bütün dünyada korona ön-

lemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmişti. Peki 
bir yıldan uzun süredir devam eden uzaktan eğitim bize 
neleri gösterdi? 

İyi yanından bakarsak korona virüs süresince uzak-
tan eğitim, uzaktan ofis gibi konularda büyük bir pratik 
oluştu. Hatta bazı büyük şirketler kalıcı olarak uzaktan 
çalışma sistemine geçtiği gibi bazı okullar da uzaktan 
eğitim tecrübesinden sonra derslerin bir kısmını uzak-
tan eğitime kaydırmayı düşünmeye başladı.  

Ben de bir genç olarak uzaktan eğitimi tecrübe 
ettim. Korona virüs ortaya çıkmadan öncesinde bile 
uzaktan eğitimin gelişmesi gerektiğini düşünüyordum. 
Daha önceden de internet üzerinden kurslar vardı, 
ancak son bir buçuk yılda insanlar evlerine kapandığı 
için uzaktan dersler popülerleşti ve gelişti. Kalkıp uzun 
yollar kat edip bir okul binasına girmeden de istediğiniz 
eğitimi görebiliyordunuz, bu insanların hayatını ol-
dukça kolaylaştırıcı bir şey oldu. 

Elbette bunun avantajlarının olduğu gibi dezavantaj-
ları da var; uzaktan eğitim en başta sosyalleşmenin 
önünü kapatıyor, çünkü okullar sadece eğitim yerleri ol-
maktan çok aynı zamanda gençler ve çocuklar için sos-
yalleşme alanları. Dışa dönük ve sosyal öğrenciler 
uzaktan eğitimden daha çok olumsuz etkilenirken, içe 
dönük olup insanlarla fazla içli dışlı olmayı sevmeyen 
öğrenciler diğer öğrencilere kıyasla daha olumlu etki-
lendi. Tabii ki bu uzaktan eğitim modeli tıp, mühendis-
lik, güzel sanatlar gibi yüz yüze eğitimin şart olduğu, 
eğitim yerinde bulunmayı gerektiren bölümler haricinde 
geçerli. Bu tarz bölümleri örneğin dışında tutuyorum. 

*** 
Uzaktan eğitim sayesinde teorik dersler için oda-

nızda çalışma masanıza oturup, tercihe göre mikrofon 
ve kameranızı da kullanarak derslere girebiliyorsunuz. 
Bu birçok öğrenci için okula gidip gelme zamanından 
tasarruf sağladığı gibi öğretmenler için de kolaylıklar 
sundu. (Örneğin sınıfta bir video izletmek oldukça 
zaman alırken canlı derslerde bu hemen yapılabiliyor.) 
Ayrıca webinarların, yani web konferansların da önemi 
arttı. Web konferanslar sayesinde sınırlı sayıda insanı 
bir salona sıkıştırarak bir sunumu yapmaktansa inter-
net üzerinden binlerce kişiye kişi sınırlaması olmadan 
sunumlar yapılabiliyor. Bu sayede dünyanın öteki ucun-
daki bir konferansa bile kolaylıkla katılabilirsiniz. 

*** 
Uzaktan eğitim konusunda canlı dersler olduğu 

kadar önceden kaydedilmiş dersler de önemli bir yere 
sahip. Bence, derste anlatılanlar sadece o sınıfta olan 
öğrencilerle sınırlı kalmaktansa dünyanın dört bir ya-
nından başka meraklı zihinlere de ulaşmalı. “Khan 
Academy” tarzı oluşumlar bunu uzun yıllardır yap-
makta. Bugün birçok lise öğrencisi dershaneye gitmek 
yerine YouTube üzerinden ders kanallarını izlemeyi ve 
böyle çalışmayı tercih ediyor. Eğitimin herkes için ulaşı-
labilir olması gerektiğinden, kocaman binalarda öğren-
cileri bir araya getirerek ders verilmesi eskisi kadar 
verimli değil. 

*** 
Buraya kadarki bütün yazıda uzaktan eğitimin ve 

kursların önemini gördük. Ancak bunun büyük bir ek-
sisi de var, aslında en büyük sorun; herkesin internete 
ve bilgisayar/tablet gibi araçlara erişemiyor olması. Ül-
kemizde hala birçok öğrencinin evinde internet yok 
veya sınırlı, hatta kendine ait bir odası olmayan öğren-
cilerin sayısı da hiç az değil. Uzaktan eğitime geçildi-
ğinde bunun planlaması da iyi şekilde 
gerçekleştirilemedi. Her öğrencinin uzaktan eğitim için 
yeterli imkanları yok. Bu durumda uzaktan eğitime 
geçmek eskisinden daha fazla eğitim eşitsizliğine yol 
açıyor. Haliyle uzaktan eğitime katılım oranı oldukça 
düşük seyrediyor. 

*** 
Sonuç olarak, korona virüs süresince bu sorunları 

bütün dünya tecrübe etti ve uzaktan eğitim teoride hem 
öğrenciler hem de öğretmenler için çok kullanışlı ve ve-
rimli olduğunu kanıtladı. Ancak günümüz dünyasında 
uzaktan eğitim gibi modellerin kalıcı olması için çözül-
mesi gereken çok fazla sorun var.  

Mert AVCU

info@gazetedamga.com.tr

alimertavcu@gmail.com

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Park, 
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Ça-
ğatay Seçkin de, "Bu heykelin anlamını an-
latmaya kelimeler yetmez. Bu alana gelen 
bir İstanbullunun yaşayacağı hissi hepini-
zin derinden hissedebileceğini düşünüyo-
rum. Bu heykelin karşısında 
durduğunuzda, bu heykelin taşıdığı anlamı 
sorguladığınızda; 1960'lı yıllarda, bu top-
raklardan Avrupa'nın birçok şehrine git-
miş, bu topraklarda doğup yaşamış 
insanların, orada vermiş oldukları müca-
deleyi yaşamanızı bekliyoruz. Bu toprak-
lardan oraya gittikten sonra artık onlar 
Rotterdamlı, Berlinli, Stokholmlu, Kopen-
haglı, Parisli oldular. Bu bakış açısıyla bak-
tığımız zaman, bu hislerin bize geçmesi 
için çok önemli bir anıt olduğunu düşünü-
yorum. Harika bir iş birliği gerçekleştirdiği-
mizi ve harika bir iş çıkardığımızı 
düşünüyorum" diye konuştu. DHA 

ANLAMINI ANLATMAYA  
KELİMELER YETMEZ!

Kartal Belediyesi, kampanya dâhilinde  
pandemi önlemleri eşliğinde ücretsiz sünnet 
hizmeti vermeye devam ediyor. Her yaştan 

çocuğa verilebilen hizmet ile çocuklar sünnet 
operasyonun ardından doktorların  

gözetiminde kısa sürede taburcu oluyor

BAŞAKŞEHİR Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu, Şamlar 
Tabiat Parkı’nda çocuklara 

özel hazırlanan “Doğada 1 Gün” etkin-
lik alanını ziyaret etti. Başkan Kartoğlu, 
“Çocuklarımız keyifli bir vakit geçirecek, 
doğayı ve hayvanları yakından tanıma 

imkânı bulacak” dedi. 
Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat 
Parkı 6. Kapı’da çocuklara özel doğa 
parkı kurdu. Başakşehirli çocuklar, bir 
yandan keyifli bir gün geçirirken diğer 
yandan ise hep birlikte öğrenecek, eğle-
necek ve sosyalleşme imkânı bulacak. 
“Doğada 1 Gün” etkinlik alanına oğlu 
Yusuf ile gelen Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli çocuk-

ların tabiatta bulunan bitki ve hayvan 
türlerini öğrenerek doğayı daha yakın-
dan tanıyacağını söyledi. 

Doğada 1 gün! 



Merhaba, 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin ka-
patılması sonrasında Başkan ve

Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde gö-
revlendirilmesi üzerine her iki Daire karar-
larında uyuşmazlık konusu hususlar
görüşülmüş ve uygulamanın aşağıdaki gibi

birleştirilmesine karar verilmiştir:
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, hafta 

tatilinin toplu kullandırılması ilgili son 
kararı aşağıdaki gibidir:

Uygulamada genellikle işçinin yerleşim
yerinin uzağında bir işyerinde çalışması ha-
linde hafta tatilinin ay içinde toplu olarak

kullandırıldığı bilinmektedir. Bu tür bir uy-
gulama için işçinin rızası alınmış olsa bile
hafta tatilinin usulüne uygun kullandırıldı-
ğından söz edilemez. Başka bir anlatımla

hafta tatilinin toplu olarak kullandırılması
haftalık dinlenme hakkının özüne aykırı
olup, işçinin rızası sonucu değiştirmez.

Hafta tatilinin ay içinde toplu olarak kul-
landırılması halinde sadece bir hafta tatili-
nin usulüne uygun kullandırıldığı kabul
edilebilir. Örneğin, yerleşim yeri uzağında
olan bir şantiyede çalışan işçiye hafta tatili
ayda dört gün toplu olarak kullandırıldı-
ğında ilk izin günü, çalışılan son haftanın
dinlenme hakkı yerine geçecek, diğer üç gün

hafta tatili kullanma anlamında değerlendi-
rilmeyecektir. Usulüne uygun kullandırılma-
dığı kabul edilen hafta tatillerinde yapılan
çalışma karşılığı ücretin %50 zamlı olarak
hesaplanması gerekir. Bununla birlikte, iş-
yerinin konumu ve işçinin isteğiyle gerçekle-
şen böyle bir uygulamada, hafta tatili
olarak değerlendirilmeyen süreler için 
ödenen ücretin mahsup edilmesi 
hakkaniyete uygun düşer.

Saygılarımla...

Yargıtay’ın hafta tatillerinin toplu 
kullandırılması ile ilgili son kararı
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REKOR KIRILDI
S atılık yalı ve yalı dairelerin sayısı

55'i bulurken, koronavirüs önlem-
lerinin de etkisiyle en çok büyük

bahçeli, büyük rıhtımlı ve bol güneş alan
yalılar tercih ediliyor. Güneş açısına özel-
likle önem veriliyor. Boğaz'ın Avrupa Ya-
kası sabah güneşini çok iyi alırken,
Anadolu Yakası ise akşam güneşini çok
daha iyi alıyor. Yalıların güneş görmesi
ayrıca deniz etkisi nedeniyle binada olu-
şabilecek rutubeti önlemek adına önem
arz ediyor.

750 milyona kadar var

Koronavirüs sürecinde manzaraları, bah-
çeleri, balkonları nedeniyle İstanbul Bo-
ğazı'nın incisi yalılara ve yalı dairelerine
talep ciddi oranda arttı. En çok geniş
bahçeli ve rıhtımlı yalılara talep gelirken,
fiyatlarda yükselişe geçti. Satılık yalı ve
yalı dairelerinin fiyatları 20 milyon ile 750
milyon TL arasında değişiyor. Kiralık yalı
dairelerinin fiyatları pandemi öncesinde
35-40 bin TL'yken bugün çok rahat 60-65
bin TL'ye kiralanıyor. Yalı kiraları ise 150-
160 bin TL'den başlarken, şu anda 200-
250 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu
fiyatlara karşılık kiralık bir yalı ya da yalı
dairesi bulmak ise neredeyse imkansız
durumda.

Araştırmadan almayın

Yalı ya da yalı dairesinde yaşamak iste-
yenlerin, bu gayrimenkullerin durumla-
rıyla ilgili Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi
İmar Müdürlüğü'nden bilgi almaları ge-
rekiyor. Yalıların eski eser, iskan, imar du-
rumlarının muhakkak araştırılması
gerektiği belirtiliyor. Anadolu Yakası'nda
Vaniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı, Av-
rupa Yakası'nda ise Yeniköy ve Bebek en
pahalı semtler. Çengelköy ise 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nü bir gerdanlık gibi

gören manzarasıyla ilgi çeken bölgeler
arasından yer alıyor.

35 yalı satıldı

Yalı emlakçısı Sinem Ayıkcan Yılmaz,
"Pandemiyle beraber son 1.5 - 2 yıldır
inanılmaz bir talep artışı var. Özellikle
bahçeli, büyük bahçeli, teraslı, balkonlu
yalı ve yalı dairelerine çok ciddi bir talep
var. Şu anda da Çengelköy'deyiz eski eser
bir yalı olan Baha Bey Yalısı'ndayız.
Konum olarak Boğaz'ın en güzel noktala-
rından bir tanesi. Çünkü köprüyü gerdan
gibi görüyor, tam karşımızda Halide
Hanım Korusu, arka tarafta Vahdettin
Köşkü ve köprünün altında eski İstanbul
çok güzel gerdan gibi karşımızda duru-
yor. Pandeminin başından bugüne kadar

satılan yalı ve yalı dairelerinin toplam ra-
kamı son 20 yılın satışıyla neredeyse eşit
durumda. Aşağı yukarı 35 tane yalı ve
yalı dairesi satıldı ama inanılmaz bir talep
var, yoğun bir ilgi var. Sene sonun kadar
satışlar 40'ı geçer diye düşünüyoruz. Pan-
demi dönemi de olsa yalının konumu çok
çok önemlidir çünkü en büyük değeri lo-
kasyon belirliyor. Ondan sonra arsa açı-
nız. Denize olan cephesi daha geniş olan
yalılar her zaman çok daha kıymetlidir.
Yalısı olan insanın mutlaka teknesi olu-
yor, tekne ile ulaşımını sağlamak istiyor.
Onun dışında tarihi eserse tescilli olması
çok önemli, alırken mutlaka Anıtlar Ku-
rulu'na, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne
mutlaka gidip bakılması gerekiyor. Yasal-
lık çok çok önemli" dedi. DHA

yıllardır güvencesiz ve si-
gortasız bir şekilde evlerde te-
mizlik, çocuk bakımı,

yardımcılık gibi işlerde çalışan 1 milyon
işçi, pandemiyle birlikte kısıtlı hakları-
nın da pek çoğunu kaybetmek zorunda
kaldı. 65 yaş üstü pek çok vatandaşın
çalıştığı bu alanda salgın sonrasında ev
işçilerinin çoğu işlerini kaybederken, 
sigortasız çalışanlar gelir, barınma, 
beslenme, sağlık gibi tüm temel hakla-
rından oldu. Yapılan araştırmalar sayı-
ları 1 milyonu bulan ev işçisinin sadece
yüzde 10'unun sosyal güvence altında
çalıştığına işaret ederken, 900 bin gü-
vencesiz çalışan hem sigortasızlıktan
hem de pandemiden ağır yara aldı.

Kadın çalışanlar ağırlıkta

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tür-
kiye Ofisi'nin hazırladığı rapora göre
TÜİK verileri ve SGK istatistikleri dik-
kate alındığında, Türkiye'deki ev işçileri-
nin en iyi ihtimalle 2019 yılında yüzde
80'den, 2020 yılında ise yüzde 70'ten faz-
lası sosyal güvenlik haklarına ulaşamı-
yor. Ev işçilerini örgütleyen sendikaların
verdikleri tahmini sayılar dikkate alındı-
ğında ise ev işçilerinin yüzde 90'dan faz-
lasının yeterli sosyal güvenceden yoksun
olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre 10
günden fazla çalışan sigortalıların top-
lam sayısı 2021 yılı Şubat ayında 65 bin
159 olurken, bunun yüzde 93.7'sini ise
kadın çalışanlar oluşturdu.

Sigorta primleri yatmıyor

Rapora göre aralarında kapıcıların da ol-
duğu ve “iş yeri kendi evi” tanımı kapsa-
mının da dahil edilmesi ile TÜİK verileri
doğrultusunda Türkiye'deki ev işçilerinin
tahmini sayısının 2020 yılı için 221 bin
750 olduğu belirtiliyor.  Rapor kapsa-
mında görüşülen 10 gün ve üzerinde is-
tihdam edilen birçok ev işçisi, mevcut
düzenlemelere rağmen sigorta primleri-
nin yatırılmadığını ve çoğu zaman kayıt
dışı çalıştırıldıklarını ifade etti. Raporda
öne çıkan tespitlere göre, ev işçileri bu
dönemde sosyal koruma önlemlerinden
ve sağlanan desteklerden faydalanamadı.
Salgın döneminde çalışmaya devam
eden ev işçilerinin ise iş yükleri ve ça-

lışma süreleri artarken, özellikle yatılı ça-
lışan işçiler uzun süre izinsiz çalışmak
zorunda kaldı. Bunun yanında çalışmaya
devam eden ev işçilerinin virüse yaka-
lanma riskleri de arttı.

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

Pandemide İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara talep arttı. 
İstanbul'da pandeminin başlangıcından bu yana 35'in 

üzerinde yalı satıldı, bu rakam son 20 yılda satılan yalı sayı-
sıyla aynı. Milyon dolarları bulan fiyatlarına rağmen satılık

yalı ve yalı dairelerine ilgi yoğunluğunu sürdürürken, 
kiralık yalı ya da yalı dairesi bulmak neredeyse imkansız

Kiracı olanlar ise evlerinde çıkmamak kiralara 2-3 kata
varan zam yaparken, satılık yalıların fiyatları ise ilgi
nedeniyle artıyor. İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında
366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Yalı ve
yalı daireleri normalde sessiz sedasız el değiştiriyor ve
yılda en 2-3 yalı ya da yalı dairesi ancak satılıyor

GİREN KİRACI 
ÇIKMAK İSTEMİYOR
Yılmaz, sadece satılık yalı olarak
50-55 tane yalının şu anda alıcıla-
rını beklediğini belirterek, "Yalı dai-
relerini de işin içine katarsanız bu
rakam 65'i biraz aşıyor. Pandemi
döneminde ne yalı, ne de yalı dai-
resi neredeyse kiralık kalmadı diye-
bilirim. Kiralar inanılmaz arttı
zaten, yaklaşık 2-3 katına çıkan ki-
ralar var. Giren kiracı hiçbir şekilde
çıkmak istemiyor. Eski kiracılarda
çok ciddi anlamda kira zammı ya-
parak bulunduğu evde yaşamayı
tercih ediyor. Pandemi öncesi aşağı
yukarı 35-40 bin TL'ye verdiğimiz
bir gayrimenkulü bugün çok rahat
60-65 bin TL'ye kiraya verebiliyor-
sunuz. Bu yalı dairesi için daha çok
geçerli. Bahçeli, teraslı, 200-250
metrekare kullanım alanı olan dai-
relerden bahsediyorum. Kiralık yalı
zaten çok çok az. İçindekiler nere-
deyse kıpırdamadı. Ama çok fazla
arayış var. Yalıların kiraları da 150-
160 bin TL'den başlarken, şu anda
200-250 bin TL'ye başlangıç ra-
kamları çıkmış durumda" dedi

Bir diğer emlakçı Uğur Ayhan ise yalı ve yalı dairelerinin orta-
lama fiyat aralıklarının 20 milyon ile 750 milyon TL arasında de-
ğiştiğini belirterek, şunları söyledi:
"Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli,
Anadolu Hisarı, Avrupa Yakası'nda ise Ye-
niköy ve Bebek en pahalı semtler olarak bi-
liniyor. Son dönemde pandeminin de
artmasıyla birlikte insanların daha çok
hava alabilecekleri, bahçeye çıkabilecekleri
gayrimenkul türleri önem arz ediyor. Buna
da en iyi cevap veren gayrimenkul türü yalı
ve yalı dairesi. Son dönemde çok ciddi bir 

hareketlilik var. Son dönemde 30'u aşkın yalı ve yalı dairesi satışı
cerayan etti. Bu da son 20 yıla denk gelen bir rakam. Yani ciddi
bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Daha çok yerli yalı ve
yalı dairesi alıyor. Ancak yabancıların da ciddi bir ilgisi var, onlar
daha çok bitmiş, restorasyon gerektirmeyen, bir an önce oturabi-

lecekleri gayrimenkule yöneldikleri için
yalılarda biraz daha tereddütteler. Yalı-
ların semti çok önemli yani nerede ol-
duğu, büyüklüğü çok önemli. Güneş
açısı ve rıhtım boyu çok önemli. Yasal
bir problemi olup olmaması önemli. Bu
bir eski eser olabilir, kagir yapı olabilir,
iskanlı mı, değil mi? Bunların çok ciddi
olarak araştırılması gerekiyor."

EN DEĞERLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

900 bin kişinin güvencesi yok

Türkiye genelinde 51 ilde 75’i kampüs 115
okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluştur-
duklarını belirten Uğur Okulları Genel Mü-

dürü Nil Çiçek, sektörde öncü adımlar atmaya devam
ettiklerini söyledi. Eğitim kalitesinin Türkiye’deki tüm
Uğur Okulları'nda aynı düzeyde olduğunu belirten
Çiçek, “75 bin öğrencimiz var. İstanbul’dan Van’a, Di-
yarbakır’dan İzmir’e kadar tüm okullarımızda aynı müf-
redatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı
projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Prog-
ramların içerikleri MEB müfredatı baz alınarak akade-
mik kurulumuz ve ilgili birimler tarafından hazırlanıyor,
okullarımızla paylaşılıyor. Tüm bu süreçler de düzenli
olarak denetime tabi tutuluyor” dedi.

5 dil 2 beceri kazandırıyoruz

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin
kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek şöyle
devam etti: “Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat
başarısının artması için Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi
öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı
seven bir nesil yetiştiriyoruz. Çünkü okumaya yapılan
yatırım hayat başarısına yapı-
lan en büyük yatırımdır. İkin-
cisi, bilim dili olan matematik.
Öğrencilerimize matematiğin
hayatımızda ne işe yaradığını,
nerede karşımıza çıkacağını
anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü,
global dünyada iletişimde en
temel dillerden biri olan İngi-
lizce. İyi İngilizce konuşan, an-
layan ve kendini İngilizce
konuşarak iyi ifade edebilen bi-
reyler yetiştirmek istiyoruz.
Dördüncü dil, teknolojinin dili
olan kodlama ve yazılım dilidir.
Teknolojinin mantığını iyi anla-
yabilirsek ileri teknoloji üretimi
için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış
dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi
de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor. Ayrıca okullarımızda
fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engi-
neering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli
disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğ-
retim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kade-
mesinde erkenSTEM, ortaokul ve lisede STEM olarak
derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu ka-
zanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini ve bu sa-
yede çok boyutlu düşünmeyi öğreniyor."

Öğrenciler YKS ve LGS'de şampiyon

Bu yetkinliklerle donatılan öğrencilerin Türkiye’de ve
dünyada başarılara imza attığını ifade eden Çiçek, “2020
YKS’de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS’de ise Ada
Kaderoğlu tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye bi-
rincisi oldu. Uğur Okulları olarak öğrencilerimizin kitle-
sel başarılarıyla da gurur duyuyoruz. 2020 YKS’de
Türkiye birincisi olan öğrencimiz Halid Serçe’nin yanı
sıra 7 öğrencimiz ilk 100’de, 42 öğrencimiz ilk 1000’de,
142 öğrencimiz ilk 5 binde, 328 öğrencimiz ilk 10 binde,
486 öğrencimiz ise ilk 20 binde yer almayı başardı. 2020
LGS’de ise 171 öğrencimiz yüzde 1’lik dilimde, 345 öğ-
rencimiz yüzde 2’lik dilimde, 477 öğrencimiz yüzde 3’lük
dilimde, 631 öğrencimiz yüzde 4’lük dilimde, 819 öğren-
cimiz ise yüzde 5’lik dilimde yer alarak gururumuz oldu.
Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalardan da çok sa-
yıda Uğurlu öğrencimiz ödülle döndü” dedi. DHA

Türkiye’de çoğunluğu kayıt dışı olan 1 milyon ev işçisi -sigortasız ve güvencesiz bir şekilde
pandemiye yakalanırken, işlerini kaybeden çalışanlar da hiçbir destekten faydalanamadı
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Geçen gün Sezai Sami eski bir yazısını gönderdi 
günümüzü yıllar önce sanki yaşamış gibi yazmış:  
“Vizyona yeni bir film girdi. 

Film konusu müthiş ne yok ki içinde. 
Filmin senaryo ekibi geniş ve “hayalleri de büyük”, 

bunlar ABD, AB, Latin Amerika ve Orta Doğu 
ülkelerinden. 

Kullandıkları teknik günümüzde kullanılandan daha büyük 
ve en inçe ayrıntıyı atlamamak için malzemeden araç ve 
gereçten kaçınmamışlar. 

Hani bir zamanlar televizyonun siyah beyaz döneminin 
“Dallas” dizisi bunun yanında sönük kalır. 

Filmde aksiyon, aşk, kumar, rüşvet, dalavere, entrika, 
manevi değerler, kamyonlar, tırlar, ayakkabı kutuları, yarış 
atları, uçaklar, gemiler, altınlar, tablolar ve aklınıza gelebile-
cek her tür sahtekârlık ve yalan dolan; 

Oyuncuları ise sanatçı, işveren, politikacı, asker, polis, 
savcı, hâkim, bankacı, gazeteci, köşe yazarları, öğretim gö-
revlileri, din görevlileri, belediye başkanı, milletvekili, bakan, 
başbakan ile bunların mahdumları geniş bir kadro; 

Film vizyona girmeden önce günlerce hatta aylarca 
üstünde çalışılmış; 

Gizli kamera ile resmi araç ve resmi elbiseli oyuncular 
kullanılırken biz seyirciler bile farkında olmadan bazı  
sahnelerinde küçük rol bile almışız. 

Filmde iyiler yok, oyuncuların hemen hepsi şu ya da bu 
biçimde kötülüklere bulaşmış, 

Oyunda kimin yalan söylediği kimin doğru söylediği anlaşıl-
mamakta; 

Filmin konusunun geçtiği hayali ülke hem jeolojik hem de 
jeopolitik konumu ile çok önemli; 

Bu ülkenin toprakları iki kıta üzerinde olup doğal bir köprü 
görevi görmekte. 

Bu ülkede kimse eğitimini aldığı mesleği yapmıyor; 
Devletin bakanları çift pasaportlu; 
Bankacılar paralarını banka kasalarında değil evlerinde 

ayakkabı kutularında saklamakta; 
Ülkenin hâkim, savcı ve polisi, ünlü sanayici, sanatçı, poli-

tikacı ve bakan ve mahdumlarının evlerine gece yarıları girip 
arama yapılmakta; 

Devletin gizli örgütünün nakliye yapan araçlarını bazen 
polis bazen de asker ile yolda çevirmekte arama yapmakta; 

Aramalarda çıkan belgeler, kayıt altına alınmamış paralar, 
vergisi verilmemiş gelirler, neyin karşılığı olduğu bilinmeyen 
çok değerli hediyeler, düğünde şarkı söylemeler, umrelere git-
meler dahası neler neler; 

Kimileri gözaltından sonra tutuklanırken kimilerini de  
salıvermekte; 

Ülkenin başbakanı sıranın kendi geleceğini düşünerek 
sözde “buraya gelirken kefenimizi giydik” derken beş yüz 
kişilik çok özel güvenliği ile dolaşmakta; 

Yasaları bir gecede değiştirmekte, hukuk kurallarını 
kendine benzetmekte; 

Yargıda hâkim ve savcıların görevleri değiştirirken, bunları 
uygulayan asker ve polis soruşturmaya çağırılırken görevle-
rinden alınıp kimi kızağa çekilirken kimileride ücra yerlere 
tayin edilmekte; 

Dün “muhteremlerin günü geldi” diye birlikte zil çalıp oy-
narken, onbeş yirmi yıl ülkeyi birlikte bir güzel yönetenlerin 
arasına “kara kedi” girdi; 

Filmde sadece bir muhasebecinin, bir din adamının, inşaat 
kalfasının yada mahalle bitiriminin muhteşem yükselişi değil, 
daha yirmili yaşlardaki birinin komşu ülkeden gelip altın ve 
paralar içinde yüzmesi, buna yalakalık yapmak, işlerini takip 
etmek için hediyeler almak, güya ülkenin demokratik olduğu 
söylenip küçük bir azınlık(oligarşik dikta) tarafından 
yönetilmesi; 

Ülkenin anlı şanlı bilim adamları ve yazarları ikiye bölün-
müş kim kötü, kim değil diye yazmakta konuşmakta; 

Yurttaşların kimi, “iyi ise benim, kötü ise de benim” ve 
“yetmez ama evet” derken pek azı gerçekleri görüp “kork-
madan” doğruları dile getirmekte. 

Bu esnada ülkenin dış borcu artıp, para değeri düşmekte, 
temel hizmetler akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz zamlanır-
ken, çalışanların ücretleri açlık sınırının bile altında kal-
makta, işsiz hele eğitimli işsizler hızla çoğalmakta. 

Bu ülkede gerçekler çok acı, bir yanda sırtındaki  çuvalda 
ölen çocuğunu adli tıpa götüren baba; bir yanda makamını 
kullanarak ihale karşılığı çocuğunun kurduğu vakfa bağış 
yaptıran baba; 

Bu ülkede hukuk adliye yok hele bizim ülkemizdeki adıyla 
“cumhuriyet savcısının”  adı bile okunmuyor. 

Filmi izlemenizi isterim tekmili birden güzel bir dizi bana 
bir ülkeyi hatırlatıyor, acaba “Doğu Bizans” mı, neyse seyret-
menizi isterim ve sanatçılar da “altın koza” ödülüne layık.” 

Sezai Sami’nin anlattığı bu ülkeyi hatırladınız mı?

KIM BU AHLAKSIZ! 

CHP Beylikdüzü Kadın Kolları Başkanlığı 
yaptığı açıklamada, "İstanbul’da toplanan kız 
kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Bu 

amaçla, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 
81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz" denildi. 
CHP Beylikdüzü Kadın Kolları tarafından yapılan açık-
lamada Maltepe'de yapılan  “İstanbul Sözleşmesi’nden 
Vazgeçmiyoruz" mitingine vurgu yapılarak, "Maltepe 
Sahil Miting Alanı’nda “İstanbul Sözleşmesi’nden Vaz-
geçmiyoruz” mitingi yapıldı. Günlerdir İstanbul Vali-
liği’nden beklenen izin yazısı, nihayet 17 Haziran 
akşamı çıkabildi, ancak miting 1000 kişinin katılımı ile 
sınırlandırıldı.  Maltepe’de en az 2 milyon kişilik alanın 
sadece 1000 kişi ile sınırlandırılması, kadınlardan kork-
tuklarını gösteriyor. “Kotalar Bize Dar” diyerek yola 
çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, 
“Sayılar Bize Dar” diyoruz ve Türkiye’nin her noktasın-
dan sesimizi yükseltiyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Dayanışma içerisindeyiz

BEŞ MiLYON KURBAN HAZIR 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi hala açıklamamasına ve savcıların 
bu iddialara ilişkin henüz harekete geçmemesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devle-
tin savcıları dut yemiş bülbül gibi. Kim bu ahlaksız adam? Bir sahtekarı korumak en büyük sahtekarlıktır" dedi 

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Gaziantep'te, Belediye 
Başkanları Çalıştayı’nda ko-

nuştu. “Dün bütün belediye başkanları-
mız Gaziantep'in merkezi ve bütün 
ilçelerini gezdiler. Evet, bir eğişim var. 
Evet, bir dönüşüm var. Evet, bir kabul 
var. Ama bir şeyler yapmamız lazım. 
Neleri yapmamız gerektiğini de anlata-
cağım” diyerek sözlerine başlayan Kılıç-
daroğlu, "Son zamanlarda bazı siyasi 
kurumlara yapılan saldırıları şiddetle kı-
namak, her siyasi partinin boynunun 
borcudur. Yapılan saldırıları asla kabul 
etmiyoruz. İzmir'de HDP binasına ya-
pılan saldırı, bir kadının hayatını kay-
betmesi ve Hani'de AKP ilçe binasına 
yapılan saldırı; bunları kabul etmiyoruz. 
Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin ya-
rışmasıdır, hizmetlerin yarışmasıdır; kin 
değil, öfke değil, intikam duygusu değil" 
ifadelerini kullandı.  

Hepimize görev düşüyor 

"Bu yarış Türkiye'yi aydınlığa çıkarır. Bu 
yarış Türkiye'de barış ortamını sağlar" 
diyen Kılıçdaroğlu, "Bu yarış Türkiye'de 
hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinin 
yolunu açar. Siyaset, her türlü provo-
kasyona kapılarını kapamalıdır. En 
büyük görev de iktidar sahiplerine düş-
mektedir. İktidar sahipleri bu konuda el-
lerinden gelenleri, tüm çabayı 
göstermek zorundadırlar. Covid-19 sü-
resinde belediyelerimize çok önemli gö-
revler düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 
54'ünü, yerelde Cumhuriyet Halk Par-
ti'li belediyeler yönetiyor. Dolayısıyla 
yaşanan bütün sorunlara büyük bir dik-

katle yaklaşmak ve o sorunlara çözüm 
üretmek zorundaydık. Her türlü engel-
leme yapıldı, asla şikayet etmedik, 
çözüm ürettik. 11 Mart 2020 tarihinden 
14 Haziran 2021 tarihine kadar 4 mil-
yon 550 bin haneye ayni yardım yapıldı. 
1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım 
yapıldı. 150 milyondan fazla maske, de-
zenfektan dağıtıldı" açıklamasında bu-
lundu.  

Bize teşekkür borcu var 

İktidarın maske dağıtımını bile becere-
mediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Maske 
nasıl dağıtılacak, bir türlü çözemediler. 
Nerede satılacak, bir türlü çözemediler. 
Nasıl verilecek insanlara, bir türlü çöze-
mediler. Biz hepsini çözdük. Maskeyi 
ürettik ve bütün vatandaşlarımıza be-
dava verdik. Bu iktidar sahiplerinin bize 
büyük bir teşekkür borcu var aslında, 
bize teşekkür etmeleri lazım. Türkiye 
nüfusunun yarısından fazlasının ihti-
yaçlarını giderdik.  
‘Pandemi dönemi su hayattır' dedik, 1 
milyon 200 bin hanenin borcu olduğu 
halde suyunu kesmedik. 19 bin 274 adet 
belediyeye ait olan işyerinin kira ücreti 
ya alınmadı, ya çok düşük rakam alındı, 
ya da ertelendi. Özellikle büyük kentle-
rin varoşlarında yaşayan yoksul aileler 
ekmeklerini bile veresiye alıyorlar. Si-
midi, yağı veresiye alıyorlar. Eti gramla 
veresiye alıyorlar. Askıda fatura uygula-
masıyla, bakkalda açılan veresiye def-
terlerinin 55 milyon liralık kısmını 
kapattık. 556 bin fatura ödendi. 
Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerin 
nasıl iş yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını 

Mısır'daki sağır sultan duydu; inşallah 
iktidar sahipleri de duyar ve önlerine 
yeni engeller çıkarmazlar. Sadece beş 
büyük belediyemiz, 13 bin 338 sanat-
çıya yardım yaptı. Bunlar günlük yaşa-
yanlar" dedi. Konuşmasını,  
"Ankara'ya gidip Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde milletvekili sıfatını taşıyıp, 
ihale peşinde koşan milletvekili istemi-
yoruz biz. Yolsuzluk yapan milletvekili 
istemiyoruz biz. Siyasi ahlakı getirece-
ğim. Temiz, ahlaklı bir siyaseti bu ülkeye 
getirmek zorundayız" şeklinde sürdüren 
Kılıçdaroğlu, "Şu ülkenin geldiği hale 

bakın Allah aşkına! Ülkenin geldiği hali 
görüyor musunuz? İktidar sahiplerine 
bakıyor musunuz? Kimin eli kimin ce-
binde belli mi Allah aşkına! Bu ülkenin 
İçişleri Bakanı kalkar, devletin televizyo-
nunda şu açıklamayı yapar:  
‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para 
veriliyor.' Kim bu siyasetçi? Kim bu ah-
laksız adam? Kim veriyor? Yeraltı dün-
yası, çeteler veriyor. Çetelerden 
beslenen bir siyasetçinin memlekete, 
millete faydası olur mu Allah aşkına! 
Kim bu siyasetçi, hala belli değil" 
tepkisini gösterdi. 

BAKAN Pakdemirli, Anadolu Yayıncılar 
Derneği tarafından hazırlanan 'Anadolu 
Soruyor' programında soruları yanıtladı. 
Tarım ve hayvancılığın önemine değinen 
Pakdemirli, "Türkiye'de şu an çiftçimizin 

ortalama yaşı 55 civarında. Bu ne kadar 
korkutucu görünse de diğer ülkelerde 65 
yaş civarında. Bir projemiz var. 100 bin 
lira hibe veriyoruz. Bunu baba oğluna 
yapmaz. 100 bin lira tarımda bir işe baş-

lamak için önemli bir başlangıçtır" diye 
konuştu.  

Kimse endişe etmesin 

Bakan Pakdemirli, yaklaşan Kurban 
Bayramı'na ilişkin, "2020'de 2,8 milyon 
küçükbaş, 960 bin büyükbaş hayvan ke-
sildi. 2021'de 3,7 milyon küçükbaş 1 mil-
yon 350 bin büyükbaş ve toplamda da 5 
milyon hayvanımız hazır. Geçen sene ke-
silenden yüzde 50 daha fazlası hazır. Va-
tandaşlarımız hiç endişe etmesin. 
Pazarlar kurulunca geçe kalmasınlar, be-
ğendikleri hayvanları seçsinler. En sağ-
lıklı şekilde vatandaşlarımıza 
ulaştıracağız. Fiyatların makul olacağına 
inanıyorum. Fiyatlarda çok önemli bir 
artış ben beklemiyorum. Yem fiyatının 
artışı; süt ve etin maliyetine sirayet edi-
yor. Biz son 3 senedir dünyanın içinde 
bulunduğu konjonktürden dolayı artışa 
maruz kaldık. Elimizdeki doğru maliyet-
lendirilmiş ürünleri üreticinin daha az fi-
yatta tüketebilmesi için piyasaya ürün 
sağladık, ürün sağlamaya da devam 
ettik. Bu sene bunu biraz daha genişleti-
yoruz. Ayda 200 bin ton arpa, 200 bin 
ton da mısır. Sübvanse fiyatlardan ver-
mek kaydıyla bunun yarısını üretici yarı-
sını da yem sanayicilerine vereceğiz. Yem 
fiyatlarının da buradan sabit kalması, 
düşmesi ve bir sonraki hasada kadar da 

artmamasını sağlamaya çalışacağız" diye 
konuştu.  

Çay ve fındık fiyatları 

Çay ve fındık fiyatlarına da değinen 
Bakan Pakdemirli, "Çayla ilgili 4 lira fiyat 
bence de iyi bir fiyat. Burada 4 lira olma-
sında en büyük katkıyı Cumhurbaşka-
nı'mız yapmıştır. Son derece iyi bir fiyat. 
Eminim ki özel sektördeki firmalarımız 
da bunu kabullendi. Çaykur da işleyebil-
diği kadarını alma konusunda iş yapıyor. 
Her gün daha fazla alma gayreti içeri-
sinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biz bu-
rada bakanlık olarak dayatıcı bir çalışma 
yerine üniversitemize çalışma yaptırdık. 
Arkadaşlarımız inceliyor. Bu işi daha 
sürdürülebilir bir noktaya ortak akıl çıka-
rabilirsek çalışmamızı yapacağız. Teknik 
çalışmaların ötesinde biraz daha bizim 
orada üreticiyle, sivil toplumla, yerel si-
yasette bu konuların konuşulması lazım. 
Fındıkta da muhtemelen yine aynı politi-
kaları sürdüreceğiz. Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin hububat alımı sürekli görevidir. 
Ama fındık alımı için biz her sene Cum-
hurbaşkanı'mıza gider müsaade alırız. 
Biz yine Cumhurbaşkanı'mıza gideriz. 
Çiftçimizi memnun etmek maksadıyla 
elimizden ne gelirse yaparız. Yine çalış-
mamıza başladık. Bizim burada rekolteyi 
görmemiz lazım" dedi. DHA 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılı kurbanlık sayılarına ilişkin, "2021'de  
3,7 milyon küçükbaş, 1 milyon 350 bin büyükbaş ve toplamda da 5 milyon hayvanımız hazır.  
Geçen sene kesilenden yüzde 50 daha fazlası hazır. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin" dedi.

KONUŞMASININ sonunda İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kı-
lıçdaroğlu, "Soruyorum İçişleri 
Bakanına, kim bu? ‘Açıklamam, sav-
cıya söyleyeceğim.' Git savcıya. ‘Sav-
cıya da gitmeyeceğim.' Meclis 
Başkanı'na söyledim, kim bu adam çı-
karın ortaya kardeşim. ‘Mektup yaz-
dım' dedi, güzel. Cevap vermiş, o da 
güzel. Ama isim yok. Ya siz milleti mi 
kandırıyorsunuz? Bir sahtekarı koru-
mak en büyük sahtekarlıktır. Bir rüş-
vetçiyi korumak, rüşvetçiyle yan yana 
durmak demektir. Ben beklerdim ki; 
atamayla gelen İçişleri Bakanı'nı, dev-
letin bir numaralı koltuğunda oturan 
kişi çağırır, ‘sen Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin itibarıyla oynuyorsun. 
Ayda 10 bin dolar rüşvet alan bu siya-
setçi kim kardeşim?' sorsun! Sormu-

yor bu soruyu.  Niye sormuyor? 
Hangi gerekçeyle sormuyor? Devletin 
savcıları dut yemiş bülbül gibi. Bu kir-
lilikten Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'ni arındırmamız lazım" dedi.  

YA SİZ MİLLETİ Mİ KANDIRIYORSUNUZ? 

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEMEZSİNİZ 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "83 milyona sözümdür: Allah'ın izniyle 
dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde o rüş-
vetçi büyükelçilerin tamamını Türkiye'ye çağıracağım. ‘Gelin kardeşim. 
Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edemezsiniz" ifadelerini kullandı.  

Pakdemirli; "2020'de  
2,8 milyon küçükbaş, 960 bin  
büyükbaş hayvan kesildi. 
2021'de 3,7 milyon küçükbaş 
1 milyon 350 bin büyükbaş 
ve toplamda da 5 milyon 
hayvanımız hazır” dedi.

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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HASTANEMİZİN GENEL İHTİYACI OLAN 24 KALEM SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemizin Genel İhtiyacı Olan 24 Kalem Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/348677
1-İdarenin
a) Adresi :Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. 

Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi :mehmetakif.kocoglu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :24 Kalem -Tıbbi Sarf Malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depo
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek 

olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 10 (on) gün 
içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

D Blok 3. Kat Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati :30.06.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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 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 belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kul-
lanılan (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.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları, ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından
yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır.
a.1. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi
numaralarını sunmak zorundadır.
a.2. İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine te-
darikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.

a.3. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle
"SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR"
ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında
(UBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
a.4. Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını UBB çıktılarının  üzerinde 
belirteceklerdir.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro)
Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının
teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı 
beyanını verecektir.
c) İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde 
veya ayrı bir liste halinde ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nın (TİTUBB) Sağlık
Bakanlığınca onaylıdır ibaresi olan çıktıları ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünün, idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunun teyit 
edilebilmesi için; istekliler,  ürüne  ait katalog ve/veya fotoğrafı ihale dosyasında sunmak 
zorundadır. Katalog, Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen 
özellikler katalog üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünün Teknik şartnameye 
uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde 
numuneler, iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza karşılığı teslim edilecektir.
Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.Teslim tutanağı 
ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Teslim edilen 
numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası,  ihale kayıt numarası, ihale sıra 
numarası,  ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde 
belirtilecektir.  Numune tesliminin, istenen sürede yapılmaması halinde teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D
Blok 3. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

T ürk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye
sağcıyı solcuya, inananı inanma-
yanı birbirine kırdırmak isteyen

hep aynı kişiler hiç farkettiğiniz mi?
Ne zaman ki araya biri giriyor özgür-
lük barış ve demokrasi için bilin o kişi-
ler hainlerin asıl kendileridir. Çünkü

nifak tohumları hep böyle saçılır her
coğrafyada…

Silah tüccarları silah satabilmek için
savaş çıkarmak zorundadır.

Bunun tek açıklaması böl parçala
yönet olmadı savaş çıkar ve yok et! Bu
kara düzen böyle kurulmuş gidiyor. Oy-

saki başka bir dünya mümkün. 
Sevgi dolu bir dünya istiyorum içinde

kötülüklerlerin,zorbalıkların ve zalim-
liklerin olmadığı. Çocukların aç kalma-
dığı, ölmediği,  öldürülmediği adaletin
herkes için eşit olduğu bir dünya diliyo-
rum. Çocuklar oynasın parklarda, mey-
danlarda halaylar horonlar oynansın.

Sevelim, sevilelim güzel
bir dünya için, ekelim her yere sevgi

tohumlarını, tohumlar çiçek açsın, ba-
şaklar baş versin aksın şelaleler, ozan-

lar türküler okusun gönüllere merhem
olan,

Gülsün çocuklar hep, şekerler atılsın
bombalar değil!

Sevgi dolu bir dünyanın yegane temel
taşı çocuklardır.

İnşalla en yakın zamanda herkesin
bu dünya hırsları son bulur da hepimiz
mutlu bir hayat sürebiliriz.

Kalın selametle.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK!

B akan Kurum, "Seagull" isimli gemi
ile Marmara Denizi'ndeki müsilaj
temizleme çalışmalarını inceledi. İn-

celemede Bakan Kurum'a İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya da eşlik etti. Bakan Kurum
incelemeler sonrası basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin BM
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Ek1 liste-
sinde bulunduğunu söyleyen Bakan
Kurum, "Glasgow öncesinde bu mutaba-
katın imzalanması ve imzalanmasına mü-
teakip de iklim değişikliğiyle ilgili
mücadele kapsamında adımlarımızı daha
da kararlı hale getireceğimiz projelerimizi
yapacağımızı ifade ettik. Tabii, iklim deği-
şikliğinin etkilerine baktığınızda işte bugün
denizlerin sıcaklığının arttığını görüyoruz.
Marmara Denizi'miz şu an Ege'ye, Akde-
niz'e, Karadeniz'e oranla bir derece daha
sıcak gözüküyor. Yani öbür denizlerimiz
1,5 derece ısınmışken, Marmara Deni-
zi'miz 2,5 derece ısınmış durumda. As-
lında tüm Paris Anlaşması ve çerçevesinde
atılması gereken adımlar da tüm dünyada
denizlerin bir derece daha ısınmaması
adına atılan adımlardır. Dolayısıyla bizim
de Marmara'da kararlı bir şekilde açıkla-
mış olduğumuz eylem planları çerçeve-
sinde adımlarımızı atmamız gerekiyor.
Açıkladığımız eylem planlarını bir takvim
çerçevesinde illerde valiliklerimizin koordi-
nasyonunda yürütüyoruz ve bu konuda
kararlıyız. Yani belirlediğimiz takvim çer-
çevesinde atılacak tüm adımları atmaya
gayret gösteriyoruz" dedi. Marmara Deni-

zi'nin 10 gün öncesinden daha temiz du-
rumda olduğunu belirten Bakan Kurum,
"Hem aldığımız tedbirler hem yaptığımız
eylemle temizlik çalışmaları ve atacağımız
adımlarla inşallah biz Marmara'mızı bek-
lenenden daha kısa sürede eski haline geti-
receğiz. Toplamda bugüne kadar 4 bin 41
denetim gerçekleştirdik ve bu denetimler
kapsamında 8 işletmeye kapatma cezası,
toplamda 12,5 milyon lira idari para ce-
zası uyguladık. 7 gün 24 saat denetimleri-
miz devam edecek. Bu noktada da
açıkçası Marmara'nın kirletilmesine mü-
saade etmeyeceğiz ve göz açtırmayacağız.

Bu anlayışla arkadaşlarımız çalışıyorlar"
diye konuştu.

Tesislere gönderiyoruz

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam
etti: "Gerek Sahil Güvenliğimizle gerek
Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın
denetim ekipleriyle bu süreci yürütüyoruz.
Kapattığımız işletmelerin 3'ü Yalova'da,
3'ü Balıkesir'de, 2'si de Tekirdağ'da. Top-
lamda 8 işletmeye de kapatma cezası ver-
dik. Toplamda şu an sahada 255 noktada
da müsilaj toplama faaliyetleri yürütül-
mekte. Bugüne kadar yapmış olduğumuz

çalışmalar çerçevesinde toplamda 3 bin 850
metreküp müsilajın temizliğini sağlayarak
almış olduğumuz müsilajları da bertaraf
tesislerine gönderiyoruz." 

3 noktadan takip

Bazı göllerde oksijen seviyesini artırdığını
tespit ettikleri araçları da buraya getirecekle-
rini vurgulayan Bakan Kurum, "Salı günü
Marmara'da belirleyeceğimiz iki noktada
denizdeki oksijen seviyesini artırmak adına
bu çalışmayı da başlatacağız. Bize bildirilen,
bir makinenin yaklaşık 15-20 hektar ara-
sında denizde temizlik yapabildiği, deniz-
deki oksijen seviyesini artırabildiği."
İfadelerini kullandı. "Çalışmalar Marma-
ra'mızın eski haline dönebileceğini bize 
söylüyorlar" diyen Bakan Kurum, "Takip 
ettiğimiz 3 nokta var. Birincisi azot, ikincisi
fosfor seviyesi ve yine aynı şekilde denizin
dibindeki oksijen seviyesi. Biz azot ve fosfo-
run azalmasını günbegün takip edeceğiz.
Toplamda şu an denizin dibindeki azotun
yüzde 40 azalması halinde bilim adamları-
mız Marmara'mızın eski haline dönebilece-
ğini bize söylüyorlar. Bu çerçevede
çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Yine
eylem planımız çerçevesinde Marmara'daki
atık su arıtma tesislerini biyolojik hale getire-
cek adımları atacağımızı söylemiştik. Buna
ilişkin de Meclisimizde çalışmamızı yürütü-
yoruz. İnşallah önümüzdeki hafta meclisi-
mizin de takdiriyle belediyelerimizin bu işleri
daha hızlı yapmalarına ilişkin bir kanuni 
düzenleme yapılacaktır" dedi. DHA

Öğrencilerin
el emekleri

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek
Eğitimi Kursu olan BESMEK’te
2020-2021 eğitim öğretim dönemi

boyunca 33 alanda ve 266 branşta eğitim veril-
diği açıklandı. BESMEK Genel Sergi ve Festi-
vali, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev
sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreni, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık’ın
katılımıyla gerçekleşti. BESMEK’in 15 farklı
noktada bulunan eğitim merkezinde kurslara
katılan öğrencilerin öğretmenleriyle oluştur-
dukları ürün yelpazesinin 18- 28 Haziran tarih-
leri arasında Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür
ve Gösteri Merkezi’nde sergileneceği açıklandı. 

Miniklerden katkı

Etkinlikte, sergi ve festival alanı olmak üzere iki
bölüm olduğu ifade edildi. Sergi alanında
BESMEK Kurslarında üretilen ürünlerin sergi-
lenmesinin ve satışının yanı sıra Hezarfen Ana-
okulu öğrencilerinin geri dönüşüm kapsamında
atık malzemelerden oluşturdukları hayvanat
bahçesi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Festival alanında ise sahne gösterileri, müzik
dinletileri, workshoplar ve stant etkinlikleri ger-
çekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, “Bu kurslarımız İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin İstanbul meslek edindirme
kursları olarak başladı. Kurslarımız yıllar içinde
inanılmaz sayıda kadınımıza, genç kızımıza
meslek edindirdi, sertifikalar ve kendi iş yerle-
rini kurma imkanları sağladı. Buralardan gelir
kazanan, çocuğunu okutan, evine barkına des-
tek olan yüzbinlerce kadınımız oldu. Bu kıy-
metli çalışmayı sürdürdüğü için Beyoğlu
Belediye’sine teşekkür ederim. İnşallah BES-
MEK geleceğe başka bir marka olarak devam
edecek. Kursiyerlerimize de ayrı ayrı başarılar
diliyorum” ifadelerini kullandı. DHA

MARMARA ESKI
HALINE GELECEK

Bahattin Demİr 
cesur köşe

info@gazetedamga.com.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10'uncu gününde de süren müsilaj temizleme çalışmalarını yerinde
inceledi. Bakan Kurum, "Hem aldığımız tedbirler hem yaptığımız eylemle temizlik çalışmaları ve atacağımız
adımlarla inşallah biz Marmara'mızı beklenenden daha kısa sürede eski haline getireceğiz" dedi
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BUYUK DEPREM  
BEKLEMIYORUM

S ene 1998.
Yine bir memleket seyahatindeyim.
Elimde eski bir kamera. 

Videolar çekiyorum. 
Evde sırayla herkesle evet hayır yarışması 

oynuyorum babam da bizleri izliyor. 
Sanıyor kendisine sıra gelmeyecek. 
Uzattım babama mikrofonu. 
Baba hadi senle 'evet hayır oynayalım' dedim. 
Önce hadi git der gibi oldu. 
Sonra ben evet hayır oynayamam ama sana bir 

şiir okuyayım dedi. 
Ve hepimizi şok etti. 
Aslında kendisini dine adamış gibi görünen 

babamın ağzından muhteşem bir Mustafa Kemal 
Atatürk şiiri döküldü. 

Müthiş olan şiirin sözleri. 
Güzelliği. 
Anlamı yanı sıra. 
Babamın bir çırpıda ezbere olmasaydı şiiri. 

*** 
Oysa aynı baba ısrarla beni imam hatipte okutmak 

isterdi. 
Aynı baba defalarca beni normal liseden aldı çiftçi-

likte bana yardım etmelisin dedi. 
Aynı baba okul futbol takımında oynadığım için bana 

futbolu yasaklamıştı. 
Ama aynı baba 1955 yılında İstanbul gibi büyük bir 

şehre adım atarak sekiz tane evlat yetiştirmeyi de ba-
şarmıştı. 

*** 
Onları büyütmüştü. 
Okutmuştu. 
Beslemişti. 
Namerde muhtaç etmemişti. 
Yıllarca gurbet ellerde, zor şartlarda, çimento kağıdı 

üzerinde uyuyarak, dişinden tırnağından artırarak sekiz 
çocuğuna, eşine, iki gözleri ama babasına, annesine 
bakmayı başarmıştı. 

*** 
Gelelim o muhteşem şiire. 
Beni her dinlediğimde ağlatan, hüzünlendiren Mus-

tafa Kemal Atatürk şiirine. 
Doğrusu o gün babama bu şiir sana ait mi diye sor-

madım. 
Sonraları araştırdım internette ve literatürde böyle 

bir şiire denk gelmedim. 
Muhtemelen babam kendi yazım ezberlemiştir. 
Ya da babamın şiir yazmak gibi merakı olmadan biri-

sinden duyum ezberlemiştir. 
Ama kesin olan bir şey var ki şiirin sözleri çok güzel. 
Buyurun o halde bu şiiri hep beraber okuyalım. 

 *** 

Senin için yüksekliğin hududu yoktur  
Kemal Atatürk. 

Dünyada çok millet var. 
Türlü türlü devlet var. 
Fakat onlardan biri. 
Eski çağlardan beri. 
  
Pek çoğuna göç olmuş. 
Hepsi ondan üremiş. 
Onun öz adı Türk’tür. 
Türk’üz Allah’a şükür. 
  
Dini Türk, dileği Türk. 
Kim varsa büyük küçük. 
Hepsi oğul ıstandır. 
Ne mutlu vatandır. 
  
Başta 2013 yılında rahmetli olan, şu anda 

Kumburgaz mezarlığında yatan babam Asker Mert 
olmak üzere, baba gibi babaların BABALAR 
GÜNÜ kutlu olsun. 

*** 
Her zaman söylediğim bir şeyi daha söylemek  

istiyorum. 
Bir an önce evlilik ehliyeti verilmeli. 
Eş olma ehliyeti dağıtılmalı. 
Çocuk sahibi olma ehliyeti çıkartılmalı. 
Hatta birey olma ehliyeti çıkartılmalı. 
Zira birey olma ehliyetine sahip olmayanlar bu 

dünyada her şeyden tam olarak yararlanmamalı. 
Örneğin siyaset yapmak gibi. 
Örneğin bir görev almak gibi. 
Örneğin devlet memuru olmak gibi. 
Örneğin bir mesleği sürdürmek gibi. 
Örneğin seçimlerde oy kullanmak gibi. 

*** 
Birey olmayı başaramayan bir kişi, baba olmayı da 

başaramadığı için bugün baba kavramına uymayan 
çocuk sahibi olanlardan bu dünya çok şey çekmekte. 

Çocuklar çok şey çekmekte. 
İnsanlık çok şey çekmekte…

İstanbul'da deprem meydana geldi. 4.2 şiddetindeki depremin merkez üssü Kartal olarak açıklandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet 
Ercan, depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir 

gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum” dedi.

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen Baba Çocuk 
Kampı yine renkli görüntülere sahne 
oldu. Pandemi önlemleri kapsamında 
gerçekleşen etkinlikte farklı bir hafta 
sonu deneyimi yaşayan babalar ve ço-
cuklar hem doğanın tadını çıkardı hem 
de birlikte kaliteli vakit geçirmenin key-
fini yaşadı. Beylikdüzü’nde ikamet eden 
30 baba ve 40 çocuğun katılımıyla ger-
çekleşen etkinlikte; kampçılık ve yön 
bulma gibi eğitimler verilirken aynı za-
manda çeşitli atölye programları da dü-
zenlendi. Pandemi önlemleri 
kapsamında gerçekleşen organizas-
yonda farklı bir hafta sonu deneyimi ya-
şayan babalar ve çocuklar hem doğanın 
tadını çıkardı hem de birlikte kaliteli 
vakit geçirmenin keyfini yaşadılar. 
“Baba benimle oynar mısın?” sloga-
nıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca tüm 
katılımcılara günün anısına hediyeler 
takdim edilirken, yarışmalarda dereceye 
girenlere ise madalyaları grup liderleri 
tarafından takıldı.

Baba çocuk kampı

Mehmet MERT

MERTÇE

 twitter.com/MehmetMert1

ÖNÜMÜZDEN ÇEKİLİN!

A FAD verilerine göre saat 
15:07’de İstanbul’un Kartal il-
çesinde 3.9 büyüklüğünde 

deprem meydana geldi. Vatandaşlara 
kısa süreli panik ve korku yaşatan dep-
rem yerin 7 kilometre derinliğinde ya-
şandı. Kandilli Rasathanesi ise 
depremin 15 kilometre derinlikte ger-
çekleştiğini büyüklüğünün 4.2 merkez 
üssünün Sultanbeyli olduğunu du-
yurdu. İstanbul Valisi, sosyal medya 
hesabından deprem ile ilgili yaptığı 
açıklamada, "AFAD Başkanlığından 
alınan bilgilere göre; bugün saat 
15.07’de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı 
Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde 
bir deprem meydana gelmiştir. Güven-
lik ve zabıta birimlerimize intikal eden 
herhangi bir olumsuzluk bulunmamak-
tadır. İlimize geçmiş olsun" dedi. 

Geçmiş olsun İstanbul 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ise sosyal medyadan  
“İstanbul'un bugün yaşadığı sarsıntının 
hiçbir can ve mal kaybına yol açma-
ması sevindirici ancak deprem gerçeği-
nin şehrimizin önemli bir gündemi 
olduğunu hatırlatması açısından 
önemli. Geçmiş olsun İstanbul" açıkla-
masını yaptı. İçişleri Bakanı Yardımcısı 

İsmail Çataklı da “İstanbul’da saat 
15.07’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem 
meydana geldi. An itibariyle olumsuz 
her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş 
olsun” mesajını paylaştı. İTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 
İstanbul depremiyle ilgili yaptığı ilk de-
ğerlendirmede, "İstanbul Kartal’da 
M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir 
depremcik oluştu. Deprem büyük dep-
rem beklediğimiz ana kırık üzerinde ge-
lişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. 
Büyük depremin ayak sesleri falan 
değil. Ardından büyük deprem bekle-
miyorum” dedi. 

Her yerden kırık geçiyor 

Deprem hakkında konuşan Prof. Dr. 
Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Anadolu 
kırığı üzerinde değil. İstanbul'u etkileye-
cek olan deprem büyük ya da küçük, 
Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olacak. 
Bizim deprem beklediğimiz Kuzey Ana-
dolu kırığı da Anadolu Yakası'nın önün-
den geçmiyor, Avrupa Yakası'nın 
önünden geçiyor. Deprem beklediğimiz 
yer Sivriada ile Küçükçekmece arasında, 
büyüklüğü 6.4-6.7. Bir de Silivri'de bek-
liyoruz büyüklüğü 7-7.2. Bu ikincil bir 
kırık üzerinde oluştu. İstanbul'da kırık 
olmayan hiçbir yer ve deniz içinde de 

hiçbir yer yok yani. Her yerden kırık ge-
çiyor. Biz jeofizikçilerin bir yere deprem 
üreten yer dememiz için oranın son 1 
milyon yılda yıkıcı bir deprem yapmış 
olması gerekiyor. Bu depremi ilk defa 
duyduğumuz zaman 'bu bir taş ocağı 

patlaması dahi olabilir' diye düşündüm. 
Deprem 'İstanbul'un içinde büyüklüğü 
4'ten daha küçük' diye düşünmüştüm. 
Biz buna 4'ten daha küçük olduğu için 
'deprem' demiyoruz, 'depremcik' diyo-
ruz" diye konuştu. DHA 

TÜRKİYE, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
kararnamesiyle İstanbul Sözleşme-
si’nden çekildi. 1 Temmuz'da resmile-
şecek bu karara karşı aylardır 
mücadeleyi sürdüren kadınların ad-
resi bu kez Maltepe Meydanı oldu. 
Kadın ve LGBTİ, emek ve meslek ör-
gütü, siyasi parti, dernek, inisiyatif ve 
platformlardan oluşan 131 kurumun 
çağrısı ile gerçekleştirilen mitinge 
Türkiye’nin pek çok ilinden de katılım 
oldu. Mitinge CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Beledi-
yesi meclis üyelerinin yanı sıra birçok 
kurumdan da kadınlar katıldı. 

Haklar yok sayılamaz 

Kadın cinayetlerine son verilmesi ta-
lebinin öne çıktığı eylemde yapılan 
basın açıklamasında, "Beceri ve yeti-
lerini küçümsemek, karar mekaniz-
malarına dahil etmemek, bireysel 
haklarını yok saymak, yaptıklarını sü-
rekli eleştirmek ve kendisini akılsız, 
aciz, yetersiz, beceriksiz, zayıf, muh-
taç ve bağımlı hissettirmek (çalış-
mak), iyi niyetli -miş gibi olup aptala 

çevirmek (çalışmak), ailesi veya ar-
kadaşları başta olmak üzere yakınla-
rından fiziksel veya duygusal olarak 
uzaklaştırmaya çalışmak, maddi ve 
manevi destek alabileceği bütün kişi-
ler ve kuruluşlarla arasını bozmak ve 
bunlara ulaşımını engellemek; sevil-
mediğini, istenmediği duygunun psi-
kolojik nirvanasını yaşatmak, ya da 
hasta, sorunlu, deli -miş gibi oldu-
ğunu hissettirmek, kadının evine ya 
da işyerine gizlice girmek,  alanlarını 
işgal etmek, huzursuz etmek, “rahat 
bırak” uyarılarına aldırmadan ısrarla 
peşinden gitmek, eski sevgilinin arka-
daş çevresiyle iletişim kurmak ve 
bilgi almaya çalışmak gibi davranış-
lar  vb. en sık karşılaşılan ısrarlı takip 
biçimlerde bulunmak, kadına ait gör-
sel ya da yazılı bir materyali yaymak, 
internette dolaşımını, ziyaret ettiği si-
teleri, sosyal medya hesaplarını, 
elektronik posta, kısa mesaj ve diğer 
yollarla yaptığı haberleşme trafiğini 
ve iletişimini tuhaf bir haklılıkla göze-
tim altına almak, onun dışlanmasını 
kolaylaştıracak algı enerjisini bitip tü-

kenmeden çalıştırmak" bunlardan bi-
rini ya da birkaçını bile yapmış olan 
kadın ve erkek fark etmeksizin bütün 
hastalıklı baskılama alanlarını, çıkar 
mekanizmalarını reddederek demeye 
devam ediyorum ki; Gücünü güçsüz 
de kullanmayana, çoğunluğun azda 
kalanını hırpalamayanına, -miş gibi 
olmayıp özüyle sözüyle her şeye rağ-
men istikrarını bozmadan göz boya-
mayana, ancak benden selamlar" 
denildi. 

Babamın müthiş  
Atatürk şiiri her defasında  

gözlerimi yaşartıyor…

ERCAN, “İstanbulluların en büyük kaygısı 
'bunun arkasından daha büyük bir dep-
rem gelecek mi' olacak. Hayır, gelmeye-
cek, bu oldu, bitti. Bu bir ana kırık 
üzerinde olmadığı için daha büyük bir 
deprem beklemiyoruz. Kartal'da ve Ümra-
niye'de o kadar çok kırık var ki, iki tane 
Türkiye'nin saygın kuruluşu bir tanesi 
Kandilli, bir tanesi de AFAD olmak üzere 
depremin yerini bile tam olarak bildireme-
diler. Depremin yeri çok büyük değilse, biz 
bunun hangi kırık olduğunu nereden bile-
lim? Çünkü ikisi arasındaki kestirimlerde 
yaklaşık 35 kilometrelik bir ayrılık var. 
Hangisi doğru? Bu tür yanılgılı konum 
belirlemeler olur. Ama bildiğimiz tek bir 
doğru var ki; Anadolu Yakası'nda olmuş-
tur ve karasında olmuştur, denizin içinde 
de olmamıştır" diye konuştu.

Hayır, gelmeyecek!

Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa 
döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, "Alttan 
geldi ama kısa sürdü. Panik yaşadık  
dışarı çıktık " diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı mücadeleden vazgeçmeyen kadınlar Maltepe 
Meydanı'ndan seslendi. İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların yaşam güvencesi olduğuna vurgu yapan 

kadınlar iktidara, "Sözleşmeden değil önümüzden çekilin" diye seslendi.
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“ Doğada başarısızlık yoktur.
Ne dalında çürüyen bir meyve, 
ne avını elinden kaçıran bir aslan,

ne de toprağın kayması başarı için birer ölçüttür.
Başarı da başarısızlık da bir düşünme biçimidir.”
Ziya Şakir Yılmaz
Başarısızlığı sevmeyen insanların ortak özelliklerin-

den biri başarmaktan korkmalarıdır. Çünkü başarmak
değişmek demektir. Değişmeyi, okyanuslara açılmayı
göze alamayanlar, aynılığın sığ sularında kulaç atmayı
yaşamaktan sayarlar. Söz konusu aynılık bilinçaltımız
için öylesine güvenlidir ki eski bir problemi, yeni bir 
gelişime hiç düşünmeden tercih edebilir. Oysa dünya tek
bir saniye dahi yerinde durmamakta, kalbimiz yaşadığı-
mız sürece atmakta, rüzgâr dinlenmemecesine tüm 
yeryüzünü dolaşmaktadır. Evren de biliyor ki hareket
etmemek yaşamamaktır. Çünkü hareket etmek değiş-
mek demektir. Değişmekten korkan aslında yaşamaktan
korkmaktadır.

* * *
Birçok kimse hedefe ulaşamamanın başımıza gelebi-

lecek en olumsuz şey olduğunu düşünüyor. Sınavı geçe-
memek, mezun olamamak, para kazanamamak, satış
yapamamak, kotayı tutturamamak, kariyer alamamak,
kalabalığın önünde konuşamamak, istediği kiloyu vere-
memek; sigarayı, alkolü bırakamamak, çocukları için
düşlediği hayatı sağlayamamak; iyi bir anne-baba, 
öğrenci, işveren veya çalışan olamamak ve daha 
yüzlercesi… 

Ne denli hedef odaklı yaşadığımızı, her gün bir 
şeylerin üstesinden gelmek zorunda olduğumuzun
farkında mısınız? 

Sağlıklı bir yaşamın temeli yönetmeye dayanmakta-
dır. Zamanı, enerjiyi, uyku ve uyanıklık saatlerini, işleri,
yakınlarımızla birlikte geçireceğimiz vakitleri… 
Hepsi bütünüyle yönetebilmenin alanındadır. 

Her gün yapmamız gereken işlerden sadece birinde
yaratacağımız yetişememe, eksik bırakma, başlayama
ve benzeri açıklar, devamlılık halinde, hayatımızın diğer
alanına da sirayet edecektir. Ve bu iç güvensizliğimizi
yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda bir korkuya 
dönüşürken, bilincimizde harekete geçmenin, yeni bir
şeyler denemenin, keşfetmenin, konfor alanımızın 
dışına çıkmanın da önünde muazzam bir engel teşkil
edecektir. 

İyi haber şu ki söz konusu korku doğal değil, bir 
üretimdir. Evet, bu tür de kaygıları kendimiz var ederiz.
Zihnimizde yarattığımız kompozisyonun giriş, gelişme
bölümlerine büyük bir heyecanla adım atar fakat sonuç
bölümünde öylesine tıkanır kalırız ki çoğu zaman başa-
rısızlıktan değil, başarmaktan da korkarız. Çünkü başa-
rılı insanın doğasında aynı kalmak söz konusu değildir. 

Şampiyon bir takım, şampiyon bir atlet, sektöründe
lider bir marka mevcut durumunu idame ettirebilmesi

için daha fazla çalışması gerektiğini bilir. Sezonu 
birinci tamamladığında yeni transfer çalışmalarına 
girişmeyen bir spor kulübüne; madalya aldıktan sonra
antrenmanının şiddetini, derecesini, süresini düşüren bir
sporcuya tanık oldunuz mu? 

Filozof Diyojen’e artık ihtiyarladığı, dinlenme vakti-
nin geldiği söylendiğinde, “Bir koşucu olsaydım, bitişe
doğru yavaşlamam mı yoksa var gücümle koşmayı 
sürdürmem mi gerekir?” diye yanıtlar. 

“Kendi omzuna tırman. 
Başka nasıl yükselebilirsin ki”
F.Nietzsche
Bir önceki yazımızda Michael Jordan’ın başarısının

başarısızlığa dayandığını anlatan sözlerini paylaşmış-
tım; bu yazımızda da efsane sporcuyu bir kez daha yâd
edelim ve mevcut halimizi sürekli kılabilmek için ne
denli çalışmamız gerekliliğini hatırlayalım. Şöyle diyor
Jordan; “Herkes bir gün Michael Jordan olmak istiyor,
bense her gün Michael Jordan olmak zorundayım.
“Bundan dolayıdır ki başarılı bir insanın özünde aynı
kalmak imkânsızdır. Bir defa hedefe ulaştıysak, kariyer
aldıysak, işlerimizi bir basamak daha ileri taşıdıysak
artık kazanmak zorunda olan kimliğimizden sıyrılmış,
kazanan kimliğimiz ile düşünmeye, hareket etmeye,
planlar yapmaya başlamamızın zamanı gelmiş demek-
tir. Bu basit görünen ayrıntı oldukça önemlidir. Şampi-
yonu yakalamayı düşünmekle, bir şampiyon olarak
düşünmek arasında fark vardır. İlki için birkaç adım
geride olmak gerekir. Diğeri içinse herkesten önde ol-
mamız ve liderliği daimi kılmamız gerekir. 

Başarmaktan korkan birçok kimse aslında değişim-
den korktukları için amaçlarına yaklaştıkça kendilerini
türlü sakarlıklara da maruz bırakır. Bunun panzehiri
yaşamımızı sevmek; başımıza gelen her olayın bizi daha
iyi bir insana dönüştürmek için gerçekleştiğinin bilin-
cine erişmektir.

* * *
Biz aynı kalmanın, hiç değişmemenin iyilik-güzellik

sayıldığı bir kültürle yetişmiş kimseleriz. Genellikle ne
ailemiz, ne sevgilimiz, ne eşimiz ne de çevremiz değiş-
memizi isterler. Biraz farklılık gösterdiğimizde kimi ai-
leler, eşler, dostlar; bizim kendilerinden uzaklaştığımızı,

eskisi kadar kendileriyle vakit geçirmediğimizi, hatta
artık onları eskisi gibi sevmediğimizi söylemeye başlar-
lar. Elbette bu yazdıklarım her zaman bire bir 
gerçekleşmez; asıl değinmek istediğim toplumların 
değişimlere direnç göstermeleridir.

Bundan dolayıdır ki birçoğumuzda başarı yolculuğu-
muzda değişimin sınırlarına yaklaşırken içimizde
harekete geçen korku, suçluluk duygusuyla paraleldir.
Bazı kimseler için başarmaktan korkmak kimi zaman
bizi biz yapan çemberin dışına çıkacağımız hissini de
harekete geçirir. Burada çember; ailemiz, arkadaşları-
mız, eşimiz-dostumuz, içinde büyüdüğümüz kültürü-
müzdür. Toplumlar ezberledikleri bir hayatı yaşamayı
severler. Çünkü kendilerini bilinenin alanında, güvende
hissetmek isterler. İçlerinden çıkacak bir ezber bozanı
anında çemberin dışına çıkarırlar. İnsanlık tarihinde
birçok düşünürün, bilim insanlarının başına gelenler 
ortadadır. Ve toplumlar dönüp dolaşıp düşünürlerin,
bilim insanların dediklerine gelmiş, birçoğunun itibarını
yüzyıllar sonra da olsa iade etmiştirler. 

* * * 
Amacımıza ulaştığımız, bir şeyleri başardığımız an

bilmeliyiz ki artık aynı insan değilizdir. Konu başlığımız
her ne olursa olsun, merkezimizde “olmak” varsa 
“ayrılmak” da vardır. Doktor olmak, mühendis olmak,
anne-baba olmak, mezun olmak, girişimci olmak vs.
Bir şey olduğumuz an, yepyeni bir biz doğar. Her
doğum gibi bunun da gerçekleşmesi sancılıdır. Sancıdan
korkmak, değişimin önünü de tıkamaktadır. Her yolun
sancısı inancımıza, disiplinimize, emeğimize göre değiş-
kenlik göstermektedir. Bir halden bir başka hale geçer-
ken aslında bu defa kendimizden doğmaktayızdır. Yoksa
sığ sularımızdan kendi okyanuslarımıza nasıl açılabili-
riz? Hareket etmediğimiz an, değişimle uyumlaşmadı-
ğımız an hayat gözümüzün yaşına bakmaz, kendi
klasmanımızda küme düşeriz. 

Bundan dolayıdır ki başarı yolculuğumuzda vedala-
şacağımız ilk kişi kendimizden başkası değildir.  

* * * 
Çevremizde değişmekten, dolayısıyla başarmaktan

korkan insan sayısı o denli fazladır ki her biri bu 
duygusunun üstünü süslü cümlelerle örmektedir.

“Annem yalnız kalmasın diye şehir dışına 
çıkmadım.”

“Aslında şu okulda okuyacaktım ama sevgilim 
üzülmesin diye burada kaldım.”

“Babam böyle biri olmamı isterdi, ben de hayalle-
rimden vazgeçtim” ve benzeri söylemler, kendi içinde
derin bir pişmanlığı da gizler. Dinlediğimizde, o an ku-
lağımıza süslü gelen bu sözler, başarmaktan korkan in-
sanların ömürlerini ne kadar süslemiştir dersiniz? 

İşte bu kimseler derin sulara açılamadıkları için za-
manla hem yüzmekten hem de sudan korkmaya başlar-
lar. Ancak korkuların üstünü başka hayatlar üzerinden
hikâyelerle örter, bu yetmediği gibi kendilerini de kah-
ramanlaştırırlar. Her kahramanın bir hikâyesi vardır ve
böyle kimselerin hikâyeleri zamanda yer tutamazlar.

* * *
Size iki başarı sırrı vereceğim. 
1) Herkesi memnun etmek bir başarı değildir.
2) Başarı, kendini memnun edebilme sanatıdır. 
Başarma korkusunun zihnimizin bir üretimi oldu-

ğunu söylemiştim. Buna dair 16. yüzyılda İngiliz şair ve
oyun yazarı William Shakespeare tarafından kaleme
alınmış şu dizelere kulak verelim…

“İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için 
sevmekten korkuyor.

Sevilmekten korkuyor kendisini sevilmeye layık 
görmediği için 

Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için.
Konuşmaktan korkuyor eleştirilmekten korktuğu için.
Duygularını ifade etmekten korkuyor reddedilmekten

korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor gençliğinin kıymetini 

bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor dünyaya bir şey 

vermediği için.
Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı 

bilmediği için.”
* * *

Filozoflara göre başarı da başarısızlık da yaşamda iç
içe bulunmaktadır.

Başarı, eriştiğimiz çizgidir. Bu nokta her ne kadar
bitiş çizgisi diye tanımlansa da, bana göre her şeyin
başladığı yerdir. O sebeple bitiş çizgisi isminin büyüsüne
kapılmamanızı tavsiye ederim. O sadece bir aşamayı ta-
mamladığımızın bir göstergesidir. Başarısızlık bir yol
arkadaşıdır. Daha iyi, daha güçlü, daha planlı, daha di-
siplinli olabilmemiz için bize gerçekleri söyleyen bir
dosttur. Başarısızlıklarımızı sevmek aslında kendimizi
sevmektir. 

Bir iş adamına başarısının sırrını sorduklarında
“Doğru kararlar” diye yanıtlar. Doğru kararları nasıl
aldığı sorulduğunda ise “Tecrübeyle” der. Tecrübeyi
nasıl elde edildiğini öğrenmek istediklerinde ise “Yanlış
kararlar” diye cevap verir.

Hayat, hiç kimsenin zirveden başlamasına müsait bir
yapıda değildir. Yola bir adımla çıkılır ancak bir
adımda tamamlanmaz. İlk aşamada, ilk denemede 
başarıya erişen kaç kişi tanıyoruz? 

Hayat hepimiz için adildir. 
Her doğru kararlarımızın temelinde, geçmişte alınan

yanlış kararlarımızın, derslerimizin, deneyimlerimizin
olduğunu anımsayalım. 

Ve Mandela’nın şu sözünü aklımızın her zaman 
görebileceğimiz bir köşesine yazalım: 

“asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim.”
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DR. CAVİD VELİYEV* 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı olarak Ermenistan 

işgalinden kurtarılmış Şuşa’yı ziyaret et-
mesi, Azerbaycan’ın bağımsızlığına, sınır ve 
toprak bütünlüğüne verilen güçlü ve kararlı 
desteği yansıtırken, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ile “Türkiye Cumhuri-
yeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyan-
namesi”nin imzalanması iki kardeş ülke iliş-
kilerini yeni bir boyuta taşıdı. Beyanname 
askeri, savunma sanayi teknolojileri, enerji, 
taşımacılık, ekonomik ve insani ilişkilere 
kadar pek çok alanda iki kardeş devlet ara-
sındaki ilişkilerin geleceğine yönelik yol ha-
ritası sunuyor. 

Erdoğan ve Aliyev 'Şuşa 
Beyannamesi'ne imza attı 

Devletlerarası ilişkilerde müttefiklik ilişkileri 
hakkında beyannamelerin imzalanması 
önemli. Fakat söz konusu beyannamenin iki 
kardeş devlet arasında imzalanmış olması 
metni iki ülkenin kamuoyu açısından daha 
da mühim kılıyor. Bu anlamda müttefiklik 
sadece devletler arasında değil, halklar ara-
sında da tesis edilebilir. Nitekim iki devletin 
halklarının da büyük bir çoğunlukla bu 
müttefiklik ilişkisini kabul ettiği ve saygı 
duyduğu, hatta bunu talep ettiği ve onayla-
dığı, bu sayede ittifak ilişkisinin kalıcı ol-
duğu görülüyor. 
Beyannamenin Kars Anlaşması’nın 100. yıl-
dönümünde imzalanması ve Kars Anlaşma-
sı’na atıf yapılması da oldukça önemli. Şuşa 
Beyannamesi 1921 yılında imzalanan ve 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin temel an-
laşmalarından biri olan Kars Anlaşması ile 
kıyaslanıyor. 

Şuşa'nın sembolik önemi 

Beyannameyi önemli kılan başka bir 
husus ise, Azerbaycan’ın yanı 
sıra Türkiye-Azerbaycan 
ilişkileri ve Türk dünyası 
için de önemli olan 
Şuşa kentinde im-
zalanmış olması. 
Şuşa stratejik 
açıdan kritik 
önem taşıyor ve 
burayı kontrol 
eden Karabağ’ı 
kontrol etme 
gücünü elde 
ediyor. Beyanna-
menin dibace-
sinde iki lider 
arasındaki görüşme-
nin “Azerbaycan’ın ve 
bir bütün olarak Türk 
dünyasının eski kültür beşiği 
Şuşa kentinde yapılmasının tarihi 
önemi”ne vurgu yapılması ve Türkiye’nin 
Şuşa’da konsolosluk açma kararını duyur-
ması, bu bölgenin Ankara nezdinde taşıdığı 
önemi de açıkça ortaya koyuyor. 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu beyanna-
menin önemini anlamak için ismindeki 
“müttefiklik” ifadesine dikkat çekti. Uluslar-
arası ilişkilerde müttefiklik savaş duru-
munda iki veya daha çok devlet arasında 
imzalanan resmi savunma anlaşmasıdır. 
Doğası itibarıyla bu tür anlaşmalar sa-
vunma özelliklidir ve taraflardan birinin 
üçüncü bir devlet veya koalisyonun saldırı-
sına uğraması halinde imzacı devletlere 
güçlerini birleştirme sorumluluğu yükler. 
Şuşa Beyannamesi’nde bu konu şöyle ifade 
ediliyor: "Taraflardan herhangi birinin ka-
naatine göre onun bağımsızlığına, egemen-
liğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası 
düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmaz-
lığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir dev-
let veya devletler tarafından tehdit ve saldırı 
gerçekleştirildiğinde taraflar ortak istişareler 
yapacak ve bu tehdit veya saldırının önlen-
mesi amacıyla BM Şartı’nın amaç ve ilkele-
rine uygun girişimlerde bulunacak, birbirine 
BM Şartı’na uygun şekilde gerekli yardımı 
yapacaklardır. Bu yardımın kapsam ve bi-
çimi ivedi yapılan görüşmeler yoluyla belir-
lenerek ortak tedbirler alınması için 
savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına 
karar verilecek ve Silahlı Kuvvetlerin güç ve 
yönetim birimlerinin koordineli faaliyeti 
sağlanacaktır." 
Cumhurbaşkanı Aliyev bu beyannamenin 
önemine, 44 günlük Vatan Savaşı’nda “Tür-
kiye’nin desteği olmasaydı müdahale etmek 
isteyen çok olurdu” ifadeleriyle dikkat çekti. 
Dolayısıyla Şuşa Beyannamesi her iki dev-
lete askeri olarak birbirlerini destekleme yü-
kümlülüğü veriyor. 
Öte yandan bu müttefikliğin savunma 
amaçlı olduğu ve kimseyi hedef almadığı 
bizzat Şuşa Beyannamesi’nin maddelerinde 
belirtiliyor. Taraflar iki devlet arasında geliş-
tirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-si-
yasi işbirliğinin üçüncü devletlere karşı 
olmadığını belirtiyorlar. 

Ulusal çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve 
küresel konuları görüşmek üzere taraflar, 
güvenlik konseyleri düzeyinde ortak toplan-
tılar yapılmasını kararlaştırdılar; ki bu adım 
ilişkilerin bir üst düzeye çıkarılması anla-
mına geliyor. Şöyle ki; özellikle bölgesel ve 
küresel düzeyde çıkarları ilgilendiren konu-
lar 2007’den itibaren Yüksek Düzeyli Askeri 
Konsey’de konuşulmaktaydı ve bu konsey-

lere savunma bakan yardımcıları 
başkanlık ediyordu. Şimdi 

ise bu, devlet başkanla-
rının yönettiği güven-

lik konseyi ortak 
toplantıları düze-
yine yükseltildi. 

İşbirliği 
her alanda 
artıyor 

İkili ilişkiler açı-
sından en dik-

kat çeken 
konulardan biri 

savunma sanayii 
teknolojileri alanda 

işbirliğinin artmasıdır. 
Bu konuda Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, “Azerbay-
can’la teknoloji paylaşımı ve 

ürünlerin Azerbaycan’da ortak üretilmesi 
için fabrika kurulacak” dedi. Yani Azerbay-
can bu projenin gerçekleşmesi ile askeri tek-
noloji ithal eden bir devletten üretim 
merkezine dönüşecek. 
Cumhurbaşkanı Aliyev’in ise daha önce 
yapmış olduğu “Azerbaycan küçük bir Türk 
ordusu modelini yaratacaktır” açıklaması 
beyannamede atılan imzayla resmileşmiş 
oldu. Taraflar iki kardeş ülke silahlı kuvvet-
lerinin çağın gereklerine uygun olarak yeni-
den yapılandırılması ve modernizasyonuna 
yönelik ortak çaba göstermeye devam etme 
kararı aldı. Bunun da ötesinde askeri alanda 
işbirliğine yeni bir boyut katarak diğer dost 
ülkelerle ortak tatbikatlar yapılmasını da 
kararlaştırmış oldular. 
İki ülkenin bölgedeki işbirliği açısından gün-
demde tuttuğu önemli konulardan biri de 
taşımacılık koridoru. İkili işbirliği sonucu 
yapımı tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars’ın ta-
mamlanması bölgede yeni işbirliği imkanları 
ortaya çıkardı. Orta Asya-Azerbaycan-Tür-
kiye arasında gerçekleştirilmekte olan ve 
Türk Konseyi tarafından desteklenen Orta 
Koridor da Şuşa Beyannamesi’nde yer aldı. 
Bunun dışında İkinci Karabağ  
Savaşı’nın ardından iki kardeş ülke arasında 
yeni bir koridor imkânı ortaya çıktı.  
Azerbaycan ve Türkiye’yi birleştirecek 

Zengezur Koridoru’nun önemine vurgu 
yapılarak aslında bu politikaların uzun 
dönemli olduğu gösterildi. 
Ekonomik alanda 1 Mart itibarıyla tercihli 
ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyan taraflar 
bu beyanname ile serbest ticaret anlaşması 
yönünde de bir adım atmış oldular. Beyan-
namede bu hususta, Türkiye ve Azerbaycan 

ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması 
için gerekli mekanizmaların oluşturulması 
yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı.  
1 Nisan tarihi itibarıyla taraflar arasında va-
tandaşların kimlikle seyahati de başlamıştı. 
Bu beyanname ile vatandaşların karşılıklı 
olarak ülkelerinde ikamet mekanizmalarının 
kolaylaştırılması da kararlaştırıldı. 
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Cumhurbaşkanı Recep  
Tayyip Erdoğan’ın uzun  

zamandır planlanan Şuşa 
ziyareti 15 Haziran’da 
gerçekleşti. Bu ziyaret  
Türkiye-Azerbaycan  
ilişkileri ve bölgesel  
gelişmeler açısından  
büyük önem taşıyor.

TÜRK Konseyi’nin kurucu ülkeleri ve loko-
motifleri olan Azerbaycan ve Türkiye müt-
tefiklik beyannamesinde Türk dünyası ile 
işbirliğine önem verdiklerini özellikle vur-
gulamak gereği duymuştur. Bölgedeki 
diğer örgütlere ve uluslararası platform-
lara değil, Türk Konseyi’ne vurgu yapıl-
ması, Konsey’in iki devletin bölgesel 
politikaları açısından taşıdığı önemi göste-
riyor. Azerbaycan ve Türkiye, İkinci Kara-
bağ Savaşı’ndan sonra yeni bir jeopolitik 
gerçeklik oluşturmayı başarmıştı. Bu jeo-
politik gerçekliği yeni işbirliği önerileri ile 
de destekleyerek geleceğe taşımak istemek-
teler. Her iki devletin bölgede gerçekleştir-
diği enerji ve taşımacılık projeleri jeopolitik 
dengenin onların lehine değişmesine 
neden olduğu için bu alanda deneyime sa-
hipler. Silahlanmadan ve bölgesel çatış-
madan kaçınan her iki devlet, işbirliği ve 
proje odaklı çalışmaların bölgesel güç pro-
jeksiyonlarda öne çıktığını düşünüyor. 
Bölgesel işbirliği aynı zamanda bölgesel 
istikrar, ekonomik kalkınma ve refaha hiz-
met eder; bir nevi kazan-kazan durumu 
yaratır. Bu nedenle müttefiklik beyanna-
mesinde bölgesel işbirliği önerileri de ya-
pıldı. Taraflar Azerbaycan’ın işgalden 
kurtarılan topraklarında Türkiye-Rusya 
Ortak Merkezi’nin faaliyetlerine Türki-
ye’nin katkılarının bölgedeki barış, istikrar 
ve refahın sağlanmasında önemli rol oy-
nadığına vurgu yaparak bu konuda Rusya 
ile işbirliğinin önemini hatırlatmış oldular. 
Müttefik devletler için bölgesel işbirliğinin 
önemini hem liderlerin açıklamalarında, 
hem de beyannamenin içeriğinde görmek 
mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 
anlamda Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak 
önerisi olan bölgesel altılı işbirliği platfor-
munu tekrar gündeme getirdi ve hatta Er-
menistan’ın olumlu davranması halinde 
diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırla-
rın açılması konusunda geleceğe ilişkin 

olumlu mesajlar verdi. Beyannamede yer 
alan “Taraflar, Kafkasya bölgesinde istik-
rar ve güvenliğin pekiştirilmesi, ekonomi 
ve ulaştırma alanındaki tüm bağların yeni-
den sağlanması, ayrıca bölge devletleri 
arasındaki ilişkilerin normale dönüştürül-
mesi ve uzun vadeli barışın sağlanması yö-
nündeki çabalarını sürdüreceklerdir” 
ifadeleri de tarafların bölgesel işbirliğine 
açık olduğunu vurgulamış oldu. 
Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “iliş-

kilerimizin geleceği açısından bir yol hari-
tası” diye nitelediği bu beyanname, iki 
devletin özellikle imkân ve kabiliyetlerini 
her alanda birleştirerek İkinci Karabağ Sa-
vaş’ı sonrasında da etkinliklerini devam et-
tirme çabalarının devamı mahiyetinde. 
Şuşa Beyannamesi’ne kadar taraflar ara-
sında imzalanan beyannameleri incelediği-
miz zaman ortaya koyulan hedeflerin 
gerçekleştiği söylenebilir. Bu anlamda 
Şuşa Beyannamesi’ndeki hedeflerin de za-

manla gerçekleşeceği öngörülebilir. Mütte-
fik devletler bölgesel işbirliğine açık olduk-
larını fakat aynı zamanda tehditleri de 
cevapsız bırakmayacaklarını açıkça ortaya 
koymuş oldular. Bu anlamda bölgesel et-
kinliğin artırılması için de ortak hareket 
edeceklerini beyan ettiler. 
 
(*Dr. Cavid Veliyev Azerbaycan Uluslararası 
İlişkiler Analiz Merkezi’nde şube müdürü 
olarak çalışmaktadır.) 
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S ON günlerde aşılanan insan sayısı verilerek abar-
tılarak Covid-19 pandemisinde neredeyse sona
gelindi algıları yaratılıyor. Üstelik biz hep yineli-

yoruz küresel bir sorunla karşı karşıyayız, eğer küresel
bir yanıt veremezsek bu sorunu çözme olanağımız ol-
mayacak. Dolayısıyla DSÖ’nün o ünlü sloganı var ya
‘herkes güvende olmadıkça hiç kimse güvende değil’
yaklaşımının bu pandemi sırasında samimiyetle sahiple-
nilmesi gerekir. Ancak bugünkü durumda hem de bunu
hiç yapmaması gereken Sağlık Bakanlığı "Salgın bitti"
algısı yapıyor. 

Türkiye vakalarını düşüremiyor. Bir önceki haftayı
günlük 6 bin 600 olguyla kapatmıştık, geçen haftayı
6100 olguyla kapattık. Bir platoda olduğumuzu ifade
edebilirim. Hani kıyaslamak açısından söylersek Fransa
geçen hafta bizimle benzer olgu sayısındaydı, bu hafta
günlük 4 bin vakaya kadar düştüler. Almanya 2 bin kü-
süra kadar düştü. Hatta Fransa düşüş nedeniyle açık
havada maske takmamaya izin verdi. Bu Türkiye’deki
düşememe ve plato çizme hali aktif vakalarda biraz
daha çarpıcı. Örneğin 1 Haziran’da Türkiye’de 84 bini
aşan bir aktif vakamız vardı. 11 Haziran’da hafif bir
düşme ile aktif vaka sayısı 77 bine kadar geriledi ama
11 Haziran’dan sonra aktif vakamız artıyor; son olarak
ise  83 bin küsur aktif vakayla geçirdik

Bu yanlış algının toplumu yeni bir felaketin yeni ve
çok daha güçlü pandeminin ta ortasına atacağını sanki
bilmiyorlar. Tekrar edelim. Türkiye henüz salgını kont-
rol altına alamadı Uluslararası ölçütlere göre bizim
Türkiye’de salgının kontrol altında alındığından söz
edebilmemiz için günlük vaka sayısının 1200’ün altına
düşmesi lazım. Oysa görünen noktada  6 bin vaka civa-
rında takıldık kaldık, 5 binin altına indirme hedefi bile
hükümetin henüz gerçekleşebilmiş değil.

Maske mesafe ve temizlik

Bu arada delta varyantının Türkiye’deki varlığı ko-
nusundaki bilgilerimiz çok sınırlı. Üstelik Sağlık Ba-
kanlığı’nın açıkladığı haftalık yeni olgu görülme
sıklığına baktığımızda bazı illerde -ki bunların sayısı
10’un üzerinde- hafif de olsa artış eğilimi var. Türki-
ye’nin her tarafında aynı eğilimin karşımızda olmadı-
ğını da söylemek gerekir. Başından beri söylüyoruz, bu
pandemiye iki güçlü yanıt vermek mümkün, ikisi bir
arada olduğunda yanıtın gücü de artıyor. Birincisi aşı,
ikincisi ise fiziksel mesafenin korunması, havalandırma
ve kişisel hijyenin sağlanması, maske takılması gibi ön-
lemler. Şimdi aşıyla ilgili Türkiye de günlük 1 milyonu
aşan çok sevindirici haberler geliyor. Ancak orada da
bir eşitsizliğin varlığına işaret etmemiz gerekir. Örneğin
toplam yapılan doz sayısı 37 milyonun üstünde , bunu
Türkiye nüfusuna oranlarsak bu yüzde 44,6 civarında
bir orana denk düşüyor ama iller arasındaki eşitsizliğe
bakalım;

İzmir'de yüzde 57

Bu oran İzmir’de yüzde 57’nin üstündeyken Şır-
nak’ta yüzde 13. Daha net anlaşılsın diye asıl koruma-
nın ikinci dozdan sonra olduğunu düşünecek olursak
Türkiye’de iki doz aşısı yapılmış yurttaşların nüfusa
oranı yüzde 16,8. Bu oran İzmir’de yüzde 22’ye yakın
ama Şırnak’ta yalnızca yüzde 4, Şanlıurfa’da 4,8, Hak-
kari’de 4,6, Diyarbakır’da 7,1. Tabii bu sözünü ettiğim
illerdeki nüfusun görece, İzmir’e göre örneğin daha
genç nüfus olmasının da oranlarda bir etkisi var ama
genel olarak bakıldığında artık 35 yaşlara kadar aşı vu-
rulma randevularının açıldığını düşünecek olursak doğu
ile batı arasında aşı yapma oranlarında da çok büyük
bir eşitsizlik olduğu açık.

Kontrol altında değil

Bu koşullarda Türkiye henüz salgını kontrol altına
alabilmiş değil. Özellikle endişe verici varyantların ne

durumda olduğuna ilişkin bir izleme sürecinin de aktif
olarak yürütülememesi yüzünden bizi ne beklediği ko-
nusunda bazı soru işaretleri olduğunu dinleyicilerle pay-
laşmak zorundayız.

Türkiye'de 4 varyantta var

DSÖ en son raporunda alfa, beta, gama ve delta ola-
rak 4 varyantın dünyadaki yayılımını bir kere daha pay-
laştı: Türkiye’de dördü de mevcut. Delta varyantının alt
soy analizi Türkiye’de yapılamıyor. Bu arada DSÖ yeni
bir ilgi çeken varyant ekledi 7. varyant olarak, lambda
ismiyle ilk kez Peru’da saptanan. Bunların içerisindeki
delta ve kapa varyantları -ki ikisi de Hindistan’da ilk
görüldü- kritik öneme haiz. Çünkü E484K dediğimiz
mutasyona sahipler, yani aşıdan kaçabilme olanağı var.
Yapılmış araştırmalar mRNA aşılarının -Türkiye’de
kullanıldığı itibariyle Pfizer Biontech aşısının- iki doz
yapılması halinde hastalığı yüzde 80’e yakın koruduğu
yolunda. Biliyorsunuz yüzde 95-97’lerdeydi aslında Pfi-
zer Biontech aşısının koruması. 2 doz yapılması halinde
bile etkinlikte bir azalma mevcut ne yazık ki. Öte yan-
dan Rusya ve Birleşik Krallık kimi risk grupları için
aşıları zorunlu hale getirmeyi tartışıyor. Örneğin Birle-
şik Krallık hasta bakım hizmeti sunacak insanlar için
aşı olmayı zorunlu hale getirmeye çalışıyor. Başka türlü
önleyemeyeceğine dair birtakım ipuçları var. Bu vesi-
leyle önceki günün  Dünya Ev İşçileri Günü olduğunu
hatırlatmak isterim ve Ev İşçileri Dayanışma Sendika-
sı’nın hani “biz toz bezi değiliz, insanız” çığlığını duy-
mak gerekli. Çünkü ev işçileri bu pandemi döneminde
bir yılı aşkın süredir eve kapatıldılar, hemen hemen hiç
dışarı çıkmalarına izin verilmedi. En önemlisi, herhalde
daha ciddi bir sorun var; kayıt dışı bir sektörde ağır-
lıkla çalıştıkları için ve Türkiye’de de aşı Sosyal Güven-
lik Kurumu kaydına ait insanlar için açıldığı için kayıt
dışı sektörde çalışanlar aşıya erişimden yaştan bağımsız
olarak konuşursak zorlanıyorlar. Kayıt dışı derken şunu
kastediyoruz. Kişi çalışıyor ama Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’na bağlı değil.

Kayıtdışı cenneti Türkiye

Örneğin evlere temizliğe giden bir kadını düşünün,
oradan bir para alıyor ama sosyal güvenlik sistemi içe-
risinde kayıtlı olmadığı için genel sağlık sigortası kap-
samında da görünmüyor. Dolayısıyla kayıt dışı
insanların bir kere Türkiye’deki oranına bakalım, istih-
dam edilenler içerisinde maalesef ki kayıt dışı oranının
çok yüksek olduğu bir ülkedeyiz. Yaklaşık 1/3, yani her
3 kişiden biri kayıt dışı istihdamda. İşsizleri bir kenara
koyuyorum, çalışamayanları bir kenara koyuyorum.
Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın SGK kapsamında
olanlara randevuya açma kararının hiçbir bilimsel arka

planı yok. Burada randevuyu açmak -eğer aynı anda
bütün topluma açılamayacak durumdaysak ki aşı sınır-
lığı yüzünden öyle görünüyor- risk grupları temelinde
yapılması gereken bir şey. Yani kayıt dışı çalışan birisi
kronik hastalığı varken aşıya ulaşamaz durumda, ama
SGK kapsamında çalışan herhangi bir kronik hastalığı
olmayan birisi kolaylıkla aşıya ulaşıyor. Bu gerçekten
kabul edilemez, bilimsel açıdan hiçbir şekilde açıkla-
ması söz konusu değildir. Neden Sağlık Bakanlığı’nın
böyle bir karar aldığını da anlamak mümkün değil.
Çünkü aşı bu ülkede yaşayan yurttaşlar ve yurttaşlar dı-
şında bu ülkeyi birlikte paylaştığımız örneğin sığınmacı-
lar ve bütün insanlar için bir hak olarak sağlanmalı.

Varyantlarda durum nedir

Varyantlara gelirsek önce iki iyi haberle başlayalım is-
tiyoruz. Biri İsrail’den; İsrail biliyorsunuz bir süre önce
açık havada maskesiz dolaşmaya izin vermişti, şimdi ka-
palı alanlarda da maskesiz dolaşmaya izin hakkı tanıdı.
Çünkü vaka sayıları 19 gibi çok düşük bir noktaya ulaştı.
Benzer bir şekilde New York’tan da iyi haber geldi; aşı-
lama oranları %50’yi aştığı için toplu taşıma, sağlık ku-
rumları veya hapishane gibi alanlar dışında onlar da
hemen hemen tümüyle kısıtlamaları kaldırdı. Bu olumlu
adımların temel nedeni aşı elbette. Bugün itibariyle dün-
yada 2,5 milyara yakın insan aşılandı, bunun 700 küsur
milyonu tam koruma altında.

Ama tabii ki büyük bir eşitsizlik halinde, herkes İsrail
ve New York’taki yurttaşlar gibi şanslı değil. Bu eşitsizliğe
aynı zamanda bu hafta sonu itibariyle İlerici Enternasyo-
nal’in yapacağı bir toplantıyla da dikkat çekilecek. Biliyor-
sunuz Noam Chomsky’nin ‘ya enternasyonal ya yok oluş’
sloganıyla ilk toplantısını yapmıştı İlerici Enternasyonal.
Hafta sonu da Vietnam’dan Küba’ya, ABD’den, Kana-
da’dan Avustralya’ya, Yeni Zelanda’ya kadar STK’lar ak-
tivist ve kamu alanında bir dönem çalışmış bürokratlarla
bu dünyadaki eşitsizliği tartışacak ve bir kere daha ‘pa-
tente hayır’ diyecek.

Türkiye verilerine bakarsak

Bu vesileyle biraz Türkiye verilerini de tartışmak istiyo-
ruz. Türkiye’de aşılama 37 milyonu dün akşam itibariyle
aştı. 14 küsur milyon 2 doz aşıya da ulaşabilmiş yani tam
koruma altında. Aşılama konusundaki son 3 gündeki ola-
ğanüstü hızlanma, 1 milyon barajını aşan hızlanma ger-
çekten sağlık çalışanlarının ne kadar özverili olabildiğini,
eğer aşı varsa bu ülkede aşı karşıtlığının ciddiye alınabile-
cek bir süreç olmadığını gösteriyor. Elbette bu durum in-
sana, keşke yaklaşık 5 aydır sürdürdüğümüz aşılama
sürecinde bu aşılara daha önce ulaşabilseydik bugün bam-
başka bir noktada olabilirdik dedirtiyor. Öte yandan sa-
dece aşıya takılıp kalmamak lazım. Çünkü dünyada da

Türkiye’de başka birtakım kıpırtılar var, biraz bu kıpırtılar
üzerinde yorum yapmak istiyoruz.

Dünyada yüzde 12 azaldı

Örneğin 15 Haziran’da DSÖ’nün yayınladığı raporda
global olarak vakalar %12 oranında azaldı ama her yerde
aynı oranda değil. Avrupa’da birazcık daha fazla azalıyor
ama örneğin Afrika’da örneğin vakalarda yüzde 44 ora-
nında, ölümlerde yüzde 20 oranında artış var son bir haf-
tada. Dünyanın ilk 3’ü 4’ü pek değişmiyor uzunca bir
süredir: Hindistan ve Brezilya birinci ve ikinci. Üçüncü
Arjantin ve Kolombiya.

İngiltere ve Rusya'ya dikkat

Ama Avrupa’da ilginç değişiklikler var: İlk sıraya
Rusya oturdu vakalarda %31’lik bir artışla. Artış nedeni
olarak iki noktaya dikkat çekiliyor; biri aşılamadaki ya-
vaşlık, ikincisi de bir Moskova varyantından bahsedilmeye
başlandı. İkinci sırada ise Birleşik Krallık var, vakalarda
%52 oranında artışla. Krallık geçen haftayı 6689 günlük
vakayla tamamladı. Delta varyantı bunun temel nedeni.
Türkiye ise ne yazık ki Avrupa üçüncüsü. Türkiye vakala-
rını düşüremiyor. Bir önceki haftayı günlük 6600 olguyla
kapatmıştık, geçen haftayı 6100 olguyla kapattık. Bir
platoda olduğumuzu ifade edebilirim. Hani kıyaslamak
açısından söylersek Fransa geçen hafta bizimle benzer
olgu sayısındaydı, bu hafta günlük 4 bin vakaya kadar
düştüler. Almanya 2 bin küsura kadar düştü. Hatta
Fransa düşüş nedeniyle açık havada maske takmamaya
izin verdi. Bu Türkiye’deki düşememe ve plato çizme hali
aktif vakalarda biraz daha çarpıcı. Örneğin 1 Haziran’da
Türkiye’de 84 bini aşan bir aktif vakamız vardı. 11 Hazi-
ran’da hafif bir düşme ile aktif vaka sayısı 77 bine kadar
geriledi ama 11 Haziran’dan sonra aktif vakamız artıyor;
dünü 83 bin küsur aktif vakayla geçirdik. Böyle bir tab-
loya bakarsan -plato çizmeye başladık, 6 bin bareminde
kaldık, aktif vakalarda hafif bir artış var, Türkiye’deki var-
yantların ne olduğunu bilmiyoruz, evet aşılamada hızlıyız
ama henüz sadece 15 milyonumuz tam koruma altında.

Salgın kontrolümüzde değil!

Türkiye henüz salgını kontrol altına alamadı. Ulus-
lararası ölçütlere göre bizim Türkiye’de salgının kontrol
altında alındığından söz edebilmemiz için günlük vaka
sayısının 1200’ün altına düşmesi lazım. 6 bin civarında
takıldık kaldık, 5 binin altına indirme hedefi bile hükü-
metin henüz gerçekleşebilmiş değil. Bu arada delta var-
yantının Türkiye’deki varlığı konusundaki bilgilerimiz
çok sınırlı. Üstelik Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haf-
talık yeni olgu görülme sıklığına baktığımızda bazı il-
lerde -ki bunların sayısı 10’un üzerinde hafif de olsa
artış eğilimi var.

DELTA VARYANTI VE 
TÜRKİYE’DE SON DURUM

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

AŞILAMADA EŞİTSİZLİK EĞİTİM SINIFTA KALDI
Örneğin toplam yapılan doz sayısı 37 milyo-

nun üstünde bunu Türkiye nüfusuna oranlarsak
bu yüzde 44,6 civarında bir orana denk düşüyor
ama iller arasındaki eşitsizliğe bakın bu oran İz-
mir’de yüzde 57’nin üstündeyken Şırnak’ta
yüzde 13. Daha net anlaşılsın diye asıl koruma-
nın ikinci dozdan sonra olduğunu düşünecek
olursak Türkiye’de iki doz aşısı yapılmış yurttaş-
ların nüfusa oranı yüzde 16,8. Bu oran İzmir’de
yüzde 22’ye yakın ama Şırnak’ta yalnızca yüzde
4, Şanlıurfa’da 4,8, Hakkari’de 4,6, Diyarba-
kır’da 7,1. Tabii bu sözünü ettiğim illerdeki nü-

fusun görece, İzmir’e göre örneğin daha genç
nüfus olmasının da oranlarda bir etkisi var ama
genel olarak bakıldığında artık 35 yaşlara kadar
aşı vurulma randevularının açıldığını düşünecek
olursak doğu ile batı arasında aşı yapma oranla-
rında da çok büyük bir eşitsizlik olduğu açık. Bu
koşullarda Türkiye henüz salgını kontrol altına
alabilmiş değil. Özellikle endişe verici varyantla-
rın ne durumda olduğuna ilişkin bir izleme süre-
cinin de aktif olarak yürütülememesi yüzünden
bizi ne beklediği konusunda bazı soru işaretleri
olduğunu paylaşmak zorundayız.

Bu arada yarın karneler verildi.
Bu ülkede karneleri Milli Eğitim
Bakanlığı’na ve milli eğitime versek
geçer not alır mıydı acaba. Bence sı-
nıfta kalırdı. Kaldı hatta çakıldı bu
yıl. Bunu bence bir de  öğrencilere
sormak lazım, anne babalara sor-
mak lazım, ben onlardan da  geçerli
not alacaklarını düşünmüyorum.
Ama söz okullara gelince  bizim
Sağlık Bakanı da çok doğru bir şe-
kilde ifade etti, yani “eğer bir ka-
panma olacaksa en son okulları
kapamak, bir açılma olacaksa ilk

önce okulları açmak gerekir” diye.
Çok doğru bir bakış açısı. Ancak
maalesef bunların sözde kaldığına
tanıklık ediyoruz. Hiç olmazsa bun-
dan sonrası için, biliyorsun 13 Eylül
diye bir tarih açıklandı okulların
açılmasıyla ilgili, 13 Eylül’e kadar
hemen yarından başlayarak okulla-
rın açılması ve açık tutulabilmesi
için bir eylem planının hazırlanması
ve ivedi olarak yürürlüğe konması
gerekir Osman. Yoksa 13 Eylül gel-
diğinde tekrar “kusura bakmayın”
dememeliyiz. Bunun için de okulla-
rın özellikle eğitime hazır hale geti-
rilebileceği bir düzenlemeye ihtiyaç
var. Dünyada bunun değişik örnek-
leri var, örneğin sen de biliyorsun
UNICEF okulların yeniden açılma-
sıyla ilgili çok kapsamlı öneriler içe-
ren bir rapor da sundu. Orada
çocukların ulaşımından başlayarak
okula gitmelerine kadar, okuldaki
havalandırmadan öğretmenlerin aşı-
lanmasına, sürekli olarak test yapıl-
masından maske kullanılmasının
özelliğine, fiziksel mesafenin korun-
masına kadar yüz yüze eğitimi gü-
venli olarak sürdürmeye dönük
birtakım öneriler var.

Türkiye'de eğitim zor

Ancak maalesef ki Türkiye ço-
cukların okullara yürüyerek ya da

bisikletle gidebileceği bir eğitim sis-
temine sahip değil.  Ancak dünya
bunun örnekleriyle dolu. Üstelik
özellikle ilkokul ve okul öncesi eği-
timdeki çocukların okullarının açık
olmasının pandemiye olumsuz bir
etkisinin olmadığına ilişkin çok sa-
yıda araştırma da var. Burada
temel mesele öğretmenler ve bütün
emekçilerin aşılanması, okulların
güvenli hale getirilmesine ilişkin
havalandırma stratejilerinin belir-
lenmesi. Örneğin belli aralıklarla
camların ve kapıların açık tutul-
ması, bazı yerlerde birkaç örnek
üzerinden örneğin karbondioksit
monitörleriyle yapılacak simülas-
yon sonuçlarına göre bir sınıfta kaç
öğrencinin ne kadar süre kalması
gerektiğine ilişkin çalışmaların yü-
rütülmesi gibi bazı teknik çalışma-
ların ardından bir düzenleme
yapılması kolaylıkla sağlanabilir.
Bu arada üniversite öğrencilerini ve
üniversite eğitimini de göz ardı et-
meyelim. Gerçekten yüz yüze olma-
yan bir eğitimin özellikle etkileşim
yaratmaması yüzünden gerçek bir
eğitim olmadığını tıp fakülteleri
gibi usta-çırak ilişkisi gerektiren
yerlerde ise bir zorunluluk oldu-
ğunu anımsatalım. O yüzden üniver-
siteler içinde düzenlemelere hemen
bugünden başlamak gerekir.
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Milli Futbolcu Mert Müldür, "Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz
vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu" ifadelerini kullandı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet
Ağaoğlu, bu sezon teknik direktörleri
Abdullah Avcı ve ekibinin özverili kat-
kılarıyla, futbolcu kadrosunun da inanç
ve azmiyle arzuladıkları o mutluluğu
yaşamayı çok istediklerini belirterek,
“İnşallah başaracağız” dedi

a milli Futbol Takımı oyuncularından
Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu, İsviçre
ile bugün oynanacak EURO 2020 A
Grubu üçüncü maçı öncesi açıklamalarda
bulundu. Şampiyonanın şu ana kadar um-
dukları kadar iyi gitmediğini belirten Mert
Müldür, "İlk iki maçımızı kaybettik. Bu çok
üzücü bir durum. Daha iyi sonuçlar elde
etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz
vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle baş-
lamak bizim için kötü oldu" diye konuştu.
Takımda herkesin çok üzgün olduğunu be-
lirten genç futbolcu, "Ama bir an önce to-
parlanmamız gerekiyor. Üçüncü bir
maçımız var ve buna her şekilde hazırlıklı
olmalıyız. Grubumuzu üçüncü bitirmek
için, kazanmak adına baskı yapmalıyız.
Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir so-
nuçla kapatmalıyız" ifadelerini kullandı.
İki yenilginin ardından İsviçre karşılaşma-
sının kolay geçmeyeceğinin altını çizen

Mert Müldür şunları söyledi: "İsviçre maçı
zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama
bir an önce toparlanmamız gerekiyor.
Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve
umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşı-
laştırırsak, Galler karşısında daha fazla
şansımız vardı ama onları sonuca çevire-
medik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi
bir sonuç alabileceğimize inanıyorum."
Küçük bir şans olsa da eleme turlarına çık-
mak istediklerini dile getiren A Milli fut-
bolcu, "Gruptan çıkamasak da turnuvayı
iyi bitirmeyi umuyoruz" dedi.

Taraftar oyunun parçası

Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oy-
nanmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren
Mert Müldür, "Bana göre bu durum taraf-
tarlar için iyi bir şey. Avrupa'nın dört bir
yanındaki taraftarlar stadyuma gelme fır-
satına sahipler. Maçlarımızın Bakü'de ol-

ması aslında bizim için çok iyi oldu. Azer-
baycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her
zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır
taraftarların önünde oynamamak herkesi
çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir
parçası. Geri döndükleri için çok mutlu-
yuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok
mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu edi-
yor. Yani çok daha iyi bir durum" yoru-
munda bulundu. Kendilerini her zaman
destekleyen taraftara da teşekkür eden
Mert Müldür, "Turnuva boyunca bize des-
tek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz.
İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi
desteklemekten vazgeçmezler. Bize inan-
maya devam etsinler. Önümüzdeki maç-
larda elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı
taraftarlarımıza da göndermek isterim.
Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyo-
rum" diyerek sözlerini tamamladı. DHA

Bu sezon
başaracağızCAKIR’A YENİ GÖREV

T HY'de 6 yıldır kabin memuru olarak
görev yapan 34 yaşındaki Çağrı
Kaya, Hatay Mustafa Kemal Üniver-

sitesi Seyahat İşletmeciliği mezunu. Kabin
memurluğunın yanı sıra futbol hakemliği
de yapan Kaya, İspanyolca ve İngilizce bili-
yor. Kaya için havacılık ve futbol hakemliği
iki büyük tutku. İki mesleği bir arada yürüt-
menin zorluklarını yaşasa da hiçbirinden
vazgeçemiyor. Çağrı Kaya'nın üniversitede
başladığı ve İspanya'ya kadar uzanan ha-
kemlik kariyerine şu an İstanbul Bölgesel
hakemi olarak devam ediyor.

En kritik maçları yönetti

Futbol hakemliğine 2009'da üniversite öğ-
renciyken başlayan Kaya, Hatay'da Bölge-
sel Amatör Lig'de bir süre düdük çaldı.
Ardından 2013'de Erasmus öğrenci deği-
şim programı kapsamında İspanya'nın yo-
lunu tuttu. A Coruna şehrinde eğitimini
sürdüren Çağrı Kaya, burada da hakemlik
yapmak için girişimlerde bulundu. Ancak
İspanyolcasının yetersiz olduğu gerekçe-
siyle başvurusu reddedilen genç hakem,
gittiği kurslar sayesinde 3 ayda İspanyol-
cayı öğrendi. İspanya'daki hakem komite-
sine tekrar giden Çağrı Kaya, hakemliğe
kabul edilmesinin ardından Galicia bölgesi
hakemlerinden biri olarak yeşil sahalarda
maç yönetmeye başladı. Buradaki perfor-
mansı ile dikkatleri üzerine çeken Kaya,
bölgenin en kritik maçlarını yönetti. Genç
hakem, 2 yıl kaldığı Galicia bölgesinde 60'ı
amatör 5'i profesyonel olmak üzere 65
maçta düdük çaldı.

Yeşil sahalardan gökyüzüne

2015'de Türkiye'ye geri dönüş yapan Çağrı
Kaya, başvurusu üzerine aynı yıl THY'de
kabin memuru olarak göreve başladı. Aynı
tarihlerde hakemlik yapmak için bu kez
TFF'ye de başvuran Kaya'nın gökyüzü ve
yeşil sahalardaki tutkusu aynı anda gerçek-
leşmiş oldu. Kaya, her iki meslekteki başa-
rısını Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
anlattı. "Futbolcu olamayınca üniversite-
deyken hakem olmaya karar verdim" diyen
Çağrı Kaya, 12 yıldır bu idealinden hiç vaz-
geçmedi. Kaya, "2009 yılından bu yana
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) faal
futbol hakemiyim. 2013-2015 yılları ara-
sında İspanya'nın Galiçya bölgesinde ilk
Türk hakem olarak gururla görev yaptım.
Çocukluğumdan beri futbolun içindeydim"
dedi. Erasmus programı için İspanya'nın A
Coruna şehrine giderken bavuluna hakem
üniformasını, düdüğünü ve kartlarını da
koyduğunu aktaran Kaya, İspanya'da ha-
kemlik serüvenini ise şu şekilde anlattı: "İs-
panya'ya gittikten sonra 3 ay içinde oradaki
hakem komitesinin ofisini buldum. Onlarla
yaptığım görüşmede İspanyolca öğrenir-

sem maç yönetebileceğimi söylediler.
Bunun üzerine ben de günde 3 ayrı kursa
giderek, elimden gelen bütün çabayı gös-
terdim. İspanyolcam orta seviyeye gelmişti.
Daha sonra tekrar gittiğimde (İspanya
hakem komitesi) onlarla İspanyolca konuş-
tum. Benimle ilgili gerekli işlemleri yaptılar.
Formamı alıp hafta sonu maç yönetmeye
başlayabileceğimi söylediler. İspanya'nın
Galiçya bölgesinde bulunan A Caruna şeh-
rindeydim. İlk olarak amatörde maç yönet-
meye başladım. Benim performansımı
gördükçe gözlemcilerin notlarıyla çok güzel
maçlar aldım. Hatta yerel haberlerde adım-
dan bahsedildi. Onore oldum." Uçuş plan-

laması ile yöneteceği maç takvimini önce-
den planlayan Kaya, işlerini aksatmamak
için zaman zaman zorluklara göğüs geri-
yor. Yatılı uçuşlarda gittiği şehirlerde ha-
kemlik antrenmanlarını aksatmayan Kaya,
kabin memurluğu ve hakemlik eğitimlerini
de hiç kaçırmadığını belirterek, "Hem
THY'nin hem hakem camiasının organi-
zasyonları çok iyi. Mesela THY'de bir son-
raki ay için uçuş olmayan bir gün talep
edebiliyoruz. Hakemlikte de boş günlerimiz
için maç talep edebiliyoruz. Boş günleri
denkleştirip federasyondan maç talep edi-
yorum. Açıkçası zamanı iyi değerlendir-
meye çalışıyorum. THY ile yatıya göreve

gidiyorsam yanımda mutlaka spor malze-
melerimi de götürüyorum. Kaldığımız
yerin imkanları dahilinde idmanlarımı ya-
pıyorum. İdmanlarımı ve eğitimlerimi
ihmal etmiyorum. Aşkla tutkuyla yapınca
ikisi de kolay oluyor. Zor bir maçta hakem-
lik yapmak ile uzun bir uçuşta kabin me-
murluğu yapmanın bazı zorlukları oluyor.
Bir keresinde Bangkok'tan gelmiştim.
Sabah 06.00'da İstanbul'a inmiştik. Aynı
gün 13.30'da deplasman maçı için Edir-
ne'ye gitmem gerekiyordu. THY ünifor-
mamı çıkardım, hakemlik üniformamı
giydim. Tıraşımı oldum. Hakemlik çantam
zaten hazırdı" ifadelerini kullandı. DHA

Bizim için kötü oldu

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağa-
oğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında ku-
lübün durumu ve hedeflerine yönelik
açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un glo-
bal bir marka olduğunu ve bu markanın 54
yıldır yoluna devam ettiğini kaydeden Ağa-
oğlu, “Kimi zaman yönetimsel hatalar nede-
niyle zarara uğrasa da, yarışlardan kopsa da,
Trabzonspor hep ayakta kalmayı başarmıştır.
Şampiyonluklar kazanmış, kupalar kaldır-
mıştır. Bizler Nisan 2018'de göreve geldiği-
mizde, işte o kimi zamanların en kötü
günleriydi. ‘Trabzonspor var ise her zaman
umut vardır’ sözünü ilke edinen ben ve yöne-
tim kurulundaki arkadaşlarım, çok zorlu sü-
reçlerden geçerek bugünlere geldik. Artık her
sene başarıya koşan, ya-
rışın içerisinde olan,
mücadeleden asla vaz-
geçmeyen bir Trabzons-
por var. Ekonomisiyle,
kurumsal yapısıyla pro-
fesyonelce yönetilen bir
Trabzonspor var. Altya-
pısıyla üreten, ürettiğini
A takımında oynatarak
değerli hale getiren ve
yüksek bonservis bedel-
leriyle satan bir Trab-
zonspor var” dedi.

Yeni sezon ve yeni umutlar

Önlerinde de yeni sezon ve yeni umutların ol-
duğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:
“Bu sene UEFA Konferans Ligi'ne katılım
başarısı göstersek de, Trabzonspor için bu ye-
terli değildir. Tabi ki Avrupa'ya gitmek kıymet-
lidir ama Trabzonspor her zaman en iyisinde
olmalıdır; Şampiyonlar Ligi'nde. Bu hedef
doğrultusunda hareket ederek, 4 Temmuz’da
başlayacak olan kamp dönemine yeni trans-
ferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Teknik Di-
rektörümüz Abdullah Avcı ile İzleme
Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bruno
Peres, Gervinho ve Marek Hamsik gibi de-
ğerli isimleri kadromuza dahil ettik. Eksik
olan bölgelere de gerekli takviyeleri yaparak
yeni sezona güçlü bir şekilde ‘Merhaba’
demek istiyoruz. Tabi ki bu güçlülüğün en
önemli ayağı siz değerli taraftarlarımızsınız.
İnşallah yeni sezonda belli bir oranda maçla-
rın seyircili oynanmasına izin verilir ve yeni-
den eski günlerdeki gibi takımımızın gücüne
güç katarsınız.”

İnşallah başaracağız

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezonki hedefle-
rine yönelik de şunları söyledi: "Bugün, Tür-
kiye’de hiçbir kulübün başaramadığı biçimde
transferlerini sezon öncesi yapabilen, hazırlık
kampına tam kadro başlamak isteyen bir
Trabzonspor’a evrildik. Başta ödeme dengesi
ve diğer sosyal şartlarla birlikle futbolcuların
Trabzonspor'u tercih sebebi olarak gördüğü,
bizlerin de bununla gurur duyduğu bir süreç
yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki; ka-
rarlılıkla attığımız bu doğru adımlar netice-
sinde bizlerin saha dışındaki görevini tam
yerine getirmesi, saha içine de büyük bir etki
edecektir. Bu sezon Teknik Direktörümüz
Abdullah Avcı ve ekibinin özverili katkıla-
rıyla, futbolcu kadromuzun inanç ve azmiyle
arzuladığımız o mutluluğu yaşamayı çok is-
tiyoruz. İnşallah başaracağız!” DHA

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Ku-
lübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş
ve Tuba Demir, Bulgaristan’ın Samokov şeh-
rinde düzenlenen müsabakalarda büyük bir
başarı elde ederek, Yıldız Bayanlar Avrupa
Güreş Şampiyonası’nda kendi kategorile-
rinde ikinci olup, gümüş madalya kazandı.
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporcuları
telefonla arayarak başarılarından dolayı
kendilerini tebrik etti. Akbaş ve Demir, gele-
cek ay Rusya'da yapılacak olan Dünya Şam-
piyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Sporla anılan bir şehir

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlik
ve Spor Kulübü’müzün başarıları bize büyük
mutluluk veriyor. İki yıl önce kurduğumuz
kulübümüz başarıdan başarıya koşuyor. Gö-
reve geldiğimizde Ümraniyemizin sporla anı-
lan bir şehir olacağını söylemiştik. Elde
ettiğimiz başarılar emeğimizin ve katkılarımı-
zın boşa gitmediğini gösteriyor. Gümüş ma-
dalya kazanarak bayrağımızı Avrupa’da
dalgalandıran Sevim Akbaş ve Tuba Demir
kardeşlerimizi ve onları bu müsabakalara ha-
zırlayan hocalarımızı yürekten kutluyorum.
Her iki sporcumuza da katılacakları Dünya
Şampiyonası'nda şimdiden başarılar diliyo-
rum" ifadelerini kullandı. DHA

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Ukrayna ile Avus-
turya takımları arasında 21 Haziran Pazartesi günü oy-
nanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu
müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Bükreş şehrin-
deki Bükreş Ulusal Arena Stadyumu'nda TSİ 19.00'da
başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıkla-

rını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabaka-
nın dördüncü hakemi ise Daniel Siebert (Almanya) ola-
cak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Jose
Maria Sanchez Martinez (İspanya) AVAR1, Inigo Prieto
Lopez de Cerain (İspanya) AVAR2 ve Juan Martinez 
Munuera (İspanya) AVAR3 olarak görev yapacak. DHA

Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin
memuru olan Çağrı Kaya, futbol
hakemliği ile havacılık tutkusunu
yıllardır başarıyla bir arada yürü-
tüyor. Bir dönem İspanya alt ligle-
rinde de maç yöneten Kaya, uçuş
ve maç takvimini özel bir planla-
mayla ayarlıyor. Her iki mesle-
ğine aşkı ve saygısı çok büyük
olan Kaya'nın, 10 saatlik uzun bir
uçuş sonrası üzerindeki THY üni-
formasını çıkarıp, havalimanın-
dan birkaç saat sonra yöneteceği
maç için siyah üniformalarıyla
stadın yolunu tutmuşluğu bile var

HEM HAKEM 
HEM MEMUR

Çağrı Kaya, "Türk Hava Yol-
ları, ülkemizin dünyadaki en
büyük marka değerlerinden.
Bizlere THY'de çok fazla eği-
tim veriliyor. Aldığım bu eği-
timleri saha içinde de
uygulayabiliyorum. Futbolcu-
larla olan diyaloglarımda bun-
ları çok fazla kullanıyorum.
Bir maçı yönetmek zordur. 
Sahadaki 22 futbolcuya, tek-
nik heyetlere, tribünlere 'iyi
bir maç yönetti' demek kolay
olmuyor. Bu anlamda kişisel
gelişim açısından kattıkları
şeyler, beni çok destekliyor.
Bizler THY'de misafirlerimizi
güler yüzlü karşıladığımız için
sahada da güler yüzle maç
yönetmeye çalışıyorum. Bazen
maçlarda temponun arttığı,
oyunun çetin olduğu anlarda
ise tansiyona göre değişebili-
yoruz" diye konuştu. Çağrı
Kaya, son olarak U19 Ligi'nin
15'inci hafta maçında Fener-
bahçe ile Atakaş Hatayspor
arasında oynanan müsaba-
kada düdük çaldı.

SAHADA
GÜLERYÜZLE MAÇ 

YÖNETMEYE
ÇALIŞIYORUM

Ümraniye’ye 
iki madalya 
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ÇAĞLAR Söyüncü'nün İsviçre maçı 
öncesi yaptığı açıklamada, "Bu du-
rumda olduğumuzdan dolayı çok 

üzgünüz. Bizi sevenlere, halkımıza böyle bir 
sonuç verdiğimiz için üzgünüz. Son maçımız 
var yarın. En iyi şekilde, 3 puanla devam 
etmek istiyoruz, kapatmak gerekirse de böyle 
kapatmak istiyoruz. Son şansımız yarın. Hepi-
miz üzgünüz ama yarın yeni bir şans. Son an-
trenmanımızı yapıp yarın maçı bekleyeceğiz.  
Bunu daha önce de dile getirmiştim, takım ha-
linde iyi defans yapmak önemli. Tabii ki de-
fans oyuncusu olarak 2 maçta 5 gol yemek 
üzüntü verici. Doğru eleştiriyle yolumuza 
devam etmek istiyoruz. Tabii ki her maçımız-
dan sonra özeleştiri yapıyoruz. Özeleştiri yap-
masak, buralara bile gelemezdik.  
İyi oynadığımız maçlardan sonra bile eksikle-
rimizi konuşuyoruz. Benim uyarım orada göze 
çarpmış ama kimse istemezdi böyle bitsin ya 
da hata yapsın. Hepimiz bu takımın 
parçasıyız. Hepimiz eşitiz" dedi.  

Hepimiz üzgünüz! 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek gerekir. Buna da katlanıp aşmak ge-
rekir. Bunu ikinci maçta aşamadık. Aşsaydık daha farklı şeyler konuşacaktık. Bugün biraz daha zor olan, mucizelere kalan bir durum-

dayız. 4 yıl bekleyip, çok büyük emek vererek geldiğimiz bu şampiyonadan tekrar geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu" dedi.

A Milli Takımımızın tecrübeli stoperi 
Çağlar Söyüncü, İsviçre maçı öncesi dü-
zenlenen basın toplantısında açıklama-
larda bulundu. Çağlar, "Bizi sevenlere, 
halkımıza böyle bir sonuç verdiğimiz 

için üzgünüz" yorumunu yaptı. 

PROF. DR. Nail Kır, Fenerbahçe 
Yüksek Divan Kurulu (YDK) Baş-
kanlığı'na adaylığını açıkladı. Kır, " 

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin er-
telenmesinin gerekçesi de ortadan kalkmıştır. 
Kulübümüze yakışan şekilde ilk fırsatta yapı-
lacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık se-
çimi için adaylığımı ilan eder, camiamızın 
bilgilerine arz ederim" dedi. 
Fenerbahçe Kulübü'nde Nisan 2021 tarihinde 
yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu 
(YDK) Başkanlık seçimi, konoravirüs salgını 
sebebiyle Nisan 2022 tarihine ertelenmişti. 
Sarı-lacivertli kulübün YDK üyelerinden Prof. 
Dr. Nail Kır, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenle-
diği basın toplantısında, "Yönetim Kurulu-
muz, Olağan Seçimli Genel Kurul 
toplantısının 18-19 Haziran, gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde 25-26 Haziran 2021 
tarihlerinde yapılacağını duyurmuştur. Dolayı-
sıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi-
nin ertelenmesinin gerekçesi de ortadan 
kalkmıştır. Kulübümüze yakışan şekilde ilk fır-
satta yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu 
Başkanlık seçimi için adaylığımı ilan eder, ca-
miamızın bilgilerine arz ederim" dedi. 

Son kale Fenerbahçe 

Prof. Dr. Nail Kır, yaptığı açıklamada, "Fener-
bahçe Spor Kulübünün en öncelikli amaçları, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef ve ilkeleri 
doğrultusunda ülkede bedeni ve fikri terbiye-
nin yayılmasını sağlamak, bireyler arasında 
dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek, 
eğitime katkıda bulunmaktır. Fenerbahçe, 
Kurtuluş Savaşında kulüp binasından cepheye 
silah yollayarak, Harrington Kupasında işgal-
cileri bozguna uğratarak bu ülkenin hep daya-
nağı ve umudu olmuştur. Yakın tarihimizde de 
3 Temmuz'da uğradığımız haksızlığa karşı 
haklı direnişimizle terör örgütüne bağlı vatan 
hainlerine karşı ilk duvar kulübümüz tarafın-
dan çekilmiştir. Bu nedenle; Fenerbahçe yıkıl-
mazsa Türkiye de yıkılmaz! Yıkılmayan son 
kale olan 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' ifadesi ile 
de kulübümüzün gerçek anlamda Cumhuriye-
tin savunucusu ve de halkın takımı olduğunu 
daima ortaya koymaktayız.  
Fenerbahçe, tarihi ve taşıdığı misyon nede-
niyle her anlamda bu büyüklüğe yakışacak  
nitelikte olmak zorundadır" diye konuştu. 

YDK Başkanlığı  
için aday oldu

MUCIZELERE KALAN  
BIR DURUMDAYIZ!

E URO 2020 A Grubu'nda 2 maçını 
da kaybeden A Milli Takım, son 
maçta bugün Bakü'de İsviçre ile 

karşılaşacak. A Milli Takım'da teknik di-
rektör Şenol Güneş ve A Milli Takım'ın 
yıldızı Çağlar Söyüncü, Bakü Bakcell 
Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda 
açıklamalarda bulundu. Güneş yaptığı 
açıklamada, "Tabii ki iki maçın olumsuz-
luğu bizi oldukça etkiledi. Hatta ilk maçın 
olumsuzluğu diyelim çünkü hem oyun 
hem sonuç olarak özgüven kaybına uğra-
dık. Bu tabii oyunumuzun beklentimizin 
altında kalması hem özgüveni kaybeder-
ken, aynı zamanda oyun aklımızı, sabrı-
mızı, coşkumuzu da olumsuz etkiledi. 
Galler maçının ilk bölümünde de bu 
devam etti, sonra toparladık ama yediği-
miz goller sonucunda da kaybettik. İki 
maç bize tabi ağır geldi. İlk maçta bunu 
bekleyebiliriz ama ikinci maçta olması 
grupta 6 puanlı İtalya 4 puanla Galler, İs-
viçre 1 puan... Sıfır puan ve atamadığımız 
golü düşündüğümüzde o bakımdan üz-
günüz. Toplumun bizden ne kadar 
umutlu olduğunu biliyoruz. Bu beklenti-
lerin altında kaldık. Bu beklentilerin al-
tında kalmak da bizi biraz daha olumsuz 
etkiledi" dedi.  

Bizim için üzüntü verici 

"İlk maçtan sonra sanki dünyanın sonu 
gibi tahribat vardı" diyen Güneş, "Başa-
rıya giden yolda başarısızlığı görmek ge-
rekir. Buna da katlanıp aşmak gerekir. 
Bunu ikinci maçta aşamadık. Aşsaydık 
daha farklı şeyler konuşacaktık. Bugün 
biraz daha zor olan, mucizelere kalan bir 
durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok büyük 
emek vererek geldiğimiz bu şampiyona-
dan tekrar geri dönmek bizim için üzüntü 
verici oldu. Biz hem ülkemizi iyi tanıtmak, 
başarı elde etmek, oyuncularımızı sah-
neye çıkarmak ve gelecek olan oyuncula-
rımızı da idol göstermek istiyorduk. Bu 
oyuncularla devam edeceğiz. Şu oyuncu 
değişir, gider, gelir ama kadro bu. Oyun-
cularımız da buna alışacak. Zaman 
zaman başarısız olduğu zaman, bir an 
evvel o başarısızlıktan silkilip, yolumuza 
devam edeceğiz. İki maçta yapamadık, 
yarın böyle bir oyun anlayışıyla oynamayı 
bekliyorum. Oyunumuzun teknik taktik 
anlayışından çok felsefeye ve kazanma 
ruhunda biraz daha üste çıkmamız lazım. 
Onu gösteremedik. Sanki çok büyük bir 
takımız, kaybettik deyip dağıldık. Bunu 

da herkes söylüyor. Herkesin de eleştirisi 
var, buna da saygı duyuyorum. Biz kendi-
mizden memnun değiliz. Kötü tarafımız, 
her zaman istediğimiz gibi gitmez hayat, 
bundan sıyrılıp yeni maça, yarınki maça 
hazırlanacaklar. Benden ondanlar bu ba-
şarıyı bekliyorum. En iyiler arasında 
olmak için buraya geldik ama şu anda en 
iyi olarak çıkamadık. Yarını maçı alsak 
bile çünkü bu iki maçtaki görüntü hayal 
kırıklığı oldu, üzgünüz" açıklamasını 
yaptı.  

Başarısızlık yalnızlıktır 

"Bu oyuncularımız bizim. Biz hep berabe-
riz ve herkesin duygusunu biliyorum. 
Herkes başarı istiyor ve bu da normal" 
diyen tecrübeli teknik adam şunları söy-
ledi: "Başarısızlık yalnızlıktır. Şu andaki 
başarısızlığınızda; bazen söylerken laf 
olsun diye değil takımın sorumlusu 
benim. Görev veren benim. Görevi ben 
verdiğim için başarısızlığın sorumlulu-
ğunu almak eziklik değildir.  
Performans olarak da form olarak da 
doğru düşüncelerinizi gerçeğe dönüşme-
diğini görebiliyorsunuz. Oyuncu için de 
aynıdır; çıkar sahaya en iyisini yapmaya 
çalışır ama beklediği gibi olmaz. Ben 
oyuncularımızın teknik, taktik, fizik güçle-
rinin daha iyi olduğunu biliyorum ama 
bu sahaya yansımadı işte. Yediğimiz 
ikinci gol, birinci gol...  
Oyun içindeki dikkatlerimiz. Az yaptığı-
mız hataları çok yaptık. İlk maçtaki dik-
katimizin dışında o kadar olumsuzluklar 
oldu ki o yüzden de bu sıkıntılar oldu. 
Grupta şansımızın az olması beklediği-
miz bir şey değildi. Bizim şu an Galler'in 
yerinde olmamız lazımdı. Onlar bunu iyi 
değerlendirdi. İtalya maçını herkes kaybe-
debilir ama Galler maçını kaybettiğinizde, 
o zaman tek maça kalıyorsunuz. Aynı şey 
İsviçre için de geçerli. Oyuncu grubuma 
güveniyorum.  
Zaman zaman yaptığımız seçimler tartışı-
labilir ama neyi yaptığımızı, neyi yapma-
dığımızı konuşuyorum. Sahaya 
inandığımız bir oyun koyuyoruz. Kadro 
seçiminde de aynı şekilde. Bu zaman 
zaman başarıya dönebilir bazen de başa-
rısızlığa. Keşkelerle olacak bir durum yok. 
İnandığımız doğrultuda bir kadro sapaya 
sürüyoruz. 2 maçta dalgalanma meydana 
gelebiliyor. Sonuçlar kötü gittiği zaman 
yapılacak tüm eleştiriler gereksiz  
konulara gidiyor" diye konuştu. 

TFF yönetiminin kendilerini yalnız bı-
rakmadığını beloirten Güneş, "Oyna-
yanlar huzursuz diye bir şey yok. 
Oynayanlar da huzursuz o zaman. 
Tatil havasında geçen bir kamp oldu. 
Yerli oyuncuları 18'inde kampa aldık, 
yurt dışındaki oyuncular 25'inde geldi-
ler. Zaten oynayan oyuncular olarak 
geldiler. Forma adaleti konuşulabilir 
ama daha çok antrenmanlara ve takım 
bütünlüğüne bakarak sahaya çıktık. 
Bunlar da normal olarak eleştirilecek-
tir. Biz favori takım olarak gelmedik, 
favori olmak için geldik. Tecrübe oyun-
cuların sadece yaşıyla ilgili değil. Me-
sela yediğimiz ikinci golde, 4 dakika 
uzatma verdi hakem ama tartışma ol-
duğu için 6 dakikaya uzattı. Biz bunu 
kullanamadık ve rakip 2 korner atarak 
1 gol buldu. Bu tecrübedir. Yani saha 
içindeki durumu yönetmektir. Hatalar-
dan ders alarak hareket etmek önemli. 
Merih kafayla golü atsaydı 1-1 ola-
caktı. Kornerde aynı atış şekliyle gol 
yedik. Çağlar'ın söylediği gibi bunların 
eleştirilmesi başka bir şey, hatalardan 
ders almak başka bir şey. UEFA bize 
'Basına en çok antrenman açan sizsi-
niz' dedi. Buradaki iki kötü sonuçtan 
sonra çok iyi yaptık, yanlış olmadı 
demek değil. Bazı yanlışlar, ortaya koy-
duğunuz senaryonun çıkmamasıyla da 
çıkabilir. Bu durum oyuncu için de ge-

çerli. Norveç, Hollanda maçının kadro-
suna çıkarken daha çok şey bekleyebili-
rim. Takım bütünlüğü, kamplar, küçük 
küçük sebepler bulunup söylenebilir. 
Ama ortalığı toz dumana katarak ha-
vayı bozmaya gerek yok. Oyuncula-
rıma 'Sizinle gurur duyuyorum ve 
sizlere inanıyorum. Gelecekte de en iyi-
sini siz yapacaksınız' dedim" açıklama-
sında bulundu. 

Yönetim bizi yalnız bırakmadı

İsviçre karşısında kadrosu ile ilgili ise 
Güneş, "Kadroda değişiklik olabilir. 
Oyuncular ve ben performansımızın 
altında görünüyoruz, bunun da sonuca 
yansıdığını görüyoruz. Sahaya sürece-
ğimiz oyuncular, onlardan beklentimiz 
olduğunu görecekler. 2 maçta top ka-
yıpları fazla oldu. Orta saha da bunun 
merkezi. Orta sahamız önceki maç-
larda çok iyiydi ama son 2 maçta biraz 
eksik oldu. Umut Meraş olmayacak. 
Orta sahada değişiklik olabilir" dedi. 

Son olarak İsviçre ve Türkiye'nin bu 
grupta ikinci sıra için mücadele etmesi-
nin gerektiğini söyleyen Güneş, "İsviçre 
ve Türkiye'nin en kötü ikinci sıra için 
oynaması gerekiyordu. İsviçre'nin 2. 
olma şansı var ama biz son şansımızı 
kullanacağız. İsviçre ve Türkiye, İtal-
ya'nın ardından daha iyi bir takım gö-
rüntüsü verse de Galler ikinci sırada 
yer alıyor. Güzel bir maç bekliyorum. 
Biz de kazanmak için oynayacağız" 
şeklinde konuştu. DHA 

Son maçta kadroda değişiklik olabilir

Güneş; “Başarısızlık yalnızlıktır.  
Şu andaki başarısızlığınızda; bazen  
söylerken laf olsun diye değil takı-
mın sorumlusu benim. Görev veren 
benim. Görevi ben verdiğim için  
başarısızlığın sorumluluğunu almak 
eziklik değildir” şeklinde konuştu. 
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Kalp damar cerrahisi uzmanları ve yoğun bakım anestezistleri, 1 buçuk yıl sonra yapılan toplantıda 
ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Katılımcı sınırlaması getirdiklerini anlatan Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, 
“Toplantıyı düzenlerken çok dikkatli olduk. Öncelikle aşı yaptırmamış kişileri davet etmedik. Katılımcı-
ların birçoğu doktor, tamamı aşılıdır. Girişlerde HES kodu kontrolü yapıldı”  diye konuştu. 

Güzel bi ilişki  
yaşadık!

HADİSE ile ilişkileri 
ikinci kez hüsran ile 

sonuçlanan  
Kaan Yıldırım'dan 

açıklama geldi. 
Yıldırım, "Çıkan  
haberlere açıklık 

 getirmek 
 istiyorum,  

Benim 3. bir  
şahısla ilişkim 

 hakkında  
muhatap olmam 

söz konusu  
olamaz. Bizim  

ilişkimizin  
başkalarıyla  
hiçbir zaman 

 bir ilgisi olmadı.  
Bu konunun 

 buralara çekilmesi 
son derece  

rahatsız edici.  
Biz Hadise  

ile güzel bir ilişki  
yaşadık ancak  

geldiğimiz noktada 
ortak aldığımız  

kararla, karşılıklı 
sevgi ve saygı  
çerçevesinde  

dostça yollarımızı 
ayırdık" dedi.  

T ürk Kalp ve Damar 
Cerrahisi Derneği, 
Göğüs Kalp Damar 

Cerrahisi Anestezi ve Reani-
masyon Derneği, Kalp ve 
Damar Cerrahisinde ‘BildiriYo-
rum’ Karma Toplantısı düzen-
ledi. Taksim’de bir otelde 
gerçekleşen toplantı 2 gün 
sürdü, 4 ana bilimsel oturum 
yapıldı. Programa, yabancı 
konuk olarak Hollanda’dan 
gelen Prof. Dr. Cees Wittens da 
katıldı. Prof. Dr. Wittens, çelik 
kafes diye adlandırılan damar 
sistemlerine yönelik kendi geliş-
tirdiği tedavi yöntemlerini Türk 

meslektaşlarıyla paylaştı. 

Bütün hekimler aşı oldu 

Katılımcı sınırlaması getirdikle-
rini anlatan Prof. Dr. Bozkurt, 
“1 buçuk yıldır pandemi nede-
niyle hiç yüz yüze toplantı yapa-
madık. Ancak aşının 
yaygınlaşmasıyla işler iyi git-
meye başladı. Toplumda aşıla-
nan insan sayısı arttı. Hayatını 
kaybeden hasta sayısı düşüyor. 
Bütün bunların beraberinde 
kontrolü normalleşmeye gittik. 
Toplantıyı düzenlerken çok dik-
katli olduk. Öncelikle aşı yaptır-
mamış kişileri davet etmedik. 

Katılımcıların birçoğu doktor, 
tamamı aşılıdır. Girişlerde HES 
kodu kontrolü yapıldı. Bizim ol-
mazsa olmazımız aşıdır. Bütün 
hekimler aşı oldu, farklı yorum-
ları bir kenara bırakıp herkes aşı-
sını yaptırsın” diye konuştu. 

Deneme toplantısı yaptık 

Çeşitli nedenlerle azalan top-
lantı sayılarının tekrar artaca-
ğına dikkat çeken Prof. Dr. 
Bozkurt, “Dünya genelinde 
2013 yılına kadar en çok top-
lantı yapılan ülkelerin başında 
Türkiye özellikle İstanbul geli-
yordu. 2019 yılında uluslararası 
toplantılara ev sahipliği yapan 
ülke sıralamasında 40’ıncıydık. 
Gelen her yabancı konuk ülke-
mize döviz bırakıyor. Şimdi tek-
rar toplantılar başladı. İlk defa 
bugün sınırlı katılımcıyla de-
neme toplantısı yaptık. Hem yüz 
yüze hem de dijital ortamda ka-
tılımcıların olduğu hibrit mo-
delde bir toplantı 
gerçekleştirdik” ifadelerini kul-
landı. Koronavirüsle toplarda-
mar tıkanıklığı şikâyetlerinin çok 
arttığını belirten Prof. Dr. Boz-
kurt, “Virüs en çok akciğeri 
ondan sonra da damarları etkili-
yor. Şimdi koronavirüs atlatan 
ve damaları tıkanan hastalara 
yönelik yeni ilaç ve yöntemlerle 
ameliyatsız tedavileri konuşuyo-
ruz. Bu ilaçları ağızdan alıyor-
sunuz, koronavirüsün yol açtığı 
problemleri engelliyor. Ayrıca, 
çelik kafes dediğimiz stentler 
var, ameliyatsız bu işlemi 
yapıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Bozkurt, “Öncelikle aşı yaptırmamış kişi-
leri davet etmedik. Katılımcıların birçoğu doktor, 
tamamı aşılıdır. Girişlerde HES kodu kontrolü 
yapıldı. Bizim olmazsa olmazımız aşıdır” dedi.

KORONAVİRÜS geçiren 
hastaların yüzde 17’sinde 
toplardamar tıkanıklığı ol-
duğunu aktaran Prof. Dr. 
Kürşat Bozkurt, “Hastaneye 
yatmak zorunda kalan, 
yoğun bakımda tedavi ge-
rektiren hastalarda bu oran 
çok fazla. Pandemide damar 
tıkanıklığına bağlı ölüm 
oranları çok yükseldi. Virüs, 
damarların çeperinde bulu-
nan bazı özel bölgelere yer-

leşiyor ve o damarın tıkan-
masına yol açıyor. Her 
Kovid-19 geçiren hastaya 
değil ama ağır geçirenlere 
kanı sulandırıcı ilaçlar veri-
yoruz ki problemi azaltalım. 
Pandemi öncesi toplarda-
mar tıkanıklığı kadınlarda ve 
ileri yaşta görülürdü. Fakat 
koronavirüs öyle kafamızı 
karıştırdı ki artık her hastada 
görülmeye başladı” diye 
konuştu. DHA
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