
CORONAviRüs salgınında nüfusa göre
vaka sayısında dünya birincisi olduk. Ba-
kanlığın son genelgesinde, “Mutasyona

uğrayan Kovid-19 virüsünün
dünya genelinde hastalığın
yayılımını artırdığı, Türki-
ye’de de özellikle ingiltere
varyantı sebebiyle hızlı bir
artış yaşandığı” açıklandı. 

İyiyse hükümet 
kötü ise vatandaş

RESTORASYON YAPILMALI

Pandemi hayatımızı hem sosyal, hem psi-
kolojik olarak oldukça etkiledi. Ekonomik
yönden ise sadece etkilemedi aynı zamanda
sarstı! Birçok danışanım koşulların ne denli
olumsuz olduğundan, bundan dolayı para
kazanamadığından şikâyet ediyor. ‘Nedir bu
koşullar?’ dediğimde döviz kurundan başla-

yıp, kendileri için doğru bir ül-
kede yaşamadıklarından,
toplumun duyarsızlığından, politi-
kanın kuraklığından, sektördeki
çalkantılardan ve daha birçok
konudan dem vuruyorlar…

Ziya Şakir Yılmaz'ın köşe yazısı sayfa 7'de

İKAMETİNİ İPTAL EDERİM

İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı Mahir Polat, Haldun

Taner Sahnesi'nin acil restorasyon
gerektirdiğini belirterek, öncelikleri-
nin can güvenliğini sağlamak oldu-
ğunu söyledi. Polat, Haldun Taner

Sahnesi’nde eği-
tim veren İstanbul
Üniversitesi Kon-
servatuarı’na,
Göztepe Parkı
içindeki İBB’ye ait
ofisleri önerdikle-
rini, öğrencilerle
de görüşmeler
yaptıkları bilgisini
paylaştı. I SAYFA 4
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Önceliğimiz
can güvenliği

Mahir Polat

TÜRKİYE’DE BİR İLK 

Türkiye'de ilk defa bir kedi 
korona nedeniyle hayatını

kaybetti. Bu durumu Damga'ya 
değerlendiren  Prof. Dr. Kürşat
Özer, "Kedilerde Covid-19 ile en-
fekte olma durumuyla ilk Mart
2020’de Belçika’da karşılaşılmış, 
ardından Amerika, Fransa, İspanya,

İtalya gibi ülkeler-
den de bildiril-
miştir. Bizim ülke-
mizdeki bildirilen
ilk vaka. Burada
bir yanlış anla-
şılma olmasın.
Virüs kediden in-
sana değil, insan-
dan kediye geçti"
dedi. I SAYFA 4
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İlk kez bir kedi
koronadan öldü

Kürşat Özer
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KUYU MU İP Mİ?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

SAYFA 9

Üç bin
çıplak...

Sevim GÜNEY

SAYFA 4

Marabalara 
patates...

Hakan SÖNMEZ
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Yeni jenerasyonun güm-
bür gümbür geldiği gün-

lerde dizi dünyasına adım atmak
ve burada kalıcı olmak isteyen

Begüm Dokel, kendisini, kari-
yerini ve hedeflerini Damga'ya

anlattı. Türkiye'nin ardından İn-
giltere'ye de giderek

oyunculuk ala-
nında eğitim alan
Dokel, donanımlı

bir birey olmanın
dizi ya da film yıl-
dızı olmaktan daha

fazla önem taşıdı-
ğını ifade etti.
Dokel, “Eğitim

almayı, öğrenmeyi,
keşfetmeyi çok seviyo-

rum. Konservatuar bitti
ama sanırım öğrenci ol-

mayı öğrenmeyi
bırakamıyorum”
diye konuştu.
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Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında CHP İstanbul

İl Başkanlığı ve ilçe binalarını ka-
patma kararı alındı. Karar partinin
sosyal medya hesabından duyu-
ruldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı
Sağlık Komisyonu, pandemiyle ilgili
bir rapor yayımlamış, alınan tedbir-
lerin yetersiz olduğunun altının çi-
zilmiş ve raporda 4 haftalık tam

kapanma çağrısı yapılmıştı. CHP
İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal
Yakar, "İl Sağlık Komisyonumuz 
tarafından hazırlanan rapora göre
yaptığımız tam kapanma çağrısı ile
birlikte İstanbul’da tedbirlere uygun
olarak açık tutulan İl Başkanlığımız
ve ilçe binalarımız kapatılmıştır.
Sağlıklı günlerde bir araya gelmek
ümidiyle" açıklamasını yaptı. 

ç Gazitepe Mahallesi’nde in-
celemelerde bulunan Silivri

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Silivri’nin sadece çarşıdan ibaret
olmadığı anlayışıyla merkeze uzak
mahallelerde yaşayan her vatan-
daşımıza tek tek dokunabilmek
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu anlayışla köy ve mahalle-
lerde yaşayan vatandaşlarımızın
dertlerine çare üretebilmek, her
birinin ihtiyaçlarına dokunabil-
mek, yardım edebilmek için var
gücümüzle çalışıyo-
ruz" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5
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ORMANI DELIK 
DESIK ETTILER!
Define avcıları Belgrad Ormanı'nı delik deşik etti. Define avcıların son
olarak açtığı devasa çukur ormana gelenler için büyük tehlike oluşturdu

Belgrad Ormanı'nın
Kemerburgaz bölü-

münde define avcıları çok sa-
yıda çukur açarak tarihi eser
aradı. Definecilerin son olarak
açtığı metrelerce derinlikteki
çukuru, ormanda yürüyüş ya-
panlar tesadüfen fark edildi.
Oldukça profesyonel bir işçi-
likle kazılan ve 20 metreden
fazla derinliği olan çukur,
Orman İşletme Müdürlü-
ğü'nden gelen görevlileri bile
şaşırttı. Definecilerin, karşılıklı
iki ağaca çaktıkları bir ağaç
dalı ile oluşturdukları basit bir
çıkrık sistemi ile kazdıkları

toprağı dışarıya çıkarttıkları
görüldü. Önlem alınmadığını
belirten vatandaşlar sık sık yü-
rüyüşe çıktıkları ormanda,
herhangi bir kaza yaşanma-
dan biran önce tedbir alınma-
sını istedi. I SAYFA 5
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BİR AN ÖNCE TEDBİR ALINMALI

MEYDAN DAYAGI!
Esenyurt Merkez Ma-
hallesi'nde iddiaya göre,

ablasını 1 aydır takip ederek
sözlü tacizde bulunan şüpheliyi
fark eden kız kardeşi durumu
mahalle sakinlerine söyledi.
Şüphelinin tekrar sokağa gel-
mesi üzerine mahalle sakinleri

onu yakaladı. Tacizci olduğu
iddia edilen kişiyi, mahalle sa-
kinleri darp etti. Tacize maruz
kaldığı iddia edilen kadının kız
kardeşi de şüpheliye tokat attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri, mahalle sakinle-
rini sakinleştirdi. 

İBB İPA İstanbul İstatistik Ofisi, 
İstanbul Barometresi Mart Raporu’nu

yayınladı. İstanbulluların sadece yüzde
13.4’ü, Galata Kulesi ve Taksim Gezi Par-
kı’nın, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü’ne devredilmesini onaylıyor. I SAYFA 6
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KEŞFETMEYİ
SEVİYORUM!

BURAK ZİHNİ
SÖYLEŞİ
SAYFA 11'DE

BAŞKANIMIZ
BİZİ GÖRSÜN!

Esenyurt Kent Konseyi Üni-
versiteler Başkanı Polat Berkay

Bozkurt, Esenyurt’ta ikametgâh
eden üniversite öğrencileri ile bir
araya gelerek sıkıntılarına çözüm
ürettiklerini söyledi. Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’tan des-
tek beklediğini belirten Bozkurt,

"Başkanımızın yaptı-
ğımız birçok projeden
habersiz olduğunu
düşünüyorum. Ken-
disi dâhil olursa,
onunla birlikte Esen-
yurt bize dâhil ola-
caktır" çağrısında
bulundu. I SAYFA 4
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ZEHRA ÇELİK/ÖZEL HABER
ÖZEL HABER/DİLEK BOZKURT

2020’in çalkantılı geçtiği ve
2021’in de aynı çalkantıları

devam ettirdiği bu dönemde çoğu
insanın astrolojiye olan ilgisinin
artması ve yarınların umudunu yıl-
dızlarda aramaya çalışması üzerine
2021 yılı ile ilgili Astrolog Evren
Aslan Damga'ya konuştu. Aslan, 2.
Dünya Savaşı ön-
cesine benzer bir
dönemden geçil-
diğini belirterek,
"2017’de yavaş
yavaş kendini gös-
termeye başlayan
bu etkiler, 2027’ ye
kadar artarak
devam edecek"
dedi.  I SAYFA 8
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2027’ye kadar
bitmeyecek!

Evren Aslan

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Türkiye’de ikameti

olan vatandaşların sokağa çıkma
yasağında pasaport göstererek kısıt-
lamaları ihmal etmesine tepki göste-
rerek, "Açık söylüyorum, kim ikamet
sahibi ve pasaportuyla bu işi istis-
mar etmeye kalkarsa ikametini iptal
ederim hemen. Elimde böyle bir
yetki var, acımam da” dedi. I SAYFA 7
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Kim yaparsa 
asla acımam!

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

DEVA Partisi Ekonomi ve 
Finans Politikaları Başkanı 

İbrahim Çanakcı, Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 
yaptığı açıklamaların halkı 
yanılttığını söyledi.
Açıklamaların hü-
kümetin başarısız-
lığının açık bir
itirafı olduğunu 
belirten Çanakcı,
DEVA Partisi
adına Merkez 
Bankası Başkanı
Kavcıoğlu’na 
10 soru sordu. 
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Kavcıoğlu’na 
10 soru sordu

İbrahim Çanakcı

Burgazada’da yaşayan oyuncu Lale Mansur, Adalar’da atların başına gelenleri
anlattı. Şanar Yurdatapan’ın “Düşün Düşün” programına konuk olan Mansur,
"Atlar zincirle bağlanmaktan öldü, ada dışına gönderilenler kontrol edilmedi" dedi
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Aralık 2019'da fayton ya-
saklandıktan sonra, ruam

dolayısıyla yasak geldiğini belirten
Lale Mansur, "Burgaz’da ve Hey-
beli’de ruam yok. Oradaki atlar
alınıp Büyükada’ya götürülmek
isteniyordu. Faytoncular atlarını
faytonlarını satsınlar, atlarını bele-
diyeye versinler isteniyordu. Bir-

çok faytoncu buna çok ciddi di-
rendi. Faytonu kaldırdılar, peki
sonra? Bu hayvanlar ne oldu?
Kaç tanesi öldü?" diye sordu.
Mansur, "Bu atlar, doğumların-
dan beri bir aileyle yaşamışlar.
Onlar büyük bir travma geçirdiler.
Ve yüzlercesi öldü, bağlı kalmak-
tan" ifadelerini kullandı. 
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ATLAR BÜYÜK BİR TRAVMA GEÇİRDİLER

Adaların Atları Platformu
tarafından yapılan açıkla-

mada ise İBB tarafından Dört-
yol’a 100 at gönderildiğini, 10 atın
ilk günlerde stresten öldüğünü
açıklandı. Açıklamada, "Kayıtları-
mıza göre Dörtyol’a 50 at değil
100 at gönderildi. Atlar 13 Ağus-
tos ve 18 Ağustos 2020’de, 4 TIR

seferi ile İstanbul’dan Hatay’a git-
tiler. Bu yüz attan 10’unun, uy-
gunsuz yolculuk şartları ve stres
nedeniyle ilk günlerden öldüğünü
öğrendik. İBB, Adalar’da satın al-
dığı atları ahırda hapis tutmaktan
hemen vazgeçmeli. Atlar ahırdan
dışarı çıkarılarak dolaşmaları 
sağlanmalı" denildi. I SAYFA 9
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DÖRTYOL’A 50 DEĞİL 100 AT GÖNDERİLDİ

BU İŞ BU ŞEKİLDE YÜRÜMEZ
Sanatçı Lale Mansur, faytoncuların geçmişte dilekçe verdiklerini ve "Bu iş bu şekilde yürümez, bunu bir kontrol
edin, disipline alın, yoluna koyalım" talebinde bulunduklarını hatırlatarak, "Hiçbir şey olmadı" diye dert yandı. 

ZINCIRLENEN 
ATLAR OLDU!

Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 13’te 
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Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, 

Gazitepe Mahal-
lesi’nde inceleme-

lerde bulundu.
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Polat B.
Bozkurt



PANDEMİ gölgesinde geçirile-
cek Ramazan ayında tüketicile-
rin sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve 

gerekli tüm denetimlerden geçen amba-
lajlı suları tercih etmesinin önemine de-
ğinen Ambalajlı Su Üreticileri Derneği 
(SUDER) Başkanı Hüseyin Karameh-
metoğlu, oruç sürelerinin daha da uza-
yacağı Ramazan ayının son günlerinde, 
doğru beslenmenin yanında yeterince su 
içmek sağlığımızı ve bağışıklık sistemi-
mizi güçlü tutmak için en önemli konu 
olarak karşımızı çıkıyor. Bu ihtiyacı kar-
şılarken sağlıklı, güvenilir, hijyenik olan 
ambalajlı suların tercih edilmesi de 
önem taşıyor” şeklinde konuştu. 
Karamehmetoğlu, "Kişiden kişiye de-
ğişse de insan vücudunun yarısından 
fazlası sudur. Normal şartlarda bir insan 
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için 
günde 2,5- 3 litre suya ihtiyaç duyar. İh-
tiyaç duyulan miktar cinsiyete, yaşa ve 
çevresel koşullara göre değişiklik göste-
rir. Su ihtiyacının yüzde 20’si gıdalar-
dan, geriye kalanı ise içeceklerden 
karşılanır" dedi. Uzmanlara göre, oruç 
tutanların hem gıda hem sıvı tüketme-
diği Ramazan ayında, önemli ölçüde 
sıvı kaybı yaşandığı; iftar ve sahur ara-
sındaki saatlerde yeterli miktarda su içe-
rek sıvı ihtiyacının karşılanması gerektiği 
kaydedildi. 

Bakanlık onaylı olmalı 

Bağışıklık sistemini güçlendirme ve sağ-
lığı korumanın yeterli su tüketimi olma-
dan, kaliteli ve güvenli su içmeden 
mümkün olmayacağını belirten 
SUDER Başkanı Karamehmetoğlu, 
“Koronavirüs salgını bir yıldan fazladır 
hayatımızda. Hepimiz için zor geçen bu 
dönemde, ambalajlı sular en temel ihti-
yaçlarımızdan birini, güvenli bir şekilde 
karşılama konusunda önemli bir işlev 

görüyor" diye konuştu. Karamehme-
toğlu, "Ambalajlı sular, kaynağında, şi-
şelenme aşamasında ve tüketiciye 
ulaştırıldığı noktada tüm aşamalarıyla 
Sağlık Bakanlığı tarafından sıkı bir şe-
kilde denetleniyor. Halk sağlığını göze-
ten üreticilerimiz ise ulusal 
mevzuatların yanı sıra, uluslararası 
standartlara uygun üretimden taviz  
verilmiyor. Vatandaşlarımız, Sağlık  
Bakanlığınca onaylı ve denetimlere tabi 
şekilde üretilen ambalajlı suları güvenle 
tüketebilir. Bu vesile ile tüm halkımızın 
ve tüketicilerimizin Ramazan ayının 
mübarek olmasını diler, dünyanın ve ül-
kemizin pandemiyi geride bırakacağı 
sağlıklı bayramlar yaşamayı temenni 
ederim. Salgın devam ettiği sürece dev-
letimizin belirlediği önlemlere uymak 
hepimizi koruyacaktır” ifadelerini 
kullandı. DHA 

TASARIMCI Mert Erkan, digitalrunway 
ve lookbook çekimlerini Sait Halim 
Paşa Yalısı’nda gerçekleştirdi. Toplam 

18 look sergileyen ve adına “Cadılar Meclisi” adını 
verdiği Sonbahar/Kış 2022 kadın giyim koleksiyo-
nunda sadece siyah renk kullandı. Koleksiyonun 
temasını Amerikan Korku Hikayeleri dizisindeki 
Cadılar Meclisi bölümünden ilham aldı. Üze-
rinde geliştirdiği hikayedefeminizme, zama-
nında yaşamış olan ve topluma değer katmış 
önemli kadınlara yer verdi. Bu kadınlar tara-
fından oluşturulmuş, kendi hikayesini kendi 
yazan, değerli kadınların meclisine gön-
derme yaptı. Buradaki silüetleri“cadı” olarak 
betimleme nedeni; aslında koleksiyona ruh 

ve şekil veren ana ve ara detaylar, konseyi 
oluşturan kadınların mistik yönleri, mistik çağrı-
şımlar ve imgesel kavramlar oldu. 

18 model yer aldı 

Koleksiyonda ağırlıkla ipek tafta, ipek saten, pop-
lin, gabardin ve dantel kullanan tasarımcı, form-

larda giyilebilir ve sürdürülebilirliği vurguladı. 
Detaylarda ise; metal mistik aksesuarlar, tamamlayıcı 
avant-garde kemerler ve mistik takılar hakimken, 
styling’i bütünleştiren dantel eldivenler, dantel çorap-
lar ve yüksek postallar hikayeye farklı bir yön verdi. 
Tüm prodüksiyonu ve koreografisini Asil Çağıl’ın üst-
lendiği defilede; defile video çekimlerini Ufkun 
Medya, lookbook çekimlerini moda fotoğrafçısı Edip 
Gündoğdu, saç tasarımlarını Mehmet Tatlı Kuaför ve 
makyaj tasarımlarını M.A.C. Cosmetics gerçekleştirdi. 
Mert Erkan’ın defilesinde Best Model of Turkey 2019 
birincisi Derya Ekşioğlu, 2018 birincisi Türkan Geyik, 
2018 Best Model  Ukrayna Yanita Schmidt, Açelya 
Kartal, Meltem Keklik, Simge Ünal, Ola Zaremba ve 
Seviye İkbal gibi başarılı 18 model yer aldı.
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KEMAL 3 YASINDA 
SESINE KAVUSTU!
2002 yılından bu yana her sene 16 Nisan tarihinde kutlanan Dünya  
Ses Günü'nde 3 yaşındaki Ata Kemal yeniden sesine kavuştu. 1 yaşında  
ses kısıklığı ile başlayan ve ses tellerinde siğil teşhisi konulan Ata Kemal, 
Dünya Ses Günü'nde girdiği ameliyatla sesine kavuştu

H er yıl tüm dünyada kutlanan 
Dünya Ses Günü'nde, 3 yaşın-
daki Ata Kemal Aslan, 1 ya-

şında kaybettiği sesine yeniden kavuştu. 
Önce ses kısıklığı ile başlayan rahatsız-
lığı zamanla nefes darlığına dönüştü ve 
3 yaşına geldiğinde Ata Kemal'in sesi 
artık hiç çıkmamaya başladı. Ailenin yü-
zünü ise koronavirüs sürecinde hayatını 
kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu 
Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı 
Prof. Dr. Ferhan Öz güldürdü. Papillo-
matozis yani ses tellerinde siğil teşhisi 
koyduğu minik Ata'yı hemen ameliyata 
alan Prof. Dr. Öz, Dünya Ses Günü'nde 
1 yaşından sonra sesi hiç çıkmayan 
Ata'yı yeniden sesine kavuşturdu. 

Yeni duymaya başladım 

Ata Kemal Aslan'ın babası Erdem Aslan, 
"Ata Kemal 10 aylıkken sesinin kısık ol-
duğunu fark ettik. Bir yılda 9-10 kez 
kontrole götürdük. Ama götürdüğümüz 
kontrollerde yanlış tedavi ve yanlış teşhis 
konuldu. Ses tellerinde ödem olduğu 
söylendi. Bu süreçte Ata Kemal'in rahat-
sızlığı ilerledi. Sesi hiç çıkmamaya baş-
ladı. Nefes alamamaya başladı. Bununla 
ilgili çok zorlandığı dönemler oldu. Yolu-
muz bir şekilde Ferhan Hoca ile kesişti. 
Yapılan muayene sonrasında konulan 
teşhiste papillomatozis yani ses telle-
rinde siğil, soluk borusunda siğil olduğu 
ortaya çıktı. Yüz binde 1,4 oranında ki-
şide görülen bir rahatsızlık olduğunu öğ-
rendik. Sonrasında Ferhan Hoca'nın 
müdahalesi sonrasında duyduğunuz gibi 
işte. Ata Kemal 3 yaşında şu an ve 1 
buçuk yaşından beri sesini duymuyor-
duk. Şimdi nefes almasında bir problem 
yok. Ben 3 yaşında çocuğumun sesini 
daha yeni duymaya başladım" dedi. 

Ağlayışı bile farklıydı 

Ameliyat sonrası duygularını anlatan 
Erdem Aslan, "3 yaşında oğlum 2 buçuk 
saat ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra 
biz Ata Kemal'in sesini duyduğumuzda 
bizim için Ata Kemal yeniden doğdu 
gibi oldu. Biz tekrar oğlumuz yeniden 
doğmuş gibi hissettik. Ben doğumunda 
bu kadar ağlamamışımdır Ata Kemal'in. 

Uykusunda ölebilirdi, anlamayabilirdik. 
Böyle ihtimaller söz konusuydu. Bunları 
düşündüğümüz zaman ne söyleyece-
ğimi bilemiyorum" diye konuştu. Anne 
Dila Zeynep Aslan ise "Ameliyattan çık-
tığı gibi sesi çıkmaya başladı zaten. Ağ-
layışı bile farklıydı. Girerken farklı 
ağlıyordu, çıkarken farklı. Mesela Ata 3 
yaşında biz hala ilk 6 ay bebeklerde kul-
lanılan telsizlerle hayatımızı geçiriyor-
duk. Nefesi nasıl, sesi nasıl diye. Çünkü 
telsiz olmasa ağladığını duyamıyorduk" 
şeklinde konuştu. 

HPV virüsü ile geçiyor 

3 yaşındaki minik Ata Kemal'in hastalı-
ğını tespit eden ve onu sesine kavuştu-
ran, Koronavirüs sürecinde hayatını 
kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu 
KBB Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, has-
talık hakkında açıklamalarda bulundu. 
Öz, "Bugün bütün dünyada ses hastalık-
ları ve ses sağlığı ile ilgili bir farkındalık 
günü. 16 Nisan. Bütün dünyada kutla-
nıyor. Bana Ata getirildiği gün ciddi bir 
solunum güçlüğü vardı. Bütün yüzü 
mosmordu. Solunumu son derece 
zordu. Sesi zaten çıkmıyordu. Bu bir pa-
pillomatozis hastalığı. Virüsten geçiyor. 
HPV virüsü ile geçiyor. Türkiye'de çok 
sık görülmüyor. Vücudumuzun çeşitli 
yerlerinde siğiller vardır benzeri bir du-
rumdur ama aynı şey değildir. Mesela 
vücudunuzdaki siğiller bir noktada kalır-
lar. Fakat ses tellerindeki sürekli olarak 
ürer, büyür, solunum yolunu kapatır. 
Yani ses kısıklığı ile başlar, solunum 
güçlüğüne kadar gider" dedi.

ÇOCUKLARDA görülen ses kısıklı-
ğının ciddiye alınması gerektiğini 
söyleyen Prof. Dr. Öz, "Son de-
rece başarılı anestezi ekibimizle 
birlikte Ata'da hiçbir şekilde boğa-
zında bir delik açmadan çok ince-
cik bir tüple hava yoluna girdim. 
Ata sesine kavuştu. Çocuklarını-

zın küçük yaştayken bağırdığı 
zaman sesi kısılabilir, bu normal 
bir şey. Ama o çocuğun bağırma-
larını engellediği zaman ses düze-
lirse paniğe gerek yok ama 
düzelmiyorsa o zaman mutlaka 
bir KBB doktoru bu çocuğu gör-
meli" ifadelerini kullandı. DHA 
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Karamehmetoğlu Pandemi gölgesinde 
geçirilecek Ramazan ayında tüketicile-
rin sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve gerekli 
tüm denetimlerden geçen ambalajlı su-
ları tercih etmesinin önemine değindi.



Ş işli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba 
Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın 
evindeyken ayrılmak istediği erkek  

          arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından 
darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan 
genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca 
yumruklanmıştı. Evdeki güvenlik kamera-
sına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi 
duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, 
sosyal medyada gündem olmuştu. Sanık 
Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa 
gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece 
adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İs-
tanbul Cumhuriyet Savcılığında Uzlaşma 
Bürosu'nda taraflar arasında uzlaşma sağla-
namaması üzerine Mehmet Hanifi B. hak-
kında Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit 
yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 10 aydan 
3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi 
Ceylan A.'ya karşı da "Hakaret", "Kişilerin 
huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suç-

larından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası is-
temiyle dava açılmıştı. 

Pişmanlık duyuyor 

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Meh-
met Hanifi B. hakkındaki yargılamanın basit 
yargılama usulü ile yapılmasına karar verdi. 
Taraflardan dosya üzerinden beyanlarının 
sunulmasının istenmesi üzerine Mehmet 
Hanifi B. avukatı Sedat Çakar aracılığıyla 
dosyaya savunmasını sundu. Savunma di-
lekçesinde, Hatice Tuğba Erçakar'a kasten 
yaralama hariç, diğer suçların hiçbirini kabul 
etmedikleri belirtildi. Dilekçede, "Kamera 
kaydından da görüleceği üzere müvekkilin 
hareketlerinin hayatın olağan akışı içerisinde 
akli sağlığı ve dengesi yerinde olmadığı 
açıkça görülecektir. Müvekkil zaten bunların 
nasıl yaşandığını hatırlamamaktadır ve piş-
manlık duymaktadır. Psikolojik olarak rahat-
sızdır. Anksiyete bozukluğu ve panik atak 

vardır ve bu hususlarla ilgili olarak reçete ve 
belgeleri sunmuştuk. Zaten bunca denli 
uzun bir ilişki içerisinde müştekilerin bu du-
rumu bilmemelerinin imkanı olmamakla bir-
likte müvekkil de tanışıklıklarında dile 
getirmiştir" denildi. 

İddialar gerçekten uzak 

Mehmet Hanifi B'nin dilekçesinde, müşteki 
Erçakar'a "hiçbir tehdit, hakaret ve kişilerin 
huzur ve sükununu bozma" eyleminde bu-
lunmadığı, müşteki Ceylan A'nın iddiaları-
nın ise gerçeklikten uzak ve soyut olduğu, 
fake (sahte) hesaplardan atılan mesajların 
da sanığa ait olmadığı anlatıldı. Dilekçede, 
müşteki Ceylan A'nın evinde neden kamera 
bulunduğunun da değerlendirilmesi istene-
rek "Müvekkilim mücevherat (altın model 
çizimi,işleme vs.) sektöründe çalışmaktadır. 
Salonda bulunan bir kameranın her zaman 
kayıtta olabileceği hayatın olağan akışına 

sığan bir durum mudur? Her zaman kayıtta 
olan bir kameranın belleğinin ne denli 
büyük olması gerektiği açıkça ortadadır" ifa-
deleri de kullanıldı. Dilekçede, sanığın be-
raati ya da hakkında lehe hükümlerin 
uygulanması, ceza verilirse kamuya yararlı 
bir işte çalışmak yerine adli para cezasına 
karar verilmesi ve şartları oluştuğu takdirde 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
talep edildi.  

Cezalandırılmasını istedi 

Öte yandan müşteki Tuğba Erçakar'ın avu-
katı Ayşegül Mermer de sanıktan şikayetçi 
olduklarını, Erçakar ve diğer müşteki Ceylan 
A'nın soruşturma aşamasında bir çok defa 
hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belir-
terek sanığın cezalandırılmasını talep etti. 
Hakimin tarafların sunduğu dilekçeler üze-
rinden değerlendirme yaparak ileriki gün-
lerde karar vermesi bekleniyor. DHA

AVCILAR'DA çeşitli tarihlerde 
yolda yürüyen kadınların ya-
nına yaklaşarak cep telefonla-

rını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli 
yakalandı. Kapkaç anları kameralara 
yansıdı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri 13 Nisan akşamı Yeşilkent Ma-
hallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde 
park halinde olan bir TIR içerisinden 
cep telefonu çalınması ve aynı gün saat 
20.50 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 
Balık Yolu Caddesi üzerinde yürüyen bir 
kişinin cep telefonunu kapkaç yönte-
miyle çalınması üzerine çalışma başlattı. 
Şüpheli şüpheli güvenlik kameraları ile 
tespit edildi. Şüphelinin 18 yaşından 
küçük E.D. olduğu belirlendi. Şüpheli, 
yakalanarak gözaltına altına alınırken 
yapılan üst aramasında 0,40 gram uyuş-
turucu madde ele geçirildi. Şüphelinin 
yolda yürüyen kadının telefonun kapkaç 
yaptığı anlar kameralara yansıdı. DHA 

KADIKÖY'DE binanın bahçe-
sindeki ağaç, park halindeki 
iki otomobilin üzerine dev-

rildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin müdaha-
lesiyle kaldırlırken, otomobillerde 
hasar oluştu. 
Caddebostan Mahallesi Hamam 
Sokak üzerinde saat 15.45 sıralarında 
apartmanın bahçesindeki ağaç iki oto-
mobilin üzerine devrildi. Bina sakinleri 
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İt-
faiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu 
testere ile parçalara böldü. Ağaç yakla-
şık bir saatlik çalışmalarının ardından 
otomobillerin üzerinden kaldırıldı. 
Ağacın üzerlerine devrildiği otomobil-
lerde hasar meydana geldi. 

Çok eski bir ağaç 

Binada oturan Selçuk Sevizoğlu 'Ben 
dışarı çıkıyordum. Acayip rüzgar 
vardı. Sonra evden çocuklarım aradı. 
'Baba bahçede misin?' diye. Geldim 
baktım ki ağaç devrilmiş. İki aracın 
üzerine devrilmiş. Araçlardan birinin 
sahibi koronavirüs salgınına yakalan-
mış evde karantinadaymış. Onlar da 
binamıza yeni taşınmışlardı. Bir araçta 
çok az zarar var. Asıl zarar gören diğer 
araç. Bu devrilen ağaç baya eski ama 
bahçede aileler, çocuklar herkes bu-
rada oyun oynuyorlardı. Allahtan hiç 
kimseye bir şey olmamış. Cana gelece-
ğine mala gelsin." diye konuştu. Bina 
sakinlerinden biri "Bu ağaç çok eski ol-
ması lazım. Çünkü ben 1984 yıllarında 
geldim buraya. Çok eski bir ağaç, 
yaklaşık 37 yıllık bir ağaç" dedi. DHA 

KAZA sabah saat 08.30 sıra-
larında Arnavutköy, Kuzey 
Marmara Otoyolu Fenertepe 

Gişeleri mevkiinde meydana geldi. 
Yoğurt yüklü olan 34 TB 3377 plakalı 
kamyonetle Kuzey Marmara Otoyolu 
Mahmutbey istikametinde giden sü-
rücü A. S. henüz bilinmeyen bir se-
beple direksiyon hâkimiyetini 
kaybederek önünde giden 50 ABA 176 
plakalı kamyona hızla çarptı. Kazanın 
ardından sürücü A. S. kamyonet 
içinde sıkıştı. Olay yerine jandarma, 
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Güvenlik nedeniyle yolun iki şeridi ka-
patıldıktan sonra sıkışan sürücü itfaiye 
ekipleri tarafından çıkarıldı.  
Yaralı sürücü ambulansla Başakşehir 
Çam ve Sakura Hastanesi'ne götü-
rüldü. Kazanın ardından kamyonette 
yüklü olan yoğurdun bir kısmı yola 
döküldü. Kamyonetin çekici ile kaldı-
rılmasının ardından yol tamamen  
trafiğe açıldı. DHA 

Şoför araçta  
sıkıştı

İSTANBUL'DA, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında alınan şehirlerarası seya-
hat kısıtlaması kararı dün akşam saat 
19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması ile 
beraber uygulanmaya başladı. İstan-
bul'un giriş çıkış noktalarında denetim 

yapan polis ve jandarma ekipleri izin 
belgesi kontrolü yaptı. Cumartesi günü 
sabah saatlerinde de Kuzey Marmara 
Otoyolu Işıklar Gişelerde her iki istika-
mette İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
tarafından yolcu otobüslerine denetim 

yapıldı. Tek tek durdurulan şehirlerarası 
yolcu otobüslerinde ilk olarak yolculara 
içinde maske ve dezenfektan bulunan 
temizlik kiti dağıtıldı daha sonra da yol-
cuların kimlik, HES kodları ve seyahat 
izin belgeleri kontrol edildi. DHA 

OLAY saat 13.30'da Bağ-
cılar Mahmutbey Mahal-
lesi'nde tekstil 
aksesuarları üreten bir iş 
yerinde meydana geldi. 3 
katlı işyerinin birinci ka-
tında bulunan trafo, işçile-
rin mesaide olduğu sırada 
henüz bilinmeyen bir se-
beple patladı. Patlamanın 
ardından işyeri içinde 
küçük çaplı bir yangın 
meydana geldi. Tüm işçi-
ler güvenlik nedeniyle 
bina dışına çıkarıldı. Olay 

yerine itfaiye ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye 
ekipleri bina içindeki yan-
gına müdahale ederken 
çalışanlardan biri, patla-
mada yaralanan mesai 
arkadaşını kucağına alıp 
dışarı çıkardı. Bir süre 
yerde yatan yaralı işçi 
kadın, ambulans gelme-
den önce olay yerinde bu-
lunan  hafif ticari araç ile 
hastaneye götürüldü. 
Olayla ilgili inceleme 
başlatıldı. DHA 

Otobüslerde sıkı denetim yapıldı

Mesai arkadaşını kucağında taşıdı
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Kadıköy’de  
ağaç devrildi

Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki  
defa gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece  

adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.  

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı 
da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Hanifi B.'nin mahke-

meye sunulan savunmasında, "anksiyete bozukluğu ve panik atağı olduğu" belirtilerek beraati talep edildi

Bağcılar'da bir işyerinin trafosunda patlama meydana geldi. İşçilerin mesaide olduğu 
 sırada yaşanan patlama nedeniyle bir çalışan yaralandı. Çalışanlardan biri, patlamada 

yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı

PANIK ATAK SAVUNMASI

Yürüyen kadına  
kapkaç şoku

Aranavutköy'de önünde 
giden kamyonete çarpan, 
yoğurt yüklü kamyonetin 
şoförü araç içinde sıkıştı.  

Yaralı sürücü itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıt-
laması kararı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu otobüslerine denetim yaptı 



İlk kez bir kedi 
koronadan öldü

GEÇTİĞİMİZ günlerde evde beslenen bir 
kedinin koronavirüs sebebiyle hayatını 
kaybetmesiyle,  Türkiye'de ilk vaka gö-

rüldü. Konu ile ilgili olarak Damga'ya açıklama 
yapan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik fakültesi 
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. 
Kürşat Özer, "Geçtiğimiz haftalarda kliniğimize so-
lunum güçlüğü şikayetiyle bir kedi getirildi. Ciğerle-
rini dinleyip röntgen aldığımızda karşılaştığımız 
tablo karşısında bir solunum yolu enfeksiyonu ge-
çirdiği görüldü. Bu tablo üzerine hasta sahibinden 
aldığımız bilgide, bu 8 aylık kedinin birlikte yaşadığı 
3 kişi Covid-19 olmuş hatta bir kişi hayatını kaybet-
miş. Kedinin kardeşi olan diğer 3 kedi de bu süreçte 
aynı evde hayatını kaybetmiş" dedi.  

Testi pozitif çıktı 

"Bu bilgiler ışığında yaptığımız klinik, hematolojik, 
biyokimyasal muayene bulguları ve röntgen, tomo-
grafi çekimlerinin incelenmesinin ardından hastada 
COVİD-19 enfeksiyonu olabileceğini düşündük" 
diyen Özer, "Burundan ve boğazdan aldığımız sü-
rüntülerden yapılan PCR testi negatif çıkarken, an-
tikor testinde pozitif sonuç alındı. Bu durum 
kedinin enfekte olduğunu ve hastalığa karşı bağışık-
lık geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca “Kedi Coro-
navirüs” PCR testi de yapıldı bu test negatif 
çıkmıştır. Kedilerde Covid-19 ile enfekte olma du-
rumuyla ilk Mart 2020’de Belçika’da karşılaşılmış, 
ardından Amerika, Fransa, İspanya, İtalya gibi ül-
kelerden de bildirilmiştir. Bizim ülkemizdeki bildiri-
len ilk vakadır" açıklamasını yaptı.  

Aşı çalışması yok 

Özer ayrıca; "Bu demek değildir ki, can dostlarımızı 
sokağa atalım. Burada bir yanlış anlaşılma olma-
sın. Çünkü rastlanan durum, kediden insana geçtiği 
değil, insandan kediye geçmesidir" dedi. 
Özer, "Sadece kedide mi görüldü? Diğer hayvan-
larda da aynı durum söz konusu mu?" sorusuna da 
"Şu an ülkemizde sadece kedide bu durum görülm-
üştür" cevabını verdi. Özer, "Hayvanlar için de bir 
aşı çalışması var mı?" sorusunu da "Şu an için 
böyle bir çalışma yok. Çünkü insanlara bile yete-
rince müdahale edilemiyor aşı anlamında. Ama 
Türkiye'de ki ilk vaka olması, hastalığın boyutunu 
farklı bir noktaya taşıyor" şeklinde yanıtladı. 
MÜGE YÜCETÜRK/ÖZEL HABER 

E senyurt Kent Konseyi 
Üniversiteler Başkanı 
Polat Berkay Bozkurt, 

Damga'ya konuştu.  
Türkiye’de bir ilk olarak 
Esenyurt Gençlik Meclisi Yö-
netim Kurulu'nun seçimle be-
lirlendiğini belirten Bozkjurt, 
"2019’da yapılan seçim sonu-

cunda Esenyurt Kent Konseyi Üniversi-
teler Başkanı olarak seçildim. Üniversite 
başkanının görevi; Esenyurt’ta ikamet-
gâh eden üniversite öğrencileri veya sı-
nava hazırlanan öğrencilerden sorumlu 
başkanı demek. Onların istekleriyle, sı-
kıntılarıyla ve onları bir arada toplayan 
merci birimi demektir. Gençlerin en 
önemli çağlarında vakitlerini boş geçir-
memeleri ve sosyal projelerimizde bi-
zimle olmaları için bu çatı altında 
toplanmalarını istiyorum. Gençlik mecli-
sinde 7 yönetim kurulu olmak üzere 28 
bölümden oluşan bir komisyon var. Üni-
versiteler başkanı olarak benim komisyo-
num 150 kişiden oluşuyor. Üniversite 
gençliği olarak bin kişiye yakın üyemiz 
var. Pandemiden dolayı insanları bir 
araya getiremiyoruz. Bende çalışmala-
rıma online üzerinden devam ettiriyo-
rum. İleriki zamanlarda daha sağlam 
projelere imza atacağız. Göreve geldiğim 
günden bu yana birçok sosyal projede 
yer aldım" ifadelerini kullandı. 

Birer tane proje yazdık 

Esenyurt Kent Konseyi Üniversiteler 
Başkanı olarak şimdiye kadar gençlik 
meclisi ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu 
projeleri anlatan Bozkurt, "2019 yılında 
Avrupa Birliği projesini gerçekleştirdik. 
Avrupa Birliği Dış işleri Bakanlığına 
bağlı iki tane İstanbul temsilcisi hocamız 
gelerek bize proje koordinatörlüğüne 
dair eğitim verdiler. Gençlik meclisi üye-
leri olarak hepimiz birer tane proje yaz-
dık ve bunları sunduk. Bunun 
sonucunda hepimize sertifika verildi. Bu 
sertifika sayesinde bundan sonraki haya-
tımızda proje koordinatörlüğü görevini 
üstlenmiş olacağız. Facebook istasyon 
eğitim projesi verildi. Bu eğitimle de tica-

ret hayatına dair gençlerimize bilgilen-
dirmeler yapıldı. Pandemiyle birlikte aka-
demik alanda projelere daha çok yer 
vermeye başladık. Örneğin ben bir psiko-
log adayıyım ve bu alanda uzman psiko-
loglarla paneller düzenledik. 
Arkadaşlarımız bu şekilde sıkıntılarını 
dile getirebildiler" dedi.  

Esenyurt bize dâhil olacak! 

Başkan Kemal Deniz Bozkurt’tan destek 
beklediğini belirten Polat Bozkurt, "Baş-
kanımızın yaptığımız birçok projeden 
habersiz olduğunu düşünüyorum. 
Bunun sebebi de partili bir belediye baş-
kanı olduğu için gençlik kollarını daha 
yakından takip etmesidir. Başkanımız 
toplantı düzenleyerek gençlik meclisiyle 
bir araya geldi. Orada isteklerimizi ken-
dilerine yönelttik. Şimdiye kadar istediği-
miz hiçbir duruma olumsuz bir tepki 
almadık fakat yapmış olduğumuz proje-
lerden dolayı, gençlik meclisi olarak des-
teklerini görmek istiyoruz. Çünkü kendisi 
dâhil olursa, onunla birlikte Esenyurt 
bize dâhil olacaktır" sözlerini sarf etti.

Sen kalk “Ekonomik Kurtuluş Savaşı 
verdiğimiz bir dönemde bu yükü 
nasıl olur da milletin sırtına yükle-

riz” de. Ama konu Saraylara yapılan har-
camalara, alınan milyon dolarlık 
mercedeslere, uçaklara, yüzen saraylara ve 
koruma ordusu için harcanan milyonlarca 
liranın hesabını sormaya gelince vay efen-
dim “itibardan tasarruf mu olur” demek-
ten geri kalma.  

Aslında haksız da sayılmazlardı! 
Çünkü başta saraylarımız olmak üzere, 

bu ülkenin polisinin, askerinin, imamının, 
öğretmenin dahi maaşını Akp’li Bakanlar, 
Milletvekilleri, Belediye Başkanları, 
İl Başkanları ve İlçe Başkanlarının kendi 
aralarında topladıkları gün paraları ile 
ödüyorlardı.  

Yani 81 milyon olarak bu ülkeye gram 
faydamız olmadığı gibi bir de patates ve 

soğanı bedava almaktan geri kalmıyorduk.  
Ve yine 81 milyon Türk halkı değil 

Katar milletiydi sarayın uçaklarını alan.  
Kamerun milletiydi ülkemizde ki 

3,5 milyon Suriyelinin bakımını sağlayan.  
Yeni Zellanda milletiydi Meclisin yeme, 

içme, kiralık araba, benzin ve maaşını 
karşılayan.  

Suudi Arabistan milletiydi çil çil dolar-
ları gönderip Saraylarımızın inşasına baş-
lamamıza vesile olan.   

Fas milletiydi saraylarımızın personel, 
elektrik, su ve gıda masrafını karşılamak 
için seferberlik ilan eden. 

Pakistan milletiydi Sarayın Koruma 
ordusunun maaşlarını ödeyen. 

Çin ve Japon milletiydi en ufak bir bedel 
dahi talep etmeden ülkemize yol ve köprü-
ler yapan.  

Avusturalya milletiydi sırf insanlarımız 
üşümesin diye çuvallar dolusu kömür 
gönderen. 

Ve o Afrika milletiydi ülkemin kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan (reel ve 

bankamatik) memurlarının maaşını ödeye-
bilmek için yemeden içmeden kesilip ölümü 
göze alan.  

*** 
Ya o Almanya milletine ne demeli.  
Mesela; Milyonlarca gurbetçimizi bağ-

rına bastığı yetmezmiş gibi birde kendi 
Başbakanları Şansölye Angela Merkel’i 
Wolksvagen Minibüse bindirip, güzel ülke-
min kıymetli Milletvekillerine, Diyanet İş-
leri Başkanına, Bakanlarına, 
Cumhurbaşkanına, Valilerine, Kaymakam-
larına ve Emniyet Müdürlerine milyonluk 
(Mercedes ve Audi) marka araçları hediye 
etmeleri bizleri çok duygulandırmıştı. 

Değil mi?  

Saraylılara Mercedes 
marabalara patates!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir 
Polat, Haldun Taner Sahnesi'nin acil 
restorasyon gerektirdiğini belirterek, 
önceliklerinin can güvenliğini sağla-
mak olduğunu söyledi. Polat, Haldun 
Taner Sahnesi’nde eğitim veren İstan-
bul Üniversitesi Konservatuarı’na, 
Göztepe Parkı içindeki İBB’ye ait ofis-
leri önerdiklerini, öğrencilerle de gö-
rüşmeler yaptıkları bilgisini paylaştı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 
Kadıköy’ün sembol yapıları arasında 
bulunan Haldun Taner Sahnesi’nde 
restorasyon çalışlarına devam ediyor. 
Binada çürümelerin tespit edildiğini, 
insan hayatının tehlikede olduğunu 
bildiren İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı Mahir Polat, “Depreme karşı İs-
tanbul’da acilen önlemleri almamız 
gerekiyor. En kötü senaryoda yaşana-
cak can kayıpları ve oluşacak sahne-

lerde üzülmemek için görevliler so-
rumluluklarının gereğini bugünden 
yapmalı” ifadesini kullandı. 

İlk uyarı 2007’de  

Polat’ın verdiği bilgiye göre, Haldun 
Taner Sahnesi’nin dayanaklılığına 
dair ilk uyarı 2007’da yapıldı. 
2007’den beri Haldun Taner Sahnesi 
binasının depreme dayanamayacak 
kadar kötü durumda olduğu, Boğaziçi 
Üniversitesi raporu ile bilinmesine 
rağmen öğrencilerin can güvenliği göz 
ardı edildi. Deprem yönetmeliğine 
göre, bir yapının basınç dayanımı 25 
megapaskal olmasını gerekirken, Bo-
ğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan 
raporlamada, Haldun Taner Sah-
nesi’nde bu basınç dayanımı 5 mega-
paskal düzeyinde belirlendi. Buna 
rağmen, 2007 yılından beri Haldun 

Taner Sahnesi, başta çocuklar olmak 
üzeri binlerce vatandaşa kapılarını aç-
maya devam etti. 2017 yılına gelindi-
ğinde, bina hakkında bir restorasyon 
projesi hazırlanarak buranın, sahne ve 
kültür merkezi yapılması kararı alındı. 

Trajedi yaşanacaktı 

Mahir Polat, konuyla ilgili yaşanan 
süreci şöyle aktardı; "2007’den bu 
yana tüm yazışmalar, bir şekilde ber-
hava edilmiş ve bir şekilde can güven-
liği hiçe sayılmış. 2017 yılında koruma 
kurulu kararıyla, alanın acil düzenlen-
mesi içi hazırlanan proje elimize geç-
miş bulundu. Dolayısıyla bizim, 2017 
yılında teslim edilen restorasyon süre-
cini, binayı koruma ve içinde insanla-
rın can güvenliğini sağlamayarak 
tamamlamamız gerekiyor. Yıllardır bi-
nanın onarıma alınması gerekirken, 
yöneticiler tedbir almadı, binayı onar-
madı. Bu süre içinde bir deprem ol-
saydı büyük trajedi yaşanacaktı. Biz, 
beklenen İstanbul depreminde bu bi-
nada bir trajedi yaşanmaması için bi-
nayı acilen onarıma alıyoruz. Burayı, 
Kadıköy’e bir kültür merkezi, kültür 
çekirdeği olarak büyük enerji sağlaya-
cak bir proje olarak görüyoruz." 

Asma kat eklenmiş 

Haldun Taner Sahnesi’ni konserva-
tuar olarak kullanılan bölümün, bi-
nada çürüklerin oluştuğu riskli alan 

olduğu bilgisini paylaşan Polat, “Biz 
de konservatuarın benzer alanlarda 
devam etmesini çok istiyoruz. Ancak 
yeni proje, ne yazık ki konservatuarın 
orada olamayacağı bir proje. Çünkü, 
konservatuarın bulunduğu alanlar, 
sonradan içine eklenmiş beton asma 
katlar” dedi. Buradaki eğitimin, kültür 
sanat hayatının kendileri için de çok 
değerli olduğunun altını çizen Polat 
şöyle devam etti; "Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun direktifiyle, İBB ola-
rak, İstanbul Üniversitesi Konserva-
tuarını sahipsiz bırakmayarak çözüm 
önerisi de getirdik. Göztepe Parkı’nda 
ofis olarak kullandığımız binaları, çok 
büyük bir gönüllülükle, severek, İstan-
bul Üniversitesi Konservatuarı öğren-
cilerine sunuyoruz. Üniversite, 
öğretim görevlileri ve öğrencilerle gö-
rüşmelerimiz devam ediyor." 

Göztepe’ye sanat taşınacak 

Göztepe Parkı’nın özel bir park oldu-
ğunun altını çizen Polat, "Göztepe 
Parkının içindeki yaşama; tiyatro, 
bale, müzik gibi her türlü kültür ve sa-
natsal birikimi taşıyarak katkı vermeyi, 
bu coşkuyu park ve yaşamla buluştur-
mayı düşünüyoruz. Dünyada bu ko-
nuda çok özgün ve olgun örnekler de 
var. Biz, İstanbul’da, bu şekilde kültür 
ve sanatla daha fazla buluşacağı alan-
ları üretmeye yönelik projelere devam 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 
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Hakan SÖNMEZ

İSTANBUL

Esenyurt Kent Konseyi Üniversiteler Başkanı Polat Berkay Bozkurt, Esenyurt’ta ikametgâh eden üniversite öğ-
rencileri ile bir araya gelerek sıkıntılarına çözüm ürettiklerini söyledi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’tan destek beklediğini belirten Bozkurt, "Başkanımızın yaptığımız birçok projeden habersiz olduğunu 

düşünüyorum. Kendisi dâhil olursa, onunla birlikte Esenyurt bize dâhil olacaktır" çağrısında bulundu

hknsnmz59@hotmail.com

BASKANIMIZ BIZI GORSUN

ZEHRA 
ÇELİK

ÖZEL 
HABER

"GENÇLİK meclisi üyelerimiz içinde 
farklı alanlara yönelik becerisi olan ar-
kadaşlarımız var" diyen Bozkurt, "Yete-
neklerinin keşfederek hep birlikte 
onları değerlendirmeye başladık. Mü-
ziğe yeteneği olan arkadaşlarımızla 
konserler düzenledik. Esenyurt’taki 
gençlerimiz adına, gençlik meclisi baş-
kanımızla bir araya gelerek daha farklı 
neler yapabiliriz adına toplantılar dü-
zenliyoruz.  
Bu şekilde gençlerimiz kötü ortamlar-
dan sivrileştirebiliriz. Burada fikirleri-
nin açıkça dile getirebilirler. Üniversite 
gençleri olarak Büyükçekmece’de 
güzel bir sosyal yardım projesine el 
attık. Konteynerler içinde yaşayan 

ayakları çıplak çocuklar gördüm. Bu 
noktada bunun için seferberlik ilan 
ettim. Bu sayede 550 çocuğumuza 
mont, bot ve oyuncak dağıtımında bu-
lunduk. Onların gözlerinin içindeki 
ışıltıyı görmeye değerdi. Bizim oradaki 
çocuklara ulaşmamızla, Büyükçekme-
ce’deki siyasi partilere de farkındalık 
yarattık. Her hafta sokak hayvanları-
mız için mama dağıtımında bulunuyo-
ruz. Kitap alamayan, sınava 
hazırlanan üniversite öğrencilerimiz 
için hepimiz seferber olduk. Birçoğuna 
da ulaştırdık. Bu bizim için gurur verici 
bir yardım oldu. Toplamda 72 tane 
proje gençlik meclisi olarak gerçekleş-
tirdik" ifadelerini kullandı. 

TOPLAMDA 72 PROJE YAPTIK 

Polat  
Berkay  
Bozkurt

Restorasyon şart!

Mahir 
Polat

Türkiye'de ilk defa bir kedi korona  
nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durumu 

Damga'ya değelerlendiren  Prof. Dr. 
Kürşat Özer, "Bizim ülkemizdeki bildiri-
len ilk vaka. Burada bir yanlış anlaşılma 

olmasın. Virüs kediden insana değil,  
insandan kediye geçti" dedi 

Kürşat Özer



Korkularımız sürekli hayatımızı dinamitliyorsa 
artık bizim korkuları dinamitleme vaktimiz gel-
memiş midir?  

Korkarız hata yapmaktan tekrar tekrar aynı hatalara 
düşmekten hayat bizim, hatamızı telafi edecek düzelte-
cek biziz. Elbette ki hata yapabiliriz her şey yolunda 
gitmeyebilir, şunu bilmeliyiz ki hiç bir hatanın üzüntüsü 
sonsuza kadar sürmez çıkış bulmak bizim elimizde. 
Şöyle bir silkelenip üzerimize sinmiş olan umutsuzlu-
ğun, kabullenişin, kahredişin ağırlığından kurtulabil-
sek...  

"İstifa mektubu cebinde olan bir insanın hayatta sırtı 
yere gelmez" 

Böyle insanlar bilir ki her dibe vuruşun her kötü gidi-
şin bir sonu çözümü vardır.  

Yeniden başlamak mümkün mü? Nefes alamadığı-
mızı hissettiğimizde midemize kramplar girdiğinde kal-
bimizin rehberlik ettiği yolu takip etmek mümkün mü? 
Elbette ki mümkün aslolan biziz, hislerimiz, Korkuları-
mızın başımıza gelebileceği ihtimaline karşı hayatı erte-
lemek niye? Yaşayan ruhumuzu mutsuzluğa gömmek 
niye? Korkunun ecele faydası yok bir şey olacaksa zaten 
olur. Yaşarken mezara girmek niye. Şu bir gerçek ki 
sustuklarımızı bağırmaya başladığımızda doğarız. Ken-
dimize bile itiraf etmeye korktuğumuz acıtan gerçekle-
rimiz vardır. Yüreğimizin içine gömeriz yıllarca, kimse 
bilmesin anlamasın isteriz. Her sabah yüzümüze sorun 
yok her şey yolunda maskemizi takarız. Bu maskenin 
ağırlığıyla yaşarız gün boyu. Halbuki o taktığımız mut-
luluk maskesi gözlerimizde ki hüznü beden dilimizde ki 
tükenmişliği kapatamaz. Maskenin altında daha da ezi-
liriz maskenin hakkını vermeye çalışırken. Bir gün artık 
mutsuzluk kotamızı doldurduğumuzda ruhumuz bedeni-
miz dilimiz haykırmaya başlar, haykırdıkça hüzün ku-
rumu bağlamış ruhumuzda bir ümit belirir. Kederli 
gözlerimizde ışık görürüz. Her mutsuzluğu kendimize 
hak görmekten yorulmuş çökmüş omuzlarımız kendine 
gelir dikleşir. Bu huzur tüm bedenimize öyle güzel yayı-
lır ki etrafımızdakiler bile fark eder bu değişimi. Gen-
çleşiyorsun formülünü söyle derler, bazen gülümsersin 
sadece bazen de ördüğüm mutsuzluk ağlarımdan kur-
tuldum dersin. Tam da budur aslında ördüğün mutsuz-
luk ağlarından kurtulmak. Bakış açımızı değiştirebilsek 
hiç bir dert çözümsüz değildir aslında. Kimi zaman sev-
diklerimiz mutsuz olmasın diye kendimizi mutsuzluğa 
mahkum ederek sevdiklerimizi de bu mutsuzluk kuyu-
suna çekeriz.  biz iyiysek huzurluysak sevdiklerimiz hu-
zurlu mutlu. En zoru kendimizle yüzleşmek sanırım 
kendimize açılırsak sorabilirsek "nasılsın" diye kendimiz 
de tüm samimiyetiyle cevap verebilirse bize ilk adımı 
atmış oluruz.  

Bugüne kadar kendin için ne yaptın? Hiç alsana hiçli 
geçmiş zaman . 

Hiçli geçmiş zamanlarımız olmasın gün bugün şu an, 
şunu da halledeyim çözeceğim az kaldı biraz daha sab-
redeyim diye geçirdiğimiz her gün huzurlu geçireceği-
miz bir günü daha çalıyor. Bakır ne kadar iyi işlenirse 
işlensin altın olamaz. Teselliler bulup katlanır kılmaya 
çalıştığımız mutsuzluğumuz hiçbir yere gitmez sessiz 
bir yanardağ gibi sadece vaktinin gelmesini bekler vakti 
geldiğinde de yakar yıkar. Kor alevleri beklemeden ha-
rekete geçme gücümüz olsun. Huzur şimdiki zamanda 
şimdiki zaman önceliğimiz mutluluğumuz güzel günle-
rin habercisi olsun.  

 

BELGRAD Ormanı'nın Ke-
merburgaz bölümünde define 
avcıları çok sayıda çukur aça-

rak tarihi eser aradı. Definecilerin son 
olarak açtığı metrelerce derinlikteki çu-
kuru, ormanda yürüyüş yapanlar tesa-
düfen fark edildi. Oldukça profesyonel 
bir işçilikle kazılan ve 20 metreden fazla 
derinliği olan çukur, Orman İşletme 
Müdürlüğü'nden gelen görevlileri bile 
şaşırttı. Definecilerin, karşılıklı iki ağaca 
çaktıkları bir ağaç dalı ile oluşturdukları 
basit bir çıkrık sistemi ile kazdıkları top-
rağı dışarıya çıkarttıkları görüldü. Defi-
necilerin çalışmalarını ise kısıtlama 
saatine denk getirdiği tahmin ediliyor. 
Devasa çukurun çevresinde ip merdi-
venler ve çukuru açan kişi ya da kişile-
rin maske, eldiven gibi kişisel eşyaları 
yer alırken durum polise bildirildi. 
Ancak önlem alınmadığını belirten va-
tandaşlar sık sık yürüyüşe çıktıkları or-
manda, herhangi bir kaza yaşanmadan 
biran önce tedbir alınmasını istedi. 

Devasa bir çukur 

Ailesi ile birlikte sürekli yürüyüşe çıktık-
ları alanda çukuru gören ve yetkililere 
haber veren kişi, "Köpekleri aldık, or-
manda bir saat yürüyüş yapalım dedik. 
Normalde çocuklarla gittiğimiz bir 
rota. Ormanda maalesef bir sürü define 
çukuru oluyor önceden kazılmış ve içi 
su dolmuş. Ama bu yeni kazılmış, ca-
vaskar sistemi, eldivenler, maskeler, ip 
merdivenler… ve öyle bir çukur ki, de-

vasa bir çukur. Burada cep telefonu 
zaten zor çekiyor. Çukura düşsen 
büyük bir ihtimalle ya çok ciddi yarala-
nırsın ya da hayatını kaybedersin. İçeri 
düştükten sonra bir yere haber vermene 
imkan yok. korkunç bir durum" dedi. 

İlk defa denk geliyorum 

Durumun hayatları için tehlike arz etti-
ğini ifade eden kişi, "İşin define tarafı 
yasadışı falan onu yetkililere haber ver-
mek tabii ki çok önemli ama bir de ay-
rıca buraya gelen kişilerin hayatı için 
tehlike arz ediyor bu durum. Dolayı-
sıyla yetkililere haber verdik. Anladığım 
kadarıyla hassas bir konu bu. Aracı 

park ettikten sonra, 15-20 dakika yürü-
mek gerekiyor buraya ulaşmak için ve 
çok sapa bir yerde. "Defineciyi gördü-
nüz mü, oradalar mı diye sordular. 
Tabii burada kimse yok şu anda ama 
Orman İşletmeden geldiler ve onlar 
gözlerine inanamadılar. Çok deneyimli 
kişiler geldi. Ve bu konuyu zabıt altına 
alacaklar ama sonuçta iş asayiş işi. Ge-
lenler inanamadılar, 25 senedir ben bir 
sürü define kazısı gördüm, böyle bir 
şeye ilk defa denk geliyorum dediler. 
Burası herhalde en az 20-25 metrelik 
yüksekliğe sahip, bir de indikten sonra 
L şeklinde içeride ilerliyor" ifadesini 
kullandı. DHA 
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Belgrad Ormanı delik deşik edildi 

Melike FAKI

melikefaki@gmail.com

SÖZ YAŞAMIN

Korkular şöyle  
kenara çekilin! 

 
 

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, köy yaşantısının ağırlıkta ol-
duğu mahallelere yönelik 

ziyaretlerini sürdürüyor. Geride kalan 
hafta içerisinde; Çanta, Değirmenköy, 
Kavaklı ve Ortaköy mahallelerini ziyaret 
eden Başkan Yılmaz, son olarak Gazite-
pe’de temaslarda bulundu.  
Başkan Yılmaz’a ziyaretinde Gazitepe 
Mahalle Muhtarı Secaattin Ildiz eşlik etti. 
Köy meydanında esnaf ve vatandaşlarla 
bir araya gelen Başkan Yılmaz, köy sa-
kinlerinin yol ve imar sorunlarını dinledi.  

Çalışmalar sürecek 

Vatandaşlara Kırsal Mahalle Yasası 
kapsamında Silivri Belediye Meclisinde 
alınan imar indirimi hakkında bilgiler 
veren Başkan Yılmaz, birçok talebin ye-
rine getirildiğini ve ihtiyaçların gideril-
mesi noktasındaki çalışmaların devam 
ettiğini belirtti. Meydanda inceleme 
yapan Başkan Volkan Yılmaz, planla-
nan peyzaj çalışmalarıyla ilgili vatan-

daşları bilgilendirdi. Bölgeye yapılması 
düşünülen Köylü Pazarı ile ilgili konu-
şan Başkan Yılmaz, proje tamamlandı-
ğında köylülerin ürünlerini rahat ve 
konforlu bir şekilde satabileceklerini dile 
getirdi. 

Bir araya geleceğiz 

Yaptığı temaslar hakkında konuşan 
Başkan Yılmaz, "Köy okulumuza bilgi-
sayar odası ve kütüphane kazandırdık. 
Yapısal ve teknik olarak da desteğimizi 
sürdürüyoruz. Çocuklarımızın eğitim-
lerine kolaylık sağlayacak ihtiyaçları bir 
bir gideriyoruz. Köy okullarına yönelik 
çalışmalarımızın devam edeceğini be-
lirtmek istiyorum.  
Hep şunu söyledik; ‘Silivri sadece mer-
kezden ibaret değil.’ Bu anlayışla köy ve 
mahallelerde yaşayan vatandaşlarımı-
zın dertlerine çare üretebilmek, her biri-
nin ihtiyaçlarına dokunabilmek, yardım 
edebilmek için var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Yaptığımız ziyaretlerle ilçe sakinle-
rimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" 
açıklamasını yaptı. 

TUZLA’DAKİ bir kontey-
nere bırakılan 4 yavru 
kedinin 3’ü Tuzla Beledi-

yesi temizlik personelinin dikkati 
sayesinde kurtarıldı. Hipotermi ge-
çiren kedileri çöp toplama aracına 
alarak ısıtan Tuzla Belediyesi Te-
mizlik Personeli Kadir Doğan o an-
ları anlattı. Tuzla’nın Cami 
Mahallesi Papaz Çeşme Caddesi 
üzerinde bulunan bir çöp konteyne-
rinin içine bırakılan 4 yavru kediden 
3’ünün hayatı, Tuzla Belediyesi te-
mizlik personelinin dikkati saye-
sinde kurtuldu. Çöp konteynerini 
çöp toplama aracı ile kaldırdığı sı-
rada araç ekranında kıpırdama fark 
eden temizlik personeli Kadir 
Doğan, hemen çöp konteynerini 
yere indirerek aracından indi. Kon-
teynerin içine ve çevresine bakan 
Kadir Doğan, 4 yavru kedinin üçü-
nün sağ olduğunu fark etti. Hipo-
termi geçiren ve soğuktan titreyen 
yavru kedileri çöp toplama aracına 
alarak ısıtan Doğan, yavru kedileri 
Tuzla Belediyesi veterinerlerine ge-
tirdi. Orada yapılan kontrollerinin 
ardından sağlık durumları iyi olan 
kediler sahiplendirilerek yeni yuva-
larında yaşamaya başladılar. DHA 

Yazık sizin 
insanlığınıza

Gazitepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,  
“Silivri’nin sadece çarşıdan ibaret olmadığı anlayışıyla merkeze uzak mahallelerde yaşayan her  

vatandaşımıza tek tek dokunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi

GAZİTEPE İlk ve Ortaokulunu da zi-
yaret eden Başkan Yılmaz’a Okul 
Müdürü Alpay Yavuz eşlik etti. "Kü-
tüphanesi, Bilgisayar Odası 
ve Konferans Salonu 
Olmayan Okul 
Kalmayacak" 
projesi kapsa-
mında yapımı 
tamamlanan 
kütüphane 
ve bilgisayar 
odasını 
gezen Baş-
kan Yılmaz; 
tiyatro sa-
lonu, laboratu-
var ve sınıfları 
da inceledi. Baş-
kan Yılmaz, inceleme-

leri sırasında Ayşen Öğretmen ile 
görüntülü bir telefon görüşmesi ger-
çekleştirdi. Ayşen Öğretmen, okula 

yaptığı kütüphane ve bilgi-
sayar odası nedeniyle 

teşekkür ettiği Baş-
kan Yılmaz’ı 

kitap okuma e 
tkinliğine 
davet etti. 
Öğrencilere 
zoom üze-
rinden eği-
tim veren bir 
öğretmenle 

de sohbet 
eden Başkan 

Volkan Yılmaz, 
öğrencilere  

başarılar diledi. 

Define avcıları Belgrad Ormanı'nı delik deşik etti. Define avcıların son olarak açtığı devasa 
çukur ormana gelenler için büyük tehlike oluşturdu. Çukuru gören ve yetkililere haber veren 

kişi, "Ormanda maalesef bir sürü define çukuru oluyor önceden kazılmış ve içi su dolmuş. 
Ama bu yeni kazılmış. Öyle bir çukur ki, devasa bir çukur" dedi 

SARIYER’DE bir hafta sürecek 23 Nisan kutla-
maları büyük bir coşkuyla başladı. Pandemi ko-
şullarında Sarıyerli çocukların bayram 

heyecanını doyasıya yaşayabilmeleri için hazırlanan sürpriz 
TIR, şarkılar ve marşlar eşliğinde mahalle mahalle dolaşa-
rak bayrak ve balon dağıttı.  
Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan 
edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl 
koronavirüs önlemleri nedeniyle online platforma taşındı. 
Halk oyunları performanslarından tiyatro gösterimine 
kadar özenle yapılan program kapsamında Sarıyerli çocuk-
lar için bir de 23 Nisan tırı hazırlandı. Mahallelerde kurulan 
mobil sahnelerin ilk durağı köyler bölgesi oldu. Çocukların 
büyük bir sevinçle karşıladığı tır da animatörler ve palyaço-
lar eğlenceli anlar yaşattı. 

Unutulmaz anlar yaşadılar 

23 Nisan’a kadar Sarıyer’in 34 mahallesinde kurulacak 
mobil sahne ilk olarak Kilyos, Uskumruköy, Gümüşdere, 
Rumeli Feneri, Maden ve Zekeriyaköylü çocuklar ile bu-
luştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen 
programda çocuklara unutulmaz anlar yaşatan animatör-
ler büyük beğeni aldı. Sokağa çıkamayan minikler de cam-
larda ve balkonlarda eğlenceye ortak oldu. 

Halk oyunu oynanacak 

Her sene dünyanın dört bir yanından gelerek Sarıyer’de 
karnaval havası estiren çocuklar bu sene online olarak et-
kinliklere katılarak halk oyunları performanslarını sergileye-
cek. Hakkari, Tekirdağ, Sivas, Burdur, Hatay, Edirne, 
Diyarbakır, Erzurum, Van, Aydın, Artvin ve Gaziantep’in 
yanı sıra Çin, Endonezya, Kosova, Kıbrıs, Arjantin, Bulga-
ristan, Romanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya, 
Sırbistan ve Ukrayna’dan 582 çocuğun kendi yörelerine ait 
halk oyunlarını sahneleyecekleri etkinlik bir hafta boyunca 
saat:13:00’de başlayarak 21:00’e kadar Sarıyer TV Youtube 
kanalında yayınlanacak.

23 Nisan TIR’ı gezmeye başladı

SILIVRI CARSIDAN  
IBARET DEGIL!

SAVAŞ ATAK

PROJELERİ İNCELEDİ 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 
köy yaşantısının ağırlıkta olduğu mahal-
lelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
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YeVMiYe 200 LiRA

ISTANBULLU
ONAYLAMIYOR

merkez Bankası, ödemelerde kripto varlıkların
kullanılmasını engelleyen bir yönetmelik yayın-
ladı. Buna göre, kripto varlıklar ödemelerde doğ-
rudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve
bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı
şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulama-
yacak. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Finans
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, piyasa
oluşan fiyat balonlarının ekonomik sıkıntılara
neden olabileceği uyarısında bulunarak, “Peki, bu
fiyat balonu nedir? Fiyat balonu bir varlığın ger-
çek ve sanal değer arasında sanal değer lehinde
fiyatlanması olarak ifade edilebilir. Ancak bunun
tanımından ziyade nasıl oluştuğuna bakmak ge-
reklidir. Fiyat balonları şu ya da bu sebepten do-
layı oluşsa da insanların kolay yoldan zengin
olma hayali ile beslenmektedir” diye konuştu.

Gizlilik çok önemli

Piyasada varlık fiyatlarına ait balonların dört
aşama içinde hareket ettiğini söyleyen Yıldırım,
“Bu aşamanın ilki gizliliktir. Gizlilik fiyatların
düşük olduğu ve başlangıç fiyatı olarak ifade edi-

lebilen bölge veya süreç olarak ifade dilebilir. Bu
süreçte akıllı diye tabir edilebilecek yatırımcılar
varlıkları almaya başlarlar ve varlık fiyatları yavaş
yavaş yukarı yönlü bir fiyatlama davranışı içeri-
sine girerler. İkinci aşama ise farkındalık sürecidir.
Bu süreçte artık kurumsal yatırımcılarda sahneye
çıkar ve bu bölgede fiyatlar yükselişe devam eder
ve belli bir noktadan sonra ani ancak keskin de
olmayan bir düşüş yaşar. Bunun en temel sebebi
ise ilk satışların gelmesidir. İşte bu noktaya 'ayı
tuzağı' denilmekte ve burada bazı yatırımcılar çok
paniklemese de alım yapmaktan vazgeçerler. Bu
sürecin son evresinde fiyatlar medyanın ilgisi ve
yapılan haberler ile yükselişe geçer” ifadelerini
kullandı.

Satma eğilimine girerler

Üçüncü süreçte ise toplumun her kesiminin yatı-
rım yapmak ve kolay yoldan para kazanmak iste-
diğini belirten Yıldırım, “Büyük bir coşku ile
fiyatların devamlı artacağına inanmaya başlarlar.
Artık neredeyse tüm varlığını yatırım aracına ya
da büyük ilgi gösterdikleri varlığı almak adına

satma eğilimine girerler. Fiyatlar bu süreçte aşırı
bir yükseliş davranışı içine girer. Bu süreçte varlı-
ğın fiyatı en tepe noktayı vurur ki geldiği bu en
tepe nokta ilk ve son tepe nokta olur. Artık fiyat
balonu öyle bir şişmiştir ki kimse bu balonun sö-
neceğine inanmaz. Tabi bu süreçte bazı akıllı yatı-
rımcılar ya da finansal okuryazarlığa sahip
yatırımcılar yavaş yavaş karlarını çekmek için sa-
tışlar yapmaya başlarlar. Yatırımcıların diğer
kısmı ise bu baskı karşısında yavaş yavaş düşen
fiyatları pek kale almazlar. Yani bu noktada fiyat-
ların hep yükseleceği inancı daha ağır basar ve bu
süreç dördüncü evre olan sönme sürecini temsil
etmektedir” dedi. Sönme sürecinde fiyatların kısa
ve küçük harekete bağlı olarak düştüğünü ancak
yatırımcıların bu düşüşü inkâr etmeye başladığını
belirten Yıldırım, “Bu inkâr varlığın eski seviyelere
geleceğine dair inanca sahip yatırımcıların davra-
nışından kaynaklanmaktadır. Düşen fiyatlara
karşı tam bir panik havası olmaz hatta düşen fi-
yatlar sebebi ile çok büyük olmasa da kar etmek
amacı ile alımların devamına sebep olur. Ancak
miktar hacim olarak düşük alış baskıları fiyatların

küçük düzeltme sürecine girmesine sebep olsa da
tekrardan düşen bir fiyat davranışı kaçınılmaz
olur. Bu sayede panik kaçınılmaz olur ve bir kısım
yatırımcı satış yapmaya başlar ve satış baskısı ne-
ticesinde dramatik bir düşüş söz konusu olur ve
fiyatlar artık toparlanamaz hale gelir. Böylelikle
fiyatı yüksek seviyede iken alım yapan yatırımcılar
büyük zararlara gebe kalmış olurlar” ifadelerini
kullandı. DHA

Merkez Bankası’nın
(MB), kripto paraların

ödeme aracı olarak kul-
lanılamamasına yönelik
aldığı kararı değerlendi-

ren Finans Uzmanı Dr.
Hakan Yıldırım, “Alınan
karar keyfi değil, toplu-

mun refahı için koruyucu
bir önlem. Toplumu 

çeşitli önlem ve müeyyi-
deler ile korumak ve
kolay yoldan zengin

olma hayalinden uyan-
dırmak, önemlidir” dedi

KeYFi DeĞiL KORUYUCU ÖNLeM!

BiR MiLYAR DOLAR KAYIP

KAPIKULe’De ReKOR KIRILDI

2021 yılı yaş çay sezonunda, çay toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyeleri,
en az 250 kg çay toplaması şartı ile 200 lira olarak belirlendi. İşçi ücretleri geçen yıl
yemekli ve yemeksiz olmak üzere 150 ile 180 lira olarak belirlenmişti
rize Valiliğince, ilgili kamu kurum
kuruluşları ve Rize ziraat odalarının
katılımıyla 2021 yılı yaş çay sezo-
nunda çalışacak işçilere verilecek
ücretler konusunda tavsiye niteli-
ğinde bazı kararlar alındı. Buna
göre, çay toplama işlerinde çalışa-
cak işçiler için, yaş ve cinsiyet ay-
rımı yapılmaksızın yemek dahil ve
en az 250 kg çay toplamak şartı ile
günlük net ücret 200 TL olarak be-
lirlenirken, işçi ücretlerinin iş biti-
minde ödenmesi tavsiye edildi.

Çalışma saati dikkate alındı
Toplantıda alınan kararlarda ay-
rıca, çay tarımında çalışacaklara
yönelik belirlenen ücretlerin 4857
sayılı İş Kanunu’nda öngörülen
haftalık çalışma saatleri dikkate alı-
narak belirlendiği vurgulanarak,
“Çay müstahsillerinin ve arazi sa-
hiplerinin zorunlu ziraat odası üye-
likleri göz önüne alınıldığında çay
toplama hususunda piyasa ekono-
misinin gerçekleri ve serbest piyasa
ilkeleri çerçevesinde iş gücü piyasa

sının doğru fiyat dengecisinin oluş-
ması için örgütlü alternatif iş gücü-
nün oluşumu için ziraat odalarının
alternatif ortak tutum sergilemeleri
köklü çözüm için tavsiye edilir” ifa-
deleri kullanıldı. Karadeniz Böl-
gesi’nin en önemli gelir kapılardan
biri olan çayın toplanması için
geçen yıl iki farklı kategoride ücret-
lendirme yapılmıştı. Çay toplayacak
işçilere günlük 250 kilogram topla-
ması şartıyla yemekli 180, yemeksiz
150 lira günlük ücret ödenmişti.

İBB İPA İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Barometresi Mart Raporu’nu yayınladı. İstanbulluların sadece yüzde
13.4’ü, Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı’nın, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini
onaylıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini uygun bulan katılımcıların oranı ise yüzde 20.4

İ stanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi,
İstanbul Barometresi Araştırması ile İstanbul
halkının ev içi gündeminden duygu durum sevi-

yelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetle-
rine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor.
Barometre’nin Mart ayı raporu, 22 Mart 2021 – 5
Nisan 2021 tarihleri arasında, 713 İstanbul sakini ile
telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbullu-
ların görüşleri Mart Raporu’na şöyle yansıdı:

Sadece yüzde 13.4 onaylıyor

Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı’nın İBB’nin görev
alanından çıkarılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
devredilmesini onaylayan İstanbulluların oranı yüzde
13.4’te kaldı. Yüzde 59.5 onaylamadığını, yüzde 13.4
onayladığını, yüzde 27.1fikrinin olmadığını açıkladı.
Katılımcıların yüzde 33.1’i ekonomik sorunların,
yüzde 30.8’i Covid-19’un, Mart ayında ev içinde en
çok konuşulan konular olduğunu belirtti. 

İstanbul’un gündemi: Covid

İstanbul’un gündeminde, yüzde 37.9, Covid-19; yüzde
25.3, yasakların kalkmasıyla görülen trafik yoğun-
luğu ve yüzde 24.5, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyeti-

nin İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
devredilmesi yer aldı. Katılımcıların yüzde 27.8’i

Covid-19’un, yüzde 24.5’i İstanbul Sözleşme-
si’nin feshedilmesinin, yüzde 17.7’si ise

kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin
Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade

etti. Bunları yüzde 7.1 ile döviz kurlarındaki hareket-
lilik ve yüzde 7 ile Merkez Bankası Başkanı’nın de-
ğiştirilmesi izledi.

Sözleşme benimsendi

Yüzde 9.8 İstanbul Sözleşmesi’ni daha önce duyma-
dığını; yüzde 18.1 duyduğunu; ama bilmediğini,
yüzde 32.4 az bilgi sahibi olduğunu, yüzde 26.1 bil-
diğini, yüzde 13.6 ise tamamen bilgi sahibi oldu-
ğunu kaydetti. Yüzde 53.4 İstanbul Sözleşmesi’nin
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesini
uygun bulmadığını, yüzde 20.4 uygun bulduğunu,
yüzde 26.2 ise fikrinin olmadığını belirtti. Kadınların
yüzde 59.5’i, erkeklerin ise yüzde 49’u bu kararı
uygun bulmadığını söyledi. Katılımcıların sosyoeko-
nomik seviyeleri arttıkça İstanbul Sözleşmesi’nin
feshedilmesinin uygun olmadığını belirtenlerin ora-
nında artış görüldü. Alt sosyoekonomik seviyedeki
gruba dâhil olan katılımcıların yüzde 40.3’ü fesih
kararının uygun bulmuyorken, bu oran orta sosyo-
ekonomik grupta yüzde 56.2, üst grupta ise yüzde
85.2 olarak ölçüldü. Ev kadınlarının yüzde 47.5’i İs-
tanbul Sözleşmesi hakkında herhangi bir bilgisi ol-
madığını belirtirken, bu oran çalışan kadınlarda
yüzde 16.2 oldu. Katılımcılara İstanbul Sözleşme-
si’ne dair akıllarında kalanları sorulduğunda, yüzde
44.8 kadına şiddeti azaltma amacı olduğunu, yüzde
26.4 kadını güçlendirdiğini, yüzde 25 aklında bir şey
kalmadığını, yüzde 18.4 kadına yönelik negatif 
ayrımcılığı azalttığını belirtti.

Turizmciler, Rusya’nın,
artan korona virüsü vakala-
rını öne sürerek Türkiye'ye
uçuşların 15 Nisan’dan 1
Haziran’a kadar iptal edil-
mesi kararını değerlendirdi.
35 yıllık turizmci Recai Çakır,
"Yaklaşık 1 milyar dolar  ve 1
milyon turist kaybımız olaca-
ğını düşünüyorum” dedi. Tu-
rizmciler, Rusya’nın
Türkiye'ye 45 günlük uçuş
yasağı getirmesinin can çeki-
şen sektöre ağır bir darbe
daha vurduğunu belirtti.
Bodrum'daki turizmciler ka-
rarın Türkiye ve Bodrum’a
yansımasının olumsuz ola-
cağını söyledi. Geçtiğimiz
hafta Moskova'dan Bod-
rum'a gelen 230 Rus turist
tatillerini sürdürürken Bod-
rum Tanıtım Vakfı (BOTAV)
Genel Sekreteri Serkan Cey-
lan Rusya'nın uçuşları iptal
etmesinin turizm sezonunu
başlangıcında olumsuz etki
yaratacağını belirtti. Ceylan,
“Sektör pandemi nedeniyle
zaten çok zor durumda,
sezon başında morallerimiz
düzeltiriz diyorduk. Rus-
ya'dan ilk uçak gelmiş ve her
hafta gelmeye devam ede-
cekti. Rusya pazarı ise bölge-
mizin en çok hedeflediği en
beklentisinin olduğu bir pa-
zardı. Biz bunu geçici bir
karar olarak değerlendirmek
istiyoruz. Şimdiki maliyeti
sektörümüz için çok yüksek.
Bu konunun devletler ba-

zında en kısa sürede çözül-
mesini bekliyoruz” dedi.

Çok kötü etkiledi

Bodrum'un Kadıkalesi Ma-
hallesi’ndeki Sianji Well
Being otelinin yönetim kurulu
başkanı 35 yıllık turizmci
Recai Çakır, Rusya'nın uçuş-
ları iptal ettirmesi nedeniyle
turizmde 1 milyar dolarlık bir
kayıp olacağını söyledi.
Uçuşların iptal edilmesinin
turizm sektörünün derinden
etkileyeceğini aktaran Çakır,
“Heyecanla beklediğimiz Rus
pazarının haziran ayına
kadar uçuşların iptal edilmesi
haberi turizm sektörünü çok
ciddi etkilemiştir. Pandemi
sürecine bağlı olarak pande-
minin etkilediğini ve Karade-
niz'de Ukrayna ile Rusya
arasındaki gerginliğinin de
bunda bir etkisi olduğunu
düşünüyorum. Umarız siyasi
değildir, sadece pandemiye
dayalı bir karardır. Biz bun-
dan bir ders alıp buna göre
önemlerimizi alıp pandemi
sürecindeki hasta sayımızı
aşağılara çekebilirsek bu du-
rumu düzeltilebilinir. Otelciler
1 Nisan olarak ve daha sonra
15 Nisan olarak açılışlarını
belirlemişlerdi. Bu durum 15
Mayıs ile Haziran ayı orta-
sına kadar gider. Yaklaşık 1
milyar dolar bir kaybımız ola-
cağını düşünüyorum, 1 mil-
yon turist kaybımız olacağını
da düşünüyorum” dedi.

TicareT Bakanı Ruhsar Pek-
can, Kapıkule Gümrük Kapı-
sı'nda düzenlediği basın
toplantısında, TIR giriş çıkış-
ları ile ilgili çarpıcı ve sevindi-
rici rakamları paylaştı. Bakan
Pekcan, tüm zamanların giriş
rekorunun kırıldığını belirte-
rek, “28-29 Mart'ta en yüksek
giriş çıkış rakamını yakalamış-
tık 2 bin 751 TIR olarak ama
dün itibariyle 15 Nisan'da bin
438 TIR girişi sağlanmış, biz
artık kendi rekorlarımızı ihra-
catta olduğu gibi giriş çıkış-
larda da kırmaya devam
edeceğiz Allah'ın izniyle” ifa-
delerini kullandı. 

150 dönüme çıkarıyoruz

Bakan Pekcan, "Gümrük ala-
nımızı 333 dönümden 390
dönüme çıkardık. TIR çıkış
peron sayısını 6'dan 8 perona
çıkardık. TIR girişteki mua-
yene peronlarını esnek peron-
larla beraber 5'ten 8 perona
çıkardık. Ayrıca 24 TIR’a aynı
anda akaryakıt dağıtımı yapa-
bilen 24 pompalı akaryakıt
kontrol istasyonu gerçekleştir-
dik, buradaki yığılmaları da
önledik. Tarım ve Orman Ba-
kanlığımızın kontrolleri için de
30 dönüm büyüklüğünde ve-
teriner kontrol noktasını ayır-

dık. Hamzabeyli'de de çok iyi
çalışmalar yapıyoruz. Orayı
da tamamladık, inşallah yakın
zamanda açılışını yapacağız.
Orayı da 64 dönümden 150
dönüme çıkardık. 4 giriş 4
çıkış 8 olan peron sayısını 6
giriş 6 çıkış olmak üzere 12
perona çıkardık. Yolcu bölü-
münde de toplam 8 peronda
hizmet veriyoruz. Ayrıca 12
akaryakıt istasyonu oluştur-
duk. Tüm bu peronlarımızı
da tek durak sistemine göre
modernize ettik. İpsala güm-
rük kapımızdaki çalışmaları-
mız da devam ediyor. Orayı
da yüzde 92 oranında ta-
mamladık. Orayı da 105 dö-
nümden 150 dönüme
çıkarıyoruz. Ayrıca daha önce
mevcutta 10 olan peron sayı-
sını da 10 TIR, 8 yolcu olmak
üzere tek durak sistemine
göre 18 perona getiriyoruz"
dedi.  Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Kapıkule Sınır Kapı-
sı'nda, TIR giriş-çıkış işlemle-
rinde rekor üstüne rekorlar
kırıldığını anlatarak şöyle ko-
nuştu: Ortaya koyduğumuz
tüm bu çalışmaların yavaş
yavaş meyvelerini vermeye
başladığını da görüyoruz. İşte
görüyorsunuz artık kuyruklar
filan kalmadı Allah'a şükür.” 

MART 
RAPORU

YAYIMLANDI
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sadeliğiyle dikkat çeken evinin mutfağından
paylaştığı videoyla gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Yıllardır troll orduları
ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler" dedi

Sözlerİne, “Sevgili gençler, saat
12.00’yi geçti” diye başlayan CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu paylaşımın al-

tına bir süre sonra bir troll ordusu saldıracak. 
Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamı-
yormuş, liderlik yapamıyormuş’. E haklılar! 128

milyar dolar ezberlerini bozdu" dedi. "Bakın sevgili
gençler sizden bir isteğim var; bunları, artık yeme-
yin" diyen Kılışdaroğlu, "Çünkü bunlar gidici. Biz
iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan
ne varsa hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben
sizi çok seviyorum" açıklamasında bulundu. 

KUYU MU İP Mİ?

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Huber Köşkü'nden canlı bağ-
lantıyla katıldığı Hasankeyf-2

Köprüsü Açılış Töreni'nde sözlerine,
bugün vefatının 28. yıldönümü olan 8.
Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı
yad ederek başladı. Özal'ın ülkenin güçlen-
mesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş,
samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla
milletin gönlünde taht kurmuş büyük bir
siyasetçi olduğunu dile getiren Erdoğan,
"Merhum Özal gibi vatanperver devlet
adamlarından devraldığımız hizmet san-
cağını çok daha yukarılara taşımak için var
gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün ülkemi-
zin medarı iftiharlarından olan Ilısu proje-
mizin etaplarından birini daha hayata
geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" ifade-
lerini kullandı.

İrtibatı sağlayacak

Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün 1001
metrelik mesafesiyle ülkenin en uzun köp-
rüleri arasında yer aldığını, bölünmüş yol
standardında inşa edilen köprüde yayalar
için de bir geçiş yolunun bulunduğunu
ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Top-
lam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan
bu köprü su altında kalan Batman-Midyat
yolunun göl sahası dışında inşa edilen Ha-
sankeyf'in yeni merkeziyle olan irtibatını da
sağlayacaktır. Açılışını yaptığımız projeyle
zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde
tasarruf edilecektir. Batman, Mardin ve
Habur Sınır Kapısı arasındaki irtibatı da
sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticare-
tine çarpan etkisi olacaktır" diye konuştu.

Kararlılıkla yürüdük

Dicle Nehri üzerinde yükselen dev eserin
inşasında emeği geçenleri tebrik ederek, ül-
kenin ve milletin hayallerini gerçeğe dön-

üştüren emek sahiplerinin her birine teşek-
kür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: "Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet
siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin
dört bir yanına eserlerimizle, yatırımları-
mızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuru-
yoruz. Ülkemizin batısında ne varsa
doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz.
Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgüt-
lerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle
önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere
rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgemizdeki projeleri-
mizle zorlu arazi şartları yanında bölücü
terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşı-
yoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki
gelişmişlik farklarını giderme yolunda attı-
ğımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi
uzantılarını daima karşımızda bulduk. İs-
tismar araçlarını kaybetmemek uğruna her
türlü alçaklığa imza attılar."

İşçilerimizi katlettiler

Terör örgütünün, Batmanlı, Mardinli,
Hakkarili, Şırnaklı, Diyarbakırlı vatandaş-
ların hizmet almaması için her türlü iğren-
çliği sergilediğini dile getiren Erdoğan,
"Mesela yol yaptık, rızkının peşindeki işçi-
leri katlettiler. Baraj yaptık müteahhitleri
tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla, ha-
yale gelmedik iftiralar attılar. Okul yaptık,
çiçeği burnunda, gencecik öğretmenleri-
mizi şehit ettiler. Kütüphane, kurs, yurt,
gençlik merkezi yaptık, ateşe verdiler,
yakıp, yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş
adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar.
Milletimizin vergileriyle alınan belediye
araçlarını, halka hizmet vermek yerine so-
kaklara çukur, hendek açmak için kullandı-
lar. Burada yaşayan vatandaşlarımız
özellikle Ilısu Barajımızın inşa sürecinde
karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi bili-

yor. İçeride bölücü örgütün güdümündeki
yapıların, dışarıda onların destekçilerinin
barajla ilgili yürüttükleri kampanyaları dün
gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine
prim vermedik. Mimar Sinan gibi, yaptığın
işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar
içinde diyerek, yolumuzda kararlılıkla yü-
rüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabı-
mızı hep daha büyük hizmetleri, eserleri
ülkemize kazandırarak verdik" dedi. Erdo-
ğan, Ilısu barajını kötüleme yarışına giren-
lerin bu dev eser tamamlandığında
ihtişamı karşısında ezildiklerini kaydetti.
Erdoğan, yolları, hastaneleri ve havali-
manlarını dillerine dolayanların bu yatı-
rımlar hizmete sokulduğunda kullanmak
için sıraya girdiklerini dile getirerek, "İnşal-
lah bundan sonra da aynı sahnelere şahit
olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmet eden izzet bulur

Ataların "Hizmet eden izzet bulur" sözünü
anımsatan Erdoğan, "Biz de milletimize
hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk,
iftihar ettik. Ülkemizin potansiyeline ve gü-
cüne, milletimizin inancı ve azmiyle her
şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten
inandık. Böylece cumhuriyet tarihimizde
yapılan yatırımların katbekat fazlasını son
19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaş-
tırma alanında cumhuriyet tarihimizin re-
korlarını kırdık. İktidara geldiğimizde
ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bö-
lünmüş yol varken biz bunu 28 bin 200 ki-
lometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu
3 bin 523 kilometreye yükselterek iki katın-
dan fazla artırdık. 2002 yılında 83 adet tü-
nelimiz mevcutken bugün bu sayı 435'e
yükseldi. Tünel uzunluğumuz 50 kilomet-
reden 595 kilometreye, köprü ve viyadük
uzunluğumuz 311 kilometreden 701 kilo-

metreye ulaştı" diye konuştu. 
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Türkiye'nin en uzun köprüleri 
arasında yer alan Hasankeyf-2'nin

açılışını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Tö-

rende konuşan Erdoğan, "Bölücü
terör örgütünün sabotajlarıyla da

uğraşıyoruz. İstismar araçlarını
kaybetmemek adına her türlü 

alçaklığa imza attılar. Kardeşleri-
miz hizmet almasın diye her türlü

iğrençliği sergilediler" dedi

P andemi hayatımızı hem sosyal, hem 
psikolojik olarak oldukça etkiledi. 
Ekonomik yönden ise sadece etkilemedi

aynı zamanda sarstı!
Birçok danışanım koşulların ne denli olumsuz

olduğundan, bundan dolayı para kazanamadı-
ğından şikâyet ediyor. ‘Nedir bu koşullar?’ dedi-
ğimde döviz kurundan başlayıp, kendileri için
doğru bir ülkede yaşamadıklarından, toplumun
duyarsızlığından, politikanın kuraklığından, sek-
tördeki çalkantılardan ve daha birçok konudan
dem vuruyorlar…

Böyle anlarda onlara şu soruyu soruyorum,
“Çok susadınız ve bir kuyudan su alacaksınız
ama kova yetişmiyor. Bu durumda ip mi kısadır
yoksa kuyu mu derindir?”

Karşımdaki kişiler sorduğum sorunun konu-
muzla nasıl bir bağı olabileceğini, bunca şey 
anlatmalarına karşın herhalde kendilerini hiç
dinlemediğimi, bu yetmezmiş gibi bir de sohbeti
bilmecelere taşıdığımı düşündükleri sırada yüz-
lerindeki şaşkınlık henüz geçmeden ikinci so-
rumu soruyorum, “Seninle aynı sektörde olup,
ciddi kazanç sağlayan en az bir kişi var mı?”
Bu soruyu duydukları an kendilerine geliyor ve
hiç şaşmayan yanıtlarını veriyorlar, “Tabii ki
var! Olmaz mı?” “Öyleyse sizce ip mi kısa
yoksa kuyu mu derin?” diye bir soru daha 
soruyorum. 

Kuyu yani ülke, politika, sektör, döviz, ihti-
yaçlar, istekler v.b. her şey aynı. Ve aynı koşul-
lardayken en az bir kişi doğru ve dürüst yollarla
para kazanabiliyor yani kuyudan suyu çıkarabi-
liyorsa sizin parayı da, imkânları da, suyu da
buradan çıkaramamanızın, kazanamamanızın
sebebi ne olabilir ki? Bunun nedeni sizce kuyu
mu yoksa ip mi?

* * *
Sevgili okur…
Eğer bir şey yolunda gitmiyorsa kuyuyu yani

etrafımızdakileri suçlamak bize ne kazandırabi-
lir? Bugüne kadar hangi kızgınlık, öfke, sert tu-
tumlarımız, dert yanışlarımız ve şikâyetlerimiz
bir hayatı daha iyi bir hayat haline tanımış, dön-
üştürebilmiştir? Hangimiz yakınlarımıza özel-
likle de çocuklarımıza kızmayı, öfke duymayı,
başkalarını suçlamayı tavsiye etmişizdir? Bila-
kis her zaman, her koşulda olumlu yaklaşımları
önermiş, öfkelensek dahi çocuklarımıza dönüp,
sen bu davranışımda beni sakın örnek alma di-
yerek tembihte bulunmuşuzdur. Hiçbir problem
kızgınlık ve şikâyetle çözümlenememiştir.

* * *
Bakınız pandemide, sadece bir yıl içinde bazı

büyük patronlar küçük patrona, küçük patronlar
işsiz patrona; kimi beyaz ve mavi yakalılar işsiz
yakalıya dönüştü ve dönüşmekte. Bunun yanı
sıra birçok kişi de salgını fırsata çevirdi, işlerini
ve iş bağlantılarını büyüttü, daha fazla insanın
hayatına dokunmayı seçti. Hepimiz tercihlerimi-
zin toplamıyız. Bilinçaltımızın bir özelliği var ki
her neye inanır ve odaklanırsak bizi haklı 
çıkarır. 

Demem o ki koşullar ne olursa olsun bizim
durumumuzu belirleyen faktör ipimizin kısalığı
ya da uzunluğudur. Burada ipten kastettiğim;
vizyonerlik, stratejik çalışmak, öngörü, güvenilir
network ve işbirlikleri, kişisel gelişim çapımız ve
benzeri birçok parametredir. Tüm bunların te-
meli, olanı olduğu hali ile kabul etmek (bu tas-
vip etmek anlamına gelmiyor), itirazı, şikâyeti
bırakıp, akıl yürüterek yeniden ayağa kalkıp,
kendimize yeni bir yol haritası çizmeye 
dayanıyor.

* * *
‘Başarı Mühendisliği’ kitabımın önsözünde

yer alan Metin Danışmanım ve Yazar Göksel
Bekmezci’nin aktardığı bir hikâyeyi kısaltarak
paylaşmak istiyorum.

Adamın biri, bir bilgenin yanına yaklaşır ve
kendisinin öğrencisi olmak istediğini söyler.
Bilge, adama bakar ve elindeki çubukla kumun
üzerine bir çizgi çekip, bu çizgiyi kısaltmasını
söyler. Böyle bir sınavı beklemeyen adam ken-

dinden emin bir tavırla çizgiye doğru
ilerleyip, elleriyle çizginin birazını siler ve bir iş
başarmışlığın verdiği gururla kısalttığını söyler.
Bilge, adama bir yıl sonra yeniden gelmesini
söyler. Adam ne diyeceğini bilemeden bulunduğu
yerden uzaklaşır. Biraz kızgın, biraz şaşkındır.
“Çizgiyi başka nasıl kısaltabilirdim ki?” diye
kendi içinde söylenip durmaktadır.

Kimi günler bilgenin yanına tekrar gitmeye-
ceğine dair kendi içinde yeminler etse de soru-
nun yanıtını da merak etmektedir. Gün gelir ve
kendine verdiği sözde duramayıp yeniden 
bilgenin yoluna koyulur. Bir yıl önce geldiğini,
öğrencisi olmak istediğini ancak çizgi sınavını
veremediğini hatırlatır bilgeye. Bilge ayağa kal-
kar, çubuğuyla kuma yeniden bir çizgi çizer. Ve
adama dönüp, çizgiyi kısaltmasını söyler. Adam
bu an için bir yıl beklemiştir. Bu defa eliyle 
kumları karıştırmayacak, tam aksine çizgiye 
hiç dokunmadan farklı bir tavır ortaya koyacak,
böylece bilgeyi de şaşkına çevirecektir. Çizgiye
doğru ilerler, avucu ve dirseğiyle çizginin yarısı-
nın üstünü kapatır. Böylece çizginin görünen
kısmı kısalmıştır.

Bir yıl boyunca kendi içinde bazen aşağı-
lanma hissinin savaşını da veren adam, bilgeye
öyle bir bakar ki gözleri ile adeta ‘şimdi söz sı-
rası bende!’ demektedir. Ancak düşündüğü gibi
olmaz. Bilge, çizgiye ve adama bakıp, bir yıl
sonra yeniden gelmesini söyler.

Zaman yine geçmiş ve gün gelmiştir. Bilge,
adamı tekrar karşısında görüp, kendisini tebes-
sümle karşılamıştır. Adam hatırlanmanın verdiği
hisle, kendini değerli hissetmiş ve bu defa sınavı
geçeceğine inancı biraz daha artmıştır. Artmıştır
ancak doğrusu ne yapacağını da bilememekte-
dir. Bilge öncekilerde olduğu gibi, ayağa kalkıp,
çubuğuyla kuma bir çizgi çizer. Ve adama bir
kez daha çizgiyi kısaltmasını söyler. Adam kıpır-
damadan çizgiye uzunca bakar. Aklındaki tüm
hamleleri bir satranç ustasıymışçasına zihninde
yapar. Çizgiye hiç dokunmaz. Tüm olasılıkları
içinde yaşar. Ve teslimiyet bayrağını çekip, bil-
geye, nasıl kısaltacağını bilmediğini söyler. On
saniye kadar süren sessizliğin ardından bilgeden
yanıtı söylemesini ister. Bilge, önceki çizdiği 
çizginin yanına daha uzun bir çizgi çeker. Ve der
ki; “Şimdi kısaldı.”

Bu hikâye Uzakdoğu kültüründe ilerlemenin
yollarını gösteren öğretilerden sadece bir tanesi-
dir. Dünya ile yarışmaya, insanlarla boğuşmaya,
rakiplerden hep bir adım daha önde olma çaba-
sına ve dahası içimizde büyüyen düşmanlığa 
gereğin olmadığını bize aktarır. Bilakis kendi
içimizde olgunlaştıkça, kendi içimizde geliştikçe
söz konusu düşmanlar da kendiliğinden 
yenilgiye uğrarlar.

* * *
Problemlerimiz ne yürümeyi seçtiğimiz yolda, ne

de manzaramızda; bütünüyle kendi bakışlarımız ve
hayattaki duruşumuzda! Sorunlarımızı sevelim.
Onlar bizim seviyemizi, daha iyi, daha güçlü insanlar
olabilmemiz için aşmamız gereken yerleri göstermek
için vardır. Dünya hepimiz için aynı. Hiçbirimizin bir
günü yirmi dört saatten ne bir eksik ne bir fazla. 
Hiçbirimizin güneşi birine başka, diğerine başka 
doğmamakta. Bulunduğumuz sektörde tüm krizlere
rağmen üstesinden gelebilen, başarıya erişen birileri
varsa, bilmeliyiz ki yaşadığımız sıkıntılar da 
başkalarınca yaşanmakta ve çözüme kavuşmakta. 

* En büyük yatırım, bizi daha iyi insan haline 
taşıyan yatırımdır. 

* En büyük sıçrayış, bizi dün olduğumuz yerden
daha yükseğe çıkaran sıçrayıştır. 

* En büyük kazanç, varlığımızın başka 
hayatlara da can verebildiği, ayağa kaldırabildiği 
dokunuşlardır.  

Konfüçyus’un söylemi ile “Derin olan kuyu değil,
kısa olan iptir.”

Ziya Şakir YILMAZ

ziya@ziyayilmaz.com

HAYATTAN NOTLAR

MUTFAKTAN SESLENDİ

Turgut Özal’ın anmasına katıldı
Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl
geçti. Özal, Topkapı'daki Anıt Mezar'da
düzenlenen törenle anıldı. Törene, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal ailesi
üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından yü-
rüyerek Adnan Menderes, Fatin Rüştü
Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarına
geçti. Erdoğan burada Menderes, Zorlu ve
Polatkan için mezarları başında dua
okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha
sonra yine yürüyerek 37. Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın
Topkapı Mezarlığındaki kabrine geçti. Bu-
rada da dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni
canlı bağlantısına katılmak üzere Huber
Köşkü'ne gitmek üzere mezarlıktan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin
koronavirüs salgınıyla mücadelesinin
hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Ba-
tılı basın yayın organları tarafından
örnek gösterildiğini belirterek, sadece
son bir yılda toplam 16 bin 160 ya-
taklı sağlık tesisinin inşaatını tamam-
layarak insanların istifadesine
sunduklarını kaydetti. "Dünyada
100'a yakın ülkenin henüz ilk doz

aşıya dahi ulaşamadığı bir atmos-
ferde biz 20 milyon doz aşıyı vatan-
daşlarımıza uyguladık" diyen Erdoğan,
2020'yi yüzde 1,8 gibi önemli bir bü-
yüme oranıyla kapattıklarını vurgu-
ladı. Erdoğan, Türk ekonomisine dair
karamsar senaryolar çizen uluslar-
arası kuruluşların bu tablo karşısında
rakamlarını düzeltmeye, güncelle-
meye başladığını dile getirdi.

Bizi örnek gösteriyorlar

Kim yaparsa asla acımam!
İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu,
Türkiye’de ikameti olan vatandaşla-
rın sokağa çıkma yasağında pasaport

göstererek kısıtlamaları ihmal etmesine tepki
göstererek, "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi
ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa
ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir
yetki var, acımam da” dedi. İstanbul'da Korona-
virüs Salgınıyla Mücadele Değerlenlendirme
Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Sğleyman
Soylu, "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimse-
nin genel bir muafiyeti söz konusu değildir.
Muafiyetler zaman ve güzergâhla sınırlıdır. Ben
kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim deyip
gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu
sanan, bakkala markete gidiyorum deyip tüm
şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle mü-
saade etmeyin" açıklamasında bulundu. 

Belediyelere çağrı yaptı

"Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı kar-
şıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde
ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, va-
tandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihaye-
tinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki,
salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıf-
zıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde
tutulması" diyen Soylu, "Ama bu konuda bir yıl-
dır maalesef başaramadığımız meselelerden bir
tanesidir. Bunu da burada açıkça ifade etmem
gerekir. Onun için bu konuya hepimizin, sayın
valimizin de başta olmak üzere önümüzdeki
günlerde ramazanın sonuna kadar; özellikle pik
saatlerde. İftar saatine yetişebilmek için hem iş
yerlerinden çıkıştan kaynaklanan bir yoğun-
laşma söz konusu olacak. Bu konu diğer dö-

nemlerden çok daha büyük önem arz ediyor.
Benim tüm belediyelerden bir ricam var. Allah
rızası için elbette ki vatandaşlarımıza yardımda
bulunmak sevaptır. Ama başka bir sevap da in-
sanların bu salgından korunmalarını sağlamak.
Ramazan yardımlaşma ayıdır, bereket ayıdır" ifa-
delerini kullandı.

Adalet zedelenmemeli

Toplumun adalet duygusunun zedelenmemsi
gerektiğini ifade eden Soylu, "Bir takım oteller-
deki görüntüler, bir takım kahvehaneler. Dün
bütün Türkiye'de tombala dahil olmak üzere,
maalesef ramazanda tombala diye kötü bir alış-
kanlık var, güvenlik güçlerimizle bu alışkanlığı
engellemeye de çalışıyoruz, dün akşam da epey
baskınlar gerçekleştirildi” dedi.
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A
strolog Evren Aslan Dam-
ga'ya konuştu. "Astrolojide her
gezegenin temsil ettiği konu-

lar, etki süreleri ve etki alanları vardır"
didyen Aslan, "Bu gezegenlerin bazı-
ları bireysel düzlemde etkili olurken
bazıları da toplumsal düzlemde etki-
sini gösterir. Uranüs de toplumsal
düzlemde etkisini gösteren gezegen-
lerdendir. Uranüs, bir burçta orta-
lama 7-8 yıl kalır ve bu süre zarfında,
bulunduğu burcun konularıyla ilgili
toplumlarda kalıcı ve köklü değişim-
leri başlatır. Uranüs, 2018 Mayıs
Ayı’nda Koç burcundan Boğa bur-
cuna geçiş yaptı ve bu yolculuğu
2026 Mayıs ayına kadar devam ede-
cek" ifadelerini kullandı. 

Geçmişte yaşananlar

Geçmişte Uranüs’ün Boğa bur-
cunda olduğu yıllara bakıldığında
önemli veriler sağlandığını dile geti-
ren Aslan, "1850-1859 yılları ara-
sında; 1853-1856 Osmanlı-Rusya
arası Kırım Savaşı, Kırım Savaşı so-
nucu, Rusya’ya karşı, Fransa ve İn-
giltere ittifakı ile yapılan Paris
Antlaşması, 1855 Osmanlı’da mo-
dern belediyelerin kurulması, 1856
Islahat Fermanı, 1859 Mekteb-i

Mülkiye’nin kurulması... 1834-1942
yılları arasında ise 1934 Türkiye,
Romanya, Yunanistan, Yugoslavya
arasında Balkan Paktı imzalandı.
1934’te Bulgaristan’da darbe oldu.
1934 Adolf Hitler, meclis kararı ile
Almanya’nın Führer’i oldu.1934
SSCB Milletler Cemiyeti’ne girdi.

1934 Ayasofya Camii’nin müze ol-
masına karar verildi. 1934 kadın-
lara seçme ve seçilme haklarını elde
ettiler.  1935 İzlanda kürtajı yasal-
laştıran ilk ülke oldu. 1936 Montrö
Boğazlar Antlaşması imzalandı,
Mısır bağımsızlığına kavuştu" 
açıklamasını yaptı. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1356263)

SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

esenYurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, belediyeye ait

birimlerde bulunan malzemelerin
kayıt altına alınması için talimat
verdi. Başkan Bozkurt’un talebi
üzerine, uzun yıllardır kayıt al-
tında olmayan ve korumasız halde
bulunan taşınır malzemelerin
kayıt altına alınması için Başkan
Yardımcısı Cemal Güneysu yöne-
timinde ‘Taşınır Mal Komisyonu’
kuruldu. Müfettiş, Teftiş Kurulu,
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi
İşlem Müdürlüğü ve Destek Hiz-
metler Müdürlüğünden üyelerin
yer aldığı komisyon, belediyedeki
taşınır malzemelerin tamamını
kayıt altına alarak çalışmalarını
tamamladı. Esenyurt Belediye-
si’ne ait kaydı olmayan bilgisayar,
yazıcı, masa, sandalye, dolap gibi
birçok malzemeyi kayıt altına alan
ekipler, kayıtlı olan taşınır malze-
meleri de barkod sistemi ile gün-
celledi. Böylece kamuya ait
malzemelerin dijital ortamda

takip edilmesi, zarar görmesi veya
kaybolmasının önüne geçildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünde
görevli Fikret Ediş, “Esenyurt Be-
lediyesi’nde yıllardır kayıt altına
alınamayan taşınır malzemeleri-
mizi kayıt altına aldık. Amacımız,
Esenyurt Belediyesi’nde bulunan

bütün malzemelerin kayıt altına
alınması. Birimlerde bulunan mal-
zemelerin; hangi birimde hangi
malzemenin olduğu bilinmesi
noktasında bir adım attık. Şu an
Esenyurt Belediyesi’nde bulunan
bütün taşınır malzemeler, kayıt al-
tındadır ve barkodludur” dedi.

Taşınır malzemeler
koruma altında

2020’in çalkantılı geçtiği ve 2021’in de aynı çalkantıları devam ettirdiği
bu dönemde çoğu insanın astrolojiye olan ilgisinin artması ve yarınların
umudunu yıldızlarda aramaya çalışması üzerine 2021 yılı ile ilgili Astrolog
Evren Aslan Damga'ya konuştu. Aslan, 2. Dünya Savaşı öncesine benzer 
bir dönemden geçildiğini belirterek, "2017’de yavaş yavaş kendini göster-
meye başlayan bu etkiler, 2027’ ye kadar artarak devam edecek" dedi

Spor Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/206985
1-İdarenin
a) Adı :EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi :Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2124443000 - 2126122000
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Spor Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :112 Kalem Spor Malzemesi Alımı

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

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer :Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi :Yüklenici Teknik şartnamede belirtilen evsaf ve nitelikteki malları 
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce 5 
(beş) gün öncesinden belirleyeceği isteği doğrultusunda teslim edecektir

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmeye Müteakip 3 iş günü içinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :10.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif ERSOY Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel ki-
şiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da ser-
best muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
gelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
Yeterlilik Bilgileri Tablosunda; birim fiyat teklif cetvelinin 30, 34, 48, 49, 61, 63, 66, 
70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 102, 103, 104 ve 106 sıra numarasında
bulunan ürünlerin teknik özelliklerini içeren katalog bilgileri belirtilecektir. 
Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi olması öngörülen firmalar 
beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri ile birlikte ürün özelliklerinin 
belirtildiği kataloglarını teklif ettikleri ürünler anlaşılabilecek şekilde idareye 
sunacaktır. Katalogta yer alan ürün bilgileri teknik şartnamedeki kriterleri 
sağlamayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Spor Malzemesi Satış İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ÖZEL HABER/DİLEK BOZKURT

2027’YE KADAR
BITMEYECEK!
2027’YE KADAR
BITMEYECEK!
2027’YE KADAR
BITMEYECEK!
2027’YE KADAR
BITMEYECEK!
2027’YE KADAR
BITMEYECEK!
2027’YE KADAR
BITMEYECEK! Artarak

devam
edecek

Uranüs’ün Boğa Burcu yol-
culuğu erklerinin neler olabile-

ceğini de sıralayan Aslan, "Kadının
sosyal yaşamda, üretimde, ailede, özel yaşamda
yeri yeniden inşası ve kadın hareketlerinde artış.
Üretim model ve tekniklerinin değişimi, yeni tip
üretim modelleri. Bazı mesleklerin ortadan kal-
ması, yeni meslek ve sektörlerin doğuşu. Bir nevi
İkinci Dünya Savaşı öncesi ve başlangıcına ben-
zer bir dönemden geçiliyor. 2017’de yavaş yavaş
kendini göstermeye başlayan bu etkiler, 2027’ye
kadar artarak devam edecek. Bu bilgiler uma-
rım yol gösterir, ışık tutar" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi’nde, Başkan Kemal Deniz Bozkurt’un talimatı ile Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu
Başkanlığında kurulan ‘Taşınır Mal Komisyonu’ çalışmalarını tamamladı. Uzun yıllardır kayıt altında 
olmayan ve korumasız halde bulunan taşınır malzemelerin tamamı barkod sistemi ile kaydedildi

BeYlikdüzü Belediyesi,
Cumhurbaşkanlığı Diji-
tal Dönüşüm Ofisi tara-

fından başlatılan Elektronik
Yazışma Projesi 2.0’a ilk geçiş
yapan belediyelerden biri oldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarının 30
Nisan 2021 tarihine kadar geçiş
yapması gerekli olan proje, resmi
yazışmaların elektronik ortamda
çok daha güvenli ve etkin şekilde
gerçekleşmesini sağlıyor. Resmi
yazıdaki belge ve bileşenlerin, ta-
nımlanmış kurallara uygun, tek
bir elektronik dosya halinde bir
araya getirildiği EYS 2.0 ile belge-
ler artık, elektronik belge yönetim

sistemleri arasında bütünlüğü
sağlanarak, en üst seviye güvenlik
önlemleri uygulanarak aktarılıyor.

E-belgeler artık şifreli

Yapılan yenilik ve kazanımlar hak-
kında bilgiler aktaran Beylikdüzü
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü
Naim Demirci, “EYP 2.0 ile bir-
likte elektronik mühür ile belge
gönderebiliyor, kurumsal şifre-
leme sertifikası ile elektronik bel-
geleri gönderici ve alıcı tarafından
şifrelendirebiliyoruz. E-mühür ile
aynı zamanda elektronik ortamda
yazışma yapan kurumların kimlik-
leri güvenilir şekilde tespit edilebi-

liyor. Üst seviye güvenlikle, farklı
sistemlerin birlikte çalışmasını
sağlayan projeyle, uluslararası
standart da kullanılmış oluyor.
Bunların yanında sisteme elektro-
nik paraf esnekliği, tarih alanı es-
nekliği gibi yenilikler de dahil
edilmiş oldu" şeklinde konuştu. 

Dijital dönüşüm sürüyor

Yakalandığı Kovid-
19 hastalığına yenik
düşen 30 yaşındaki İBB

çalışanı Özgün Öztürk, göz yaşları
eşliğinde toprağa verildi. İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, vefat etti-
ğinde 21 haftalık hamile olan
Öztürk’ün ailesinin ve yakınlarının
acısına ortak oldu. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam
İstanbul Sultangazi Çocuk Etkin-
lik Merkezi’nde birim asistanı ola-
rak görev yapan 21 haftalık hamile
Özgün Öztürk (30), Kovid-19
hastalığı nedeniyle yaşamımı yi-
tirdi. Öztürk için Gazi Mahalle-
si’ndeki Gazi Cemevi’nde
düzenlenen cenaze töreninde, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB
üst yönetimi hazır bulundu. Öz-
türk’ün ailesine ve yakınlarına baş-

sağlığı dileklerini ileten İmamoğlu,
genç yaşta hayatını kaybeden
mesai arkadaşının gözü yaşlı eşi
Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dün-
dar ve babası Mehmet Doğan’ın
acılarına ortak oldu. Öztürk’ün
Gazi Cemevi’nden kaldırılan cena-
zesi, Gazi Mezarlığı’nda toprağa
verildi. 21 haftalık hamile olan
merhum Öztürk, 10 Haziran
1991’de doğdu. 2 Mart 2020 tari-
hinden bu yana Sultangazi Çocuk
Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı
olarak görev yapan Öztürk, Ko-
caeli Üniversitesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım mezunuydu.

İBB AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ
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ACI GÜNÜ
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İBB AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ
İBB AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ
İBB AİLESİNİN 
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İBB AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ



Beşiktaş Belediyesi, ihtiyaç sahibi 
ailelere her gün sıcak yemek da-
ğıtıyor. Menü planlaması uzman 
diyetisyenler ve gıda mühendisleri 
tarafından hazırlanan sıcak ye-
mekler günlük 3 çeşit olarak pa-
ketlenip 5 bin ihtiyaç sahibi 
ailenin sofrasında yerini alıyor. 
Gerek pandemi nedeniyle gerekse 
mübarek Ramazan ayı vesilesiyle 
dayanışmayı büyütmeye devam 
ettiklerini belirten Beşiktaş Bele-
diye Başkanı Rıza Akpolat, "İhti-
yaç sahibi her komşumuzun 
yanında olmak için bütün imkan-
larımızı seferber ediyoruz. Biliyo-
ruz ki bu zorlu süreçleri 
atlatmanın koşulu dayanışmadır, 
yardımlaşmadır ve birlikte hareket 
etmektir. Günlük sıcak yemek 
kapasitemizi 5 bin adete çıkardık. 
Ayrıca ihtiyaç sahibi komşuları-
mıza yardım kolileri de ulaştır-
maya devam ediyoruz. Bugüne 
kadar 14 bin gıda paketi, 432 
bine yakın sıcak yemek, 3 milyon 
maske dağıtımı yaptık" dedi.

Günlük 5 bin  
sıcak yemek 
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Ü lkemizin en büyük sorunlarından biri eğitim. 
Olmaya da devam edecek gibi görünüyor.  
Üniversitelerimizin hali ortada! Çoğu üniversi-

tenin hocasının olmadığını, yeterli eğitim verilemediğini 
biliyoruz. Devlet kendi üniversitelerinden mezun olan-
ları bile beğenmiyor. Türlü sınavlarla yeniden değerlen-
dirme ihtiyacı hissediyor. 

Ülkemizin sayılı üniversitelerinden biri olan Boğaziçi 
Üniversitesinde neler olup bittiğini görüyoruz hepimiz.  

*** 
Bugün, Aziz Nesin’in 1959 yılında Akşam Gazete-

sin’de yazdığı makaleden bahsedeceğim. Gördüm ki, 
o zamanlarda da eğitimin geleceği belliymiş. Bu da 
demektir ki, ülkenin eğitim programını yapmakta her 
yıl biraz daha gecikmişiz.  

1959 yılında, Türkiye’nin nüfusu 26 milyonmuş. 
Şimdi ise, Suriye’li sığınmacılarla 85-86 milyon 
olmuşuzdur diye tahmin ediyorum. 

Aziz Nesin’in, o yıllarda üç bin olarak tespit ettiği 
çıplak sayısının, şimdilerde kaç çıplağa tekabül ettiğini 
hep beraber düşünmeye başlayalım. 

*** 
“Bugün Türkiye’nin çözümlemek zorunda olduğu ilk 

ve son önemli sorun, üç bin çıplak konusudur.Bizim için 
ana iş, yalnız ve yalnız budur;Üç bin çıplak... 

Bu üç bin çıplağı düşünmeden, ister fabrika, ister 
baraj, ister liman, her ne yapılırsa yapılsın, bunların 
hepsi işi ucundan, kıyısından tutmak, oluruna bağla-
maktır. 

Biz de okul mu, fabrika mı, yol mu, her ne yapıla-
caksa, bu üç bin çıplak gözönünde tutularak yapılacak-
tır.Giyim, ekim, tarım, hepsi hepsi üç bin çıplak 
düşünülürse ancak başarıya ulaşılabilir. Üç bin çıplak 
düşünülmedikçe, Türkiye’nin değil ilerlemesi, yerinde 
kalması bile olanaksızdır. Gittikçe gerilemek zorunda 
kalacağımız kesindir. 

*** 
Türkiye nüfusu her yıl, hiç durmadan yüzde üç artar. 

Doğanlardan ölenler çıkarıldıktan sonra insan artışı 
yüzde üçtür. Bugün 26 milyon olduğumuza göre, yüzde 
üç artışla, her yıl aramızda 800 bin insan daha katılı-
yor. Bu durum Türkiye’nin sevimli ve korkunç bir 
gerçeğidir. 

Yılda 800-900 bin kişi artmak günde üç bin kişi 
artmak demektir. Her gün aramıza yeniden üç bin insan 
katılıyor. Daha açıkça şöyle söyleyebiliriz; Her sabah 
gözümüzü uykudan açtığımız zaman karşımızda yeni 
doğmuş üç bin çocuk vardır. Ertesi gün üç bin çocuk 
daha, daha ertesi gün üç bin çocuk daha... 

Hükümet olarak, devlet olarak, ulus olarak, her 
sabah uyanınca karşınıza dikilmiş üç bin çıplak düşünü-
nüz. Türkiye’nin çözümlemek zorunda olduğu en önemli 
sorun, bu üç bin çıplaktır. Bunlar yemek ister, giyinmek 
ister, yol ister, okul ister. 

*** 
Bu üç bin çıplağın her yedi yaşına basan üç bin 

tanesi, her gün sizden okul isteyecek, giyim, yol, 
hastane, daha neler isteyecekler. 

Durumu daha iyi aydınlatmak için, insanların binbir 
gereksinmelerinden bir tekini, örneğin okul işini ele 
alalım. Diyelim ki, bugün bizdeki okullar, şimdiki 
nüfusumuzun ihtiyacını karşılıyor. Her çocuğun gidebi-
leceği bir ilkokul var. Kuram olarak böyle düşünelim. 
Ertesi gün, karşımıza ilkokul çağına girmiş üç bin 
çocuk daha dikilecektir. Bunlar yeniden okul isteyecek. 
Daha ertesi yıl üç bin çocuk daha... 

*** 
Her yüz çocuk için bir ilkokul düşünürsek, demek ki 

artan nüfusumuzun yalnız ilkokul gereksinmesini 
karşılamak için her gün, ama her gün on ilkokul 
yapmak zorundayız. 

Bir Türkiye düşününüz ki, her gün 10 ilkokul 
yapılıyor, yılda 3600 ilkokul...Nerde bu Türkiye? 

Daha ertesi yıllar, yüzde üç nüfusa 10 okul da yetme-
yecek, günde 11, 12, 13, 14 okul yapmak gerekecek. 

Daha bu yalnızca ilkokul. Öğretmeni de buna göre, 
ortaokulu da, lisesi de... 
Şimdi bir de yaptıklarımızı düşünelim. Bütün yapı-

lanlar, yapılmakta olanlar, değil her gün karşımıza 
çıkan üç bin çıplağa, eskiden olanlara bile yetmemekte-
dir. Okuldan, giyimden, evden, yakacağa, içeceğe kadar 
herşey, yaşamakta olanlara yetecek de, ondan sonra her 
sabah karşımıza çıkacak üç bin çıplağın gereksinimleri 
karşılanacak. Bu yerine getirilmedikçe de, Türkiye iler-
liyor denilemez. Hatta yerinde sayıyor bile denilemez. 
Türkiye hiç durmadan gerilemektedir. 

*** 
Biz, eskiye bakarak, bugün ilerledik sanıyoruz. 

Geçen yıl 100 okul var da bu yıl 103 okul olmuşsa, 
buna ilerlemek diyoruz. Bu ilerlemek değil, kendi ken-
dimizi kandırmaktır. İlerleme geçen yıllara göre ölçül-
mez, artan nüfus oranına göre ölçülür. Okul sayısı yüzde 
bir artıp, nüfus yüzde üç artmışsa, artan okul sayısı, 
artan nüfus sayısını karşılamıyorsa ilerleme yok, gerile-
mek vardır. 

Bu, her alanda böyle; eğitimde, endüstride, 
tarımda... 

Plan, işte bunun için önemlidir. Her işte, yaşayanla-
rın bütün ihtiyaçları düşünüldükten sonra her sabah 
aramıza katılmakta olan üç bin çıplağın da ihtiyaçları 
düşünülerek program yapılmadıkça, bu program uygu-
lanmadıkça Türkiye ilerleyemez. 
İlerleyemiyoruz da...Evet, birçok şeylerin sayısı, es-

kiye göre artıyor ama bu artış, artan nüfusa göre, gün 
günden geride kalmaktadır.” 

 
Sevgiyle kalın 

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Üç bin çıplak

İSTANBUL Beyoğlu Be-
lediyesi bugün Beyoğlu 
sokaklarında ihtiyaç sa-

hipleriyle buluştu. Bağışçılar tara-
fından Sosyal Market’e yiyecekten 
giyime kadar her türlü ihtiyacın ba-
ğışlandığını belirten Başkan Yıldız, 
“Beyoğlu Belediyesi Sosyal Mar-
ket’i 365 gün vatandaşımızın ya-
nında. İhtiyacı olan vatandaşımız 
için her gün, Gıda Bankacılığı esa-
sına göre çalışan bir Sosyal Marke-
tiz. Bu kanun kapsamında, buraya 
hayırseverlerimiz bağış yaptıkla-
rında birtakım vergi muafiyetleri ve 
imkânlar kendilerine sunuluyor. Bu-
rada her şey kayıtlı ve vatandaşımız 
kart alarak yıl boyunca buradaki 
gıda, temizlik, çocuk maması, et, 
süt, deterjan, çocuk bezi gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu-
günkü ulaştıracağımız kolilerin 
içinde ise günlük ihtiyaç olan zey-
tinyağı, bulgur, pirinç, fasulyesi gibi 
gıdalar var. Bu Ramazan’a mahsus 
çalışma fakat dediğim gibi 365 gün 
boyunca ihtiyaç sahipleri Sanal 
Market’e ulaşabilir” şeklinde ko-
nuştu. 

Beyoğlu balığa doydu 

Zaman zaman balık halinde tüketil-
mesi gereken balık olduğunda yak-

laşık 3-4 ton balık getirdiklerini be-
lirten Yıldız, “Bu balıkları bütün 
hemşerilerimize sunuyoruz. Bu an-
lamda zaman zaman da ‘Beyoğlu 
balığa doydu’ dedik. Bu kampanya-
ları çok başarılı şekilde gerçekleştir-
dik. Ramazan ayı yardımlaşma 
ayıdır. Millet olarak da zor günler 
geçiriyoruz. İş yeri kapanan, iş ye-
rinden ayrılan, çalışamayacak du-
rumda olan hemşerilerimiz, 
komşularımız var. Bu yüzden, bu 
dayanışma ayında yoğunluğumuzu 

da artırdık. Gıda kolilerimizi tüm 
müdürlüklerimizle ihtiyaç sahiple-
rine ulaştıracağız. Herkesin gönlüne 
dokunmuş olacağız. Teyzelerimizin 
elinden öpeceğiz, tabii uzaktan. Bir 
de sıcak yemek çalışmamız var. İn-
sanların evine yıl boyunca sıcak 
yemek ulaştırıyoruz. Evinde hastası 
olan, yemek yapmaya imkânı olma-
yan komşularımız var. Eve dağıtılan 
yemek sayısı 600-700 olarak değişi-
yor. Ama Ramazan’da bu sayı bin-
lere ulaşıyor" dedi. DHA 

A ralık 2019'da fayton yasaklan-
dıktan sonra, ruam dolayısıyla 
yasak geldiğini belirten Lale 

Mansur, "Burgaz’da ve Heybeli’de 
ruam yok. Oradaki atlar alınıp Büyüka-
da’ya götürülmek isteniyordu. Fayton-
cular atlarını faytonlarını satsınlar, 
atlarını belediyeye versinler isteniyordu. 
Birçok faytoncu buna çok ciddi direndi. 
Bu fayton işi de çok özetlemem gere-
kirse şu şekilde: Yıllar yılı, bunun kont-
rolü yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. 
Yani ne ilçe tarım ne kaymakamlık ne 
belediye, hiç hiç! Faytoncuların kendi 
verdikleri dilekçeler var. ‘Bu iş bu şe-
kilde yürümez, bunu bir kontrol edin, 
disipline alın, yoluna koyalım’ dediler. 
Hayır, hiçbir şey olmadı. Faytonu kal-
dırdılar, peki sonra? Bu hayvanlar ne 
oldu? Kaç tanesi öldü? Bunları bir adet 
hayvansever takip etmez mi? Tamam, 
fayton kalktı da bu atlar ne olacak 
şimdi?" diye sordu.  

Arpalama hastası oldular 

"Kimsenin bir projesi yok. Belediye, 
bunları bedava olarak ‘sahiplenirdi.’ 

Fakat bunların kontrolü yapılmadı" 
diyen Mansur, "Ayrıca bu atlar, doğum-
larından beri bir aileyle yaşamışlar. 
Onlar büyük bir travma geçirdiler. Ve 
yüzlercesi öldü, bağlı kalmaktan. Ken-

dinizi düşünün. Zincirle bağlısınız,  
ha bire yemek yediriyorlar ama hareket 
yok. Bu, arpalama denen hastalığa yol 
açıyor, bir sürü at bu şekilde öldü" 
ifadelerini kullandı.

Burgazada’da yaşayan 
oyuncu Lale Mansur,  
Adalar’da atların başına 
gelenleri anlattı. Şanar 
Yurdatapan’ın “Düşün 
Düşün” programına 
konuk olan Mansur,  
“Atlar zincirle bağlanmak-
tan öldü, ada dışına  
gönderilenler kontrol 
edilmedi” dedi

50 DEĞİL TAM 100 AT GÖNDERİLDİ 
ADALARIN Atları Platformu tarafından 
yapılan açıklamada ise İBB tarafından 
Dörtyol’a 100 at gönderildiğini, 10 atın 
ilk günlerde stresten öldüğünü açıkladı. 
Adaların Atları Platformu'nun  adadan 
gönderilen atların hangi tarihte nereye 
gittiğini izleyip açıklandığı belirtilerek, 
"Kayıtlarımıza göre Dörtyol’a 50 at değil 
100 at gönderildi. Atlar 13 Ağustos ve 
18 Ağustos 2020’de, 4 TIR seferi ile İs-
tanbul’dan Hatay’a gittiler. Bu yüz attan 
10’unun, uygunsuz yolculuk şartları ve 
stres nedeniyle ilk günlerden öldüğünü 
öğrendik. Adalar’dan gönderilen 860 
atın tamamının İBB tarafından yerinde 

kontrol edilmesini istiyoruz. Bu atların 
çipleri var. Teslim edildikleri belediyeler 
ve diğer alıcılar tarafından ilçe tarım 
müdürlüklerine kayıt edilmiş olmaları 
gerekiyor. Kayıt yaptırmayan sorumlular 
ve atları denetimsiz bir şekilde teslim 
eden İBB yetkilileri hakkında yasal 
işlem yapılmalıdır. Kötü şartlarda bulu-
nan bütün atların Adalar’a geri getirile-
rek İBB tarafından at sağlığına uygun 
şekilde bakılmaları gerekiyor" denildi.  
Açıklamada, "İBB, Adalar’da satın al-
dığı atları ahırda hapis tutmaktan 
hemen vazgeçmeli" çağrısı yapılarak, 
"Atlar ahırdan dışarı çıkarılarak dolaş-

maları sağlanmalı. Burgazada ve Hey-
beliada’da kalan son atların ahırları 
Mart 2021’de İBB tarafından yıkıldı. 
İBB burada yeni ahır yapmayı “düşün-
düğünü” açıkladı. Evsiz bırakılan atlar 
için acilen her adada barınma çözümü 
bulunmalı" ifadeleri kullanıldı. 

ZINCIRLENEN  
ATLAR OLDU!

Kapı kapı koli dağıtıldı
Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için  

yardım seferberliği başlattı. Belediye ekipleriyle Sosyal Market tarafından 
hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dağıtıldı



MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
KİŞİ

RİSK
%70

RİSK
%5

RİSK
%1,5

COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU
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DONANIMLI BIRI
OLMAK YILDIZ
OLMAKTAN IYIDIR
Yeni jenerasyonun gümbür gümbür geldiği günlerde dizi dünyasına adım
atmak ve burada kalıcı olmak isteyen Begüm Dokel kendisini, kariyerini
ve hedeflerini Damga'ya anlattı. Türkiye'nin ardından İngiltere'ye de 
giderek oyunculuk alanında eğitim alan Dokel, donanımlı bir birey olma-
nın dizi ya da film yıldızı olmaktan daha fazla önem taşıdığını ifade ediyor

A rka Sokaklar'daki iki bölümlük
Tilbe karakteri ile ekranlarda boy
gösteren Begüm Dokel adını ülke

çapında duyurmak ve dünyaya açılmak
istiyor. Güzelliği ile de şimdiden dikkat
çeken güzel oyuncu bu mesleğe adım
atana kadar geçen sürece, yaşadıkla-

rına, hiç bırakmadığı dans tutkusuna ve 
hayatına dair birçok bilgi verdi.

nBegüm Dokel kimdir? 
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
3 Temmuz 1997 tarihinde Erzurum'da doğdum. 24
yaşındayım ve yengeç burcuyum. Çok pozitif ve
enerjik bir karakterinin yanısıra asla yerinde dura-
mayan, çevresindekileri etkileyen ve rengarenk bir ki-
şiliğim var. İletişimim çok kuvvetli enerjisi çok
yüksek bir yapıya sahibim. Hayatı olduğu değil ol-
dabileceği gibi görmeyi tercih edip bunu felsefe ha-
line getirdim. Dışa dönük ve açık biriyim.
Heyecanını gizleyemiyorum. Fanatik olmasam da
Fenerbahçeliyim. Melezlere ve latin kızlarına çok
benzetildiğim için Pocohontas ve ya Esmeralda la-
kapları takıyorlar. Bu hayat benim. Hayal kurar-
kende, gerçeği yaşarkende. Kendime inancım çok
yüksek, potansiyalimin hep farkındaydım. Ben haya-
tım boyunca bardağın dolu tarafını görüyorum.
Enerjiye çok inanıyorum. Bu yüzden en büyük moti-
vasyonumu kendi kendime sağlıyorum. Kendime sü-
rekli 'Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa'
deyip yoluma devam ediyorum. Bana çok iyi geliyor.

nMesleğin için İngiltere'ye de gittin...
Ben kendimi bildim bileli hep sanatın içindeydim.
Eğitim almayı, öğrenmeyi, keşfetmeyi çok seviyo-
rum. Konservatuar bitti ama sanırım öğrenci olmayı
öğrenmeyi bırakamıyorum. Kendimi geliştirmeye
devam ediyorum. Londra’da Royal Ballet Aka-
demi’de eğitimlerime devam edeceğim. Aynı za-
manda Londra’da Queens English’te dil okulum da
halen sürüyor Gelecekteki planlarıma adım atarken
kendimden çok emin, çok donanımlı bir kadın
oyuncu olarak devam etmek istiyorum. Çünkü akıllı
ve donanımlı olmak, sadece film veya dizi yıldızı 
olmaktan her zaman iyidir.

nOyunculuk konusunda aldığın 
en önemli tavsiye nedir?
Çok sevdiğim hocam her zaman şunu söylerdi bana
hata yapmaktan asla korkma hata yapman için var
ve her zaman sahnede ve gerçek hayatta aynı hatayı
yapma daha güzel bir hata yap derdi.

nOyuncu olmasaydın hangi mesleği 
seçmek isterdin?
Zor bir soru. Oyuncu olmasaydım yine sahnede
olmak isterdim kesinlikle balerin olarak mesleğime
devam ederdim.

nKariyer hedeflerin ne yönde? 
İlerisi için planların neler?
Ben gelecek için plan yapma tarafında değilim
çünkü plan yaptığımda o plan olmayınca hayal kı-
rıklığına uğruyorum ve bunu kendime yapmayı sev-
miyorum.  Ben işleyişi zamana yaymayı seviyorum.
Yavaş, yavaş böyle acelesiz telaşsız ama gerçekten
kaliteli işlerde olmak parlamak istiyorum.

nÇalışmak için hayalinizi kurduğunuz 
oyuncu ve yönetmen var mı?
Çok fazla var. Çalışmak istediğim pek çok usta
oyuncu var. İlk aklıma gelen isimler; Haluk Bilginer,
Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor, Mehmet Aslantuğ,
Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Demet Evgar, Yılmaz
Erdoğan... Listeyi uzatabilirim. Yönetmenlerde ise
Çağan Irmak, Cem Karcı ve Nuri Bilge Ceyhan ile
çalışmak çok isterdim.

nEleştirilere bakış açın nasıl? 
Onları önemsiyor musun?
Ben eleştirilmeyi severim gerçekliği ve samimiyeti
çok önemli benim için. Ailem ve yakın arkadaşları-
mın eleştirileri benim için çok kıymetli.

nHangi filmin gerçek kahramanı olmak isterdin?
Kesinlikle TONYA filminden Tonya’yı 
canlandırmayı çok isterdim.

nDansını bize anlatmak ister misin? 
Dans ederken neler hissediyorsun?
Kendimi bildim bile dans ediyorum. Balanchine der
ki; “Müziği gör dansı duy”. Belki de beni en iyi anla-
tan cümledir. Dans ve müzik hep içimde bir yerde
vardı nerden geldiğini bilmiyorum ama dans 
ederken hiçbir şey düşünmüyorum kendimi 
konuşmadan ifade ettiğim en iyi yer.

nBoş zamanlarında en çok neler 
yapmaktan hoşlanırsın?  
Genellikle film izlerim veya stüdyomda dans ederim.
Streching yapar rahatlarım.

nKendine 5 kelime ile tanımlasan 
bunlar hangileri olur?
Özgür, enerjik, duygusal, mutlu, pozitif.

BURAK
ZiHNi

söyleşi

Babamın asker olması sebebiyle
birçok yere taşındık. Gittiğim
okullarda hep yeni çocuk oldum.
Babamın sanat ile uğraşan ve as-
kerdeyken bando takımında tuba
çalması sebebiyle 8 yaşında baleye
başladım. Kendimi dans üzerinde
de geliştirmeye başladım. En
büyük hayalim dünyaca ünlü bir
balerin olmaktı. Lise yıllarında ise
bu hayal yerini modellik alanına
kaydı. 4 sene boyunca hem bale
hem de modellik ile uğraştım.
2014 yılında oyunculuk yetene-
ğimi keşfederek konservatuarda
tiyatro bölümü okumak istedim.
Dansımı da bu şekilde gösterebi-
leceğine inanıyordum. Ailemin de
desteği ile eğitimime başlayarak
Beykent Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi'ne adım attım.
Kendimi geliştirmek amaçlı yer
aldığım reklam filmleri ve kısa
metrajlı filmlerin ardından Arka
Sokaklar'da Tilbe karakterini
canlandırdım. Bu işin mutfağın-
dan gelenlerden biri olarak sahne
tozu yutup iş yapmak istiyorum.
Bu nedenle adımlarını da söz 
konusu doğrultuda atıyorum.

Kariyerinizden
bahseder misiniz?

BALERİN OLMAK
İSTİYORDUM

BEN ÇEKİRDEK BİR 
AİLEDE BÜYÜDÜM
BEN ÇEKİRDEK BİR 
AİLEDE BÜYÜDÜM

BEN ÇEKİRDEK BİR 
AİLEDE BÜYÜDÜM
BEN ÇEKİRDEK BİR 
AİLEDE BÜYÜDÜM
BEN ÇEKİRDEK BİR 
AİLEDE BÜYÜDÜM
BEN ÇEKİRDEK BİR 
AİLEDE BÜYÜDÜM

Ailenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çe-
kirdek bir ailenin içinde büyüdüm. Yarım büyümüş

olsam da çok sevgi ile büyüyen şanslı bir çocuktum. An-
nemi kanserden kaybetmeden önce ona bir söz verdim
“her zaman iyi kalpli ve cesur” olacağıma dair. Hayat
bazen istediklerimizi vermeyebilir. Kötü zamanlar da

yaşatabilir ama ben insanlara huzur vermenin, keyifli
biri olabilmenin yolunun kendini sevmekten geçti-

ğine inanıyorum. Kendimi ve yaşadığım her
şeyi seversem etrafıma da ışık saçabil-

diğime inanırım.

Bu zamanda ve dönemde huzur veren,
keyifli ve en önemlisi de kendiyle barışık

genç bir kadın olabilmenin sırrı ne?
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C ORONA virüs salgınında nüfusa göre vaka sayı-
sında dünya birincisi olduk. Rakam 60 binlerde
70n bine doğru seyrediyor.  bakanlığın son genel-

gesinde, “Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya
genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye’de de
özellikle İngiltere varyantı sebebiyle hızlı bir artış yaşan-
dığı” açıklandı. Yani bizdeki büyük artışın sebebi İngiltere
varyantı imiş. Peki, İngiltere’de durum nedir? Önceki
günkü rakamlara göre... Türkiye’de vaka sayısı 60 bin
038. İngiltere’de vaka sayısı 2 bin 472.  Ölüm: Türkiye’de
289. İngiltere’de 23. Ayrıca İngiltere bu mutant öykü-
sünü hiç üzerine almıyor.

Peki bizdeki son durum ne? 16 Mayıs verilerine göre 6
günde ölen kişi sayısı1575. Günde 262.5 kişi ölüyor.
Buna 262 diyelim. Vaka sayısı: 404.382 (10-16 Nisan)
günde  67.397 vaka. Ağır Hasta 20.708 günde ortalama
3408 ağır hasta. Günlük teste göre her 5 kişiden biri po-
zitif. Test pozitif (+) oranı: yüzder 20.3. Koronavirüste
aylık artış oranları ise yeni vakalar: yüzde 272. Yeni has-
talar: yüzde 219. Ağır hastalar: yüzde 16. Yeni ölümler:
yüzde 299.

Bilimi ipleyen yok !

Bilim bir kez daha dikkate alınmadı ve tam da geçen
hafta  yazdığımız gibi oldu: Kısmi kapanma. Bilim Ku-
rulu ve işi bilen herkes tam kapanmadan yanaydı. Önce
“kısmi kapanma” açıklandı ardından genelge geldi ve bir-
kaç kişi hariç herkesin dışarı çıkma izni olduğu görüldü.
Yine de hiç yoktan iyidir. Tabii 65 yaş üzerine ve 18 yaş
altına zulüm de sürüyor, salgının faturası bir yılı aşkın za-
mandır bu yaş gruplarına çıkarılıyor.  Tam kapanmaya gi-
dilmemesinin en önemli nedeninin ülkenin ekonomik
durumu olduğunun herkes farkında. Kısa çalışma ödene-
ğini bile kesmek zorunda kalan bir kamu idaresi, tam ka-
panmanın maliyetini taşıyamazdı. Ne de olsa Kanal
İstanbul’a para lazım. Ama hiç değilse bu kapanma ile
kaderine terk edilen esnafa ve iş dünyasına bazı kolaylık-
lar tanınmalıydı. En azından vergi ve kredi tahsilatları ve
daha önemlisi icra işlemleri kapalı oldukları dönemde
durdurulmalıydı.  Bu önlemlerle vaka sayısı mutlaka geri-
leyecektir ama bilinizi ki, hedef olarak gösterilen 2020
Mayıs’ındaki vaka sayılarına ineceğimiz, arzu edilen
hızda bir gerileme yaşanmaz.  Çünkü o günkü kapanma
ile bugünkü kapanma arasında büyük fark var.  

Geçen 21 Mayıs’ta AVM’lerin açılması corona müca-
delesinde hatalar zincirinin başlangıcı oldu. Ve hatalar
birbirini kovaladı. Sonunda gelinen durum dünya şampi-
yonluğu. Ve fatura yine 84 milyona kesildi. Sayın Bakan
Koca’ya bir kez daha söylemek istiyorum. Sayın Bakan
başkalarını bilmem.Ama ben ve benim gibi kalabalık bir
kitle bu işte hiç ama hiç suçlu değiliz.1 yıldır en sevdikle-
rimin cenazelerine dahi katılmadım.Düğün nişan yapma-
dım, düğüne nişana gitmedim. Maskesiz sokağa adım
atmadım. Millete maske mesafe önerip kendim lebalep
parti kongreleri düzenlemedim, düzenlemekle övünme-
dim. Yaptığınız ya da engellemediğiniz yanlışlar konu-
sunda hep uyardım.O yüzden ben ve benim gibi pek çok
kişi bu işte hiç ama hiç suçlu değiliz. Kusura bakmayın.
İyi olursa sizden kötü olursa hepimizden değil.,

Geçin dalganızı vatandaşla

Ya bu genelge ya da yönetmelikleri yazanlar çok zeki-
ler ve biz hepimiz salağız ya da tam tersi söz konusu. Şe-
hirlerarası seyahat ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesini

çözmeye çalışıyor herkes. Kimse bir şey anlamadı ama çe-
şitli tezler var:

1- Özel aracınızla şehirlerarası seyahat ancak saat
05:00 ile 19:00 arasında yapabilirsiniz, sokağa çıkma ya-
sağı olan saat ve günlerde yapamazsınız.

2- Özel aracınızla asla şehirlerarası seyahat yapamaz-
sınız.

3- Özal aracınızla ancak bir otelde rezervasyonunuz
var ise şehirlerarası seyahat yapabilirsiniz 

4- 18 yaşını aşmamış ve 65 yaşını aşmış kişiler özel
otomobilleri ile sokağa çıkma yasağının olmadığı saat-
lerde seyahat edebilirler. 5- 65 yaşını aşmış kişiler sadece
kendilerine sokağa çıkma izni verilen saatlerde şehirler-
arası seyahat edebilirler. Dünyada bundan daha zırva,
daha saçma, daha anlaşılmaz bir seyahat yönetmeliği her-
halde duyulmamış, görülmemiştir. Mesela 65 yaşın üze-
rinde biri bir ilden bir ile seyahat edecekse, mesela
İstanbul’dan Muğla’daki yazlığına ancak üç etapta gide-
cek. Torunu ile gidiyorsa durum daha da karışık çünkü to-
runun saatleri ile dedenin saatleri farklı. Ayrı araçlarla
gitmek zorundalar. Ya da otele gidiyorsanız sorun yok
ama evinize gitmek için şehirlerarası seyahat yapamaya-
caksınız. Yapılan açıklamalar durumu açıklığa kavuştur-
muyor tam aksine daha da karmaşık hale getiriyor.
Benim anladığım şudur. Bu pandemiyi fırsat bilen bazıları
milletle tam anlamıyla dalga geçiyorlar. Ama alma mille-
tin ahını, çıkar aheste aheste.

Bilimin sesine kulak vermediler

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Derneği (KLİMİK), 12 Nisan’da bir duyuruda bulundu.
Salgını en yakından izleyen ve yükünü en çok çeken uz-
manlar geldiğimiz durumun çok ağır olduğunu söylüyor
ve acilen beş önlem alınmasını tavsiye ediyorlar:

1.Kişilerin evde kalması ve ev halkı dışındaki insan-
larla teması sınırlaması,

2.Sağlık, gıda sektörlerinde çalışanların maksimum
destek ve güvenlik önlemleriyle çalışmaya devam etmesi,

3.Kritik olmayan bütün sektörlerin kapatılması ya da
uzaktan çalışması,

4.Olanaklı olan yerlerde bulaşma hızı vb dikkate alına-
rak yüzyüze eğitime devam edilmesi; koşullar uygun de-
ğilse durdurulması,

5.Tüm bakım evleri ve huzurevlerinde ziyaretlerin ya-

saklanması.
KLİMİK, kibar bir şekilde bu duruma gelmemizin ne-

denini “salgın yönetiminde, özellikle birinci dalgadan son-
raki dönemde, bilimsel önerilerin yeterince dikkate
alınmaması olduğunu düşündüklerini” söylemiş.

Kaçan fırsatlar, imkân varken yapılmayanlar

Gerçekten de Türkiye buraya salgını kontrol altına
almak konusunda çok önemli fırsatları tepe tepe geldi. Bi-
rinci dalgada görece erken bir dönemde kitlesel tedbirler
aldığımız için, Avrupa ülkelerine göre daha az kayıp yaşa-
dık. Ama her şey o noktada bitti.

Nisan ayında kısa süreli bir kapanma, ardından iyi
planlanmış kademeli bir açılmayla vaka sayılarını çift ha-
nelerde tutma şansımız vardı. Sonbahara daha düşük ra-
kamlarla girer, ikinci dalgadan etkilensek bile salgını hep
kontrol altında tutabilirdik.

Yalnızca ekonomi yüzünden başvurulmayan sıkı kapan-
manın yanı sıra işyerlerinin salgına hazırlanması, denet-
lenmesi, toplu taşımanın seyreltilmesi için belediyelerle ve
işverenlerle işbirliği halinde mesai kademelendirilmesi
gibi işleri planlayabilirdik. Bu arada Bakanlık kendine
çeki düzen verir, adına filyasyon dediği ve gerçek filyas-
yonla hiç alakası olmayan mücadele yöntemini usulüne
uygun şekilde düzeltir, ortopedistler, diş hekimleri gibi bu
konuda önceden eğitimi olmayan filyasyon çalışanlarını,
hızla eğittiği personelle değiştirebilirdi. Verilerini doğru
düzgün yayınlar, daha ayrıntılılarını memleketin bilim in-
sanlarına açar, salgınla mücadele yöntemlerini somut bil-
gilere dayalı tedbirlerden oluştururdu. Okullar bir
hazırlıktan sonra yaz aylarında açılırdı. Test sayısı arttırı-
lır, iş yerlerinde, okullarda, sokaklarda tarama şeklinde
testler yapılırdı. Bu arada ülkeye gelen herkes 14 gün, hü-
kümetin belirlediği bir kurumda karantinada kalırdı. Tür-
kiye’nin bütün bunları yapmaya yetecek insan kaynağı ve
alt yapısı vardı. Hala da var.

Bunların hepsi hala yapılabilir

Bunların yapılabileceğini birçok ülke bize gösterdi;
çoğu salgının ilk vurduğu Asya Pasifik’teki onlarca
ülke. Hepsinin kendi koşullarına uygun bir stratejisi
vardı. Ortak noktaları uyanık bir politik liderlik, mer-
kezi koordinasyon, yerel katılım, enerjik ve ısrarlı ce-
vaplar, bilimin yol göstericiliği, şeffaflık ve toplum

katılımı. Biz, nüfusu, ekonomisinin büyüklüğü ve sağlık
altyapısı açısından bizimle benzerlikler gösteren Tay-
land’a bakalım. Tayland 13 Ocak’ta Çin dışında ilk Ko-
rona vakasının bildirildiği ülke. Çin’le çok yakın ve sıkı
ilişkileri olan bir nüfusu barındırdığı için beklenen bir
durumdu. Mart ayına geldiklerinde ülkenin 77 şehrinin
neredeyse hepsinde Korona vakaları bildirilmişti. Mart
sonunda acil durum ilan ettiler, sınırlar kapandı, şehir-
ler arası seyahat edilmemesi tavsiye edildi. Hayati fonk-
siyonları olmayan bütün işletmeler kapatıldı, bütün
toplantılar yasaklandı. Vatandaşlara evde kalmaları
çağrısında bulunuldu. Yalnızca enfekte olan kişinin
hane halkına evde kalın demekle kalmayan, bütün pozi-
tif vakaların ve yakın temaslılarının test edildiği ve ku-
rumda izole edildiği ve virüsün ulaşmış olabileceği
düşünülen herkesin karantinaya alındığı bir filyasyon.

Salgınla mücadele mümkün

Yaygın test taramaları yapıldı. Nisan sonunda vaka-
lar sıfırlandıktan sonra, okullar, işyerleri, plan dahilinde
ve kademe kademe açıldı. Yurtdışı uçuşlar açıldı ama
yurtdışından gelenler 14 gün süreyle hükümet kuru-
munda kalmaya devam ettiler. Tayland’dan bahsediyo-
ruz. Dünyada turizm denince ilk akla gelen beş ülkeden
biri olan Tayland’dan. Yurtdışından gelenlerin karanti-
nası on üç ay sonra geçtiğimiz hafta başında gevşetildi.
Yalnızca tam aşılı olduğunu kanıtlayabilenler için.

Sonuç: bugün itibariyle yetmiş milyonluk Tayland’ın
salgının başından beri toplam vaka sayısı -günlük değil,
toplam 32,625 kişi. Toplam ölüm sayısı 97. Türki-
ye’deki günlük sayıların yarısından da az. Geçen sene
Nisan ayından beri hayat normale yakın bir şekilde
devam ediyor, işyerleri açık, okullar açık. Kısacası bu
salgınla mücadele etmek mümkün. Tayland salgını aşı
bulunmadan önce kontrol etti. Kayıplarını minimumda
tuttu. Orada da turizm lobisi vardı, ama onu dinlemek
yerine salgını kontrol etmeye öncelik verdiler. Bilimin
söylediğini, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dinle-
diler. 2003’deki SARS salgınından derslerini almış-
lardı. Salgını kontrol etmeden ekonomilerini
düzeltemeyeceklerini biliyorlardı. Biz de bunları acı bir
şekilde de olsa bu bir yıl içinde öğrenmiş olmalıyız diye
düşünüyorum. Daha fazla gecikmeden bilimin sesine
kulak vermeli

İyiyse hükümet 
kötü ise vatandaş

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

1 Mart 2021 tarihinde alınan normalleşme kararı ile
birlikte vaka sayıları hızla artamaya başladı. Yeniden kı-
sıtlama kararı alınan 13 Nisan 2021 itibari ile günlük
vaka sayımız 60 bini geçti artık. Covid-19 nedeniyle ha-
yatını kaybedenlerin sayısı ise günlük 296 kişiye yük-
seldi. Turkuaz tabloda eleştirilere rağmen ısrarla yer
verilen yeni hasta sayısı tırmanışa geçerek 2,970 kişiye

yükseldi. Toplam vaka sayısı 4 milyona dayandı (3 mil-
yon 962 bin 760 kişi), toplam can kaybı 35 bin 320 ki-
şiye yükseldi. 17 Nisan 2021 itibari ile hayatını
kaybeden sağlık emekçisi sayısı 404 kişiye yükseldi. Tur-
kuaz tabloda aktif hasta sayısı yer almıyor. Worldme-
ters’a göre günlük aktif hasta sayısı Türkiye’de 500 bini
geçerek rekor kırmaya devam ediyor. Buradan bir kez
daha hepsini aktarmak yerine sadece acil birkaç mad-
deyi tekrar ifade edelim istiyorum. Zorunlu üretim ve
hizmetler (gıda üretimi ve tedariki, belediye temizlik
hizmetleri vb) dışında tüm alanlarda hizmetler ve üretim
durdurularak sosyal hareketlilik asgari seviyeye indiril-
mesi sağlanmalıdır. Yani insanlar kalabalık işliklerde,
fabrikalarda çalışmak zorunda kalmamalı, toplu taşıma
araçları ile bir süre işe gitmemelidir. Bunun olabilmesi
içinde insanlara 1 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak kadar
bütçede destek sunulmalıdır. Yaygın test ve filyasyon
sağlanmalıdır. Herkese yetecek kadar aşı tedarik edil-
mesi için çalışma yürütülmelidir. Aşılama risk grupları
başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütlerinin
önereceği normlara göre uygulanmalıdır.

Alınan tedbirlere gelince.Bir yılı aşkın süredir en ağır
kısıtlamalar 65 yaş üstüne konulmuştu. Bu kesim hemen
tamamen aşılandı. Bu defa 65 yaş üstüne kısıtlamanın
gevşetilmesi beklenirdi. Oysa tam tersine, son genelgeyle
65 yaş üstü daha fazla hapse mahkûm edildi. Hafta arası
günde dört saat sokak izni. Hafta sonları cumartesi ve
pazar günleri ise tam gün ev hapsi. Hafta sonları market
ve fırın için dahi evden çıkmak yok! Merak ediyroum.  O
bilim kurulundaki hekimlerden biri kalkıp da 65 yaş üstü-
nün hareketsiz hale getirilmesi sonucu hızla ölüme gönde-
rildiğini söyleyemiyor mu? Tepki ortaya koyamıyor mu?
Alınan diğer tedbirlerin de etkili olacağına inanan kimse
göremiyoruz. Yine boşa eziyet çekeceğiz.,Ver bu kuralsız-
lık salgını can almaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 13 Nisan'da açıkladığı kısmi kapanmanın, 1
Mart'tan bu yana uygulanan “kontrolsüz normalleşme”

sürecinin “başarısız” olduğunun ispatı olduğu ortaya çıktı.
Yeni kısıtlamalar adı altında alınan önlemler de iktidarın
pandemi sürecine dönük bilimdışı bir anlayışın ürünüdür.
Alındığı söylenen önlemler, ölümleri durdurmayacak,
sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlu koşulları 
değiştirmeyecektir. Bu bir gerçektir.

NORMALLEŞME İLE BATTIK

BİZDE ALINAN TEDBİRLER

Salgın üçüncü ve en büyük pikini yapıyor. Gün-
lük vaka sayılarının 60 bini geçti. Can kayıpları-
nın ise resmi rakamlara göre bile 290’i aştığı
ortada . Hastanelerin corona virüsü hastalarıyla
dolduğunu ifade eden sağlık çalışanları, şunları
ise  "Yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşıla-
maya yetmiyor, yoğun bakımlarda yer bulunamı-
yor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere
tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sa-
dece Covid-19 hastaları değil, Covid-19 dışı has-
talarımız da mağdur oluyor, ertelenemez sağlık
sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar." 
diyorlar.

Sağlık çalışanları, atılması gereken acil 
adımları şöyle sıraladı:

Pandemi ile mücadele, derhal geniş katılımlı
yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu ku-
rullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek
örgütleri ve toplum dahil edilmelidir.

Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmala-
rına hızla başlanıp salgının ilk kaynağına ulaşıl-
malı, bireyler hastalanmadan veya hastaneye

gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır.
Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğ-

ratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, şan-
tiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal
kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 gün zo-
runlu üretim alanları dışında çalışanlar hiçbir şe-
kilde mağdur edilmeden çarklar durdurulmalıdır.
Zorunlu üretim alanlarında çalışanlar için işye-
rine ulaşmada ve iş yerlerinde fiziksel önlemler
alınmalı, dönüşümlü çalışma modelleri ile ça-
lışma ortamlarında bulunan sayısı azaltılmalıdır.

Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve
yalnızca çok gerekli şartlarda olmalı, yurtdışı se-
yahatlerinde 14 gün karantina uygulanmalıdır.
Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık olmalıdır.
Etkili bir aşılama programı uygulanmalıdır. Aşı
temini ile ilgili süreç şeffaf bir biçimde kamuoyu
ile paylaşılmalı, toplumun önüne net bir aşı tak-
vimi konulmalıdır. Mevcut durumda hızlı aşılama
salgınla mücadelenin en önemli parçasıdır. Aşıda
patenti ortadan kaldıracak uluslararası adımlar
atılmalıdır.

Covid-19 salgınının yoksulları ve işçileri daha
çok etkilediğine dikkat çeken sağlık çalışanları,
“Her gün bir uçak dolusu, Bir Soma Faciasında
ölen sayıs kadar  yurttaşımızı toprağa veriyoruz.
Her gün yurttaşların on binlercesini hasta eden

pandemiyle ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı
karşıyayız. İktidar bilimin, meslek örgütlerinin se-
sine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına
uygun kararları uygulamaktadır. Bu tedbirler pa-
keti halkı oyalama paketidir” ifadelerini kullandı.

HALKI OYALAMA PAKETİ

ÜÇÜNCÜ
VE EN

BÜYÜK PİK



VAKIFBANK'IN milli pasörü Cansu 
Özbay, şampiyonluğu kazanmaların-
dan ötürü çok mutlu olduklarını dile 
getirerek, "3 yıl üst üste kupayı kazan-
mış oluyoruz. VakıfBank olarak da 
12'nci lig kupamız. Keşke son bir gali-
biyet daha alarak kupayı kaldırsaydık. 
Ama son 2 senede sadece 2 maç kay-
bettik ve bence bu kupayı çok hak 
ettik. Çok zor şartlar altında çalıştık. 
Sürekli covid şüphesi ile karşı karşı-
yaydık. Bazen yakalandık; antren-
manlara, maçlara çıkamadık. Yine de 
buraya kadar takım olarak çok iyi 
idare ettik. Sonunda da şampiyonluğa 
ulaşmayı başardığımız için çok mut-
luyum. Şampiyonlar Ligi finali, bizim 
için zor bir maç olacak. Rakibimizin 
gerçekten çok yüksek seviyede oyun-
cuları var. Ama biz de VakıfBankız. 
Bizim de çok iyi oyuncularımız var. 
Bence çok güzel bir maç olacak. Vo-
leybolseverler de voleybola doyacak 
diye düşünüyorum. İnşallah kazanan 
taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı. 

Takımla gurur duyuyorum 

VakıfBank'ın Sırp orta oyuncusu Mi-
lena Rasic de bu sezon yalnızca bir 
maç kaybettiklerini hatırlatarak, şöyle 
konuştu: "Geçen sezon iyi bir gidişatı-
mız vardı ve liderken Covid-19 nede-
niyle ligler iptal edilmişti. Bu yüzden 
bu sezon çok iyi bir geri dönüş yap-
mamız gerekiyordu. Bunu başardık. 
Kesinlikle son maçı da oynamak ve 
kupayı bu şekilde kaldırmak isterdik. 
Ancak sağlık söz konusu olduğu için 
bu konuda yapabileceğimiz bir şey 
yok. Bu takımla gurur duyuyorum ve 
şampiyon olduğumuz için gerçekten 
mutluyum. Her sezon hedefimiz aynı. 
Sahada yüzde 100 performans göste-
rip tüm kupaları kazanmaya çalışıyo-
ruz. Bu sezon boş tribünlerin önünde 
oynamış olsak bile her zamanki per-
formansımızı sergilediğimizi düşünü-
yorum. İyi bir motivasyon sağlamak 
gerçekten zordu. Şimdi herkesin Şam-
piyonlar Ligi finalini beklediğini göre-
biliyorum. Harika bir voleybol 
oynayacağımıza ve son topa kadar 
mücadele edeceğimize söz verebilirim. 
Kendimizi hazırlamak için yeterince 
zamanımız var." 

Şampiyonluğu hak ettik 

Sarı siyahlı ekibin İsveçli pasör çap-
razı Isabelle Haak ise çok uzun süre-
dir çalıştıklarını belirterek, "Geçen 
sezonu bitiremediğimiz için üzgün-
dük. Ligde son iki sezonda sadece iki 
maç kaybettik. Bu yüzden gerçekten 
şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünü-
yorum. Harika bir duygu. Farklı bir 
şekilde bitmesini istesek bile bu duru-
mun sağlık açısından da en iyi çözüm 
olduğunu düşünüyorum. Uzun za-
mandır Şampiyonlar Ligi finalini bek-
liyoruz ve çok heyecanlıyız. Bence 
harika ama bir o kadar da zorlu bir 
maç olacak. Rakibimiz yüksek sevi-
yede voleybol oynayan bir ekip. Maça 
kadar en hazır halimizde olmak için 
çok çalışacağız. Önümüzdeki iki hafta 
elimizden gelen her şeyi yapacağız." 
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi 
Süper Final maçında 1 Mayıs Cu-
martesi günü İtalyan ekibi Antonio 
Carraro Imoco Conegliano ile karşı 
karşıya gelecek. DHA 

SIRADAKİ HEDEF  
ŞAMPİYONLAR LİGİ  
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BEŞİKTAŞ'IN dün akşam Ankaragücü 
ile oynadığı karşılaşmanın 16'ncı daki-
kasında sakatlanarak oyundan çıkan 
Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır 
arka adalesinde gerilme ve ödem tes-

pit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten de-
neyimli orta sahanın sağlık durumuyla 
ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere 
yer verildi: "Futbolcumuz Oğuzhan 
Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde 

yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt 
baldır arka adalesinde (soleus) ge-
rilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbol-
cumuzun tedavisine sağlık ekibimiz 
tarafından başlanmıştır." DHA 

ADALESİNDE ÖDEM VAR

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 
12'nci şampiyonluğunu elde eden 
VakıfBank'ın yıldız oyuncuların-
dan Cansu Özbay, Milena Rasic 
ve Isabelle Haak açıklamalarda 
bulundu. Şampiyonluk için çok 

mutlu olduklarını söyleyen başa-
rılı sporcular, sıradaki hedefin 

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 
olduğunu kaydetti

Umut Gündüz unutulmadı 
19 YAŞINDAKİ bisiklet sporcusu 
Umut Gündüz, geçen yıl Anka-
ra'da antrenman sonrası evine dö-
nerken aşırı süratli giden alkollü 
sürücünün yönetimindeki aracın 
çarpması sonucu hayatını kaybet-
mişti. Yolun sağ şeridinde ve ek-
siksiz teçhizatla gittiği belirlenen 
Umut Gündüz, olayda polis ra-
porlarına göre kusursuz bulun-
muştu. Yola düşen plakadan 
yakalanan sürücünün olayın üze-
rinden 6 ay geçmesine rağmen 

serbestçe dolaşmasına ise her ke-
simden tepkiler gelmişti. 

Adalet arıyorlar 

Umut Gündüz'ün acılı ailesi ada-
let arayışı ve toplumsal farkındalık 
oluşturmak için tüm sosyal 
medya organlarında "#umutase-
sol" hashtag'i açtı. Birçok gaze-
teci, siyasetçi, sanatçı, sporcu, 
yazar ve duyarlı kişi bu kampan-
yaya destek olarak "Umut'a ses" 
oldu. Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı da uzun bisiklet yolu 
projesinin ilk etabına "Umut Gün-
düz" adını verdi. Bu yıl 56'ncısı 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu'na katılan 
Umut Gündüz'ün ailesi, pankart-
larla acılarını dile getirdi. Aile, 
"Umut'un en büyük hayali, yaşa-
saydı böyle büyük bir organizas-
yonda bisiklet sürmekti. Ama 
alkollü, süratli ve dikkatsiz bir sü-
rücü onu 19 yaşında hayattan ko-
pardı" açıklaması yaptı.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu2nun bu yılki organizasyon programları arasında bisiklet kazalarına dikkat çekmek de 
vardı. Turun billboardlarında, “Bisiklet Bir Araçtır” ve “Trafikte Bisiklete Dikkat Et” sloganlarına yer verilirken, etaplarda, alkolü 
bir sürücünün aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sporcusu Umut Gündüz için pankartlar asıldı

LIDER 5 MACTA  
7 PUAN KAYBETTI

Süper Lig lideri Beşiktaş, 35'inci haftada Ankaragücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir avantajı  
kullanamadı. Son 5 maçta 7 puan kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetse de 35'inci haftayı lider olarak bitirecek

D ün akşam Vodafone Park'ta oyna-
nan karşılaşmada Kulusic'in 
kendi kalesine attığı gollerle 2-0 

öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan 
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kötü oyun son-
rası 1 puana razı oldu. Hücumda panik ha-
linde olan, savunmada tutuk bir oyun 
sergileyen siyah beyazlılar, gol pozisyonuna 
girmekte zorluk çekerken, iki de penaltı ya-
pınca maçın berabere bitmesi kaçınılmaz 
oldu. Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok 
önemli 2 puan kaybetse de 35'inci haftayı 
lider olarak bitirecek. Fenerbahçe'nin 5, 
Galatasaray'ın 9 puan önünde yer alan 
siyah beyazlılar, rakipleri maçlarını kazansa 
bile 2 ve 6 puan farkla yeni haftaya lider 
girecek. 

Cenk Tosun'u aradı 

Siyah beyazlılar, Ankaragücü karşılaşma-
sında Vincent Aboubakar'ın ve sadece 3 
maç oynasa bile Cenk Tosun'un yokluğunu 
çok net bir şekilde hissetti. Aboubakar veya 
Cenk Tosun varken Cyle Larin'i sol kanatta 
oynatan Sergen Yalçın, oyuncusunun sol-
dan içeri girerek santrforu desteklemesin-
den ve arka direkte bulduğu sürpriz 
gollerinden fazlasıyla yararlanıyordu. 

Bu şekilde oynadığında 13 kez rakip ağları 
sarsan Larin, santrforda ise etkinliğini yi-
tirdi ve sadece 2 gol kaydedebildi. Larin'in 
pozisyonunda sahaya çıkan N'Koudou'nun 
da sol kanatta Kanadalı kadar faydalı oldu-
ğunu söylemek oldukça zor. Beşiktaş, La-
rin'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü 
kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da be-
rabere kaldı. 26 yaşındaki futbolcu bu 7 
maçta 2 gol attı. Cyle Larin sol açık oyna-
dığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı. 

3'üncü kez puan kaybı 

Ligde düğümün çözüleceği haftalara doğru 
gidilirken Beşiktaş, son beş maçta 3'üncü 
kez puan kaybetti. 24 ve 30'uncu haftalar 
arasında oynadığı 6 maçın tamamını kaza-
narak güzel bir seri yakalayan ve zirvede 
farkı açan siyah beyazlılar, sonraki 5 maçta 
sadece 2 kez galip gelebildi.  
Önce 31'inci haftada Fenerbahçe ile 1-1 
berabere kalan Kartal, hemen akabinde 
Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. 33 ve 34'üncü 
haftalarda peş peşe Aytemiz Alanyaspor 
3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 
4-2 yenen Beşiktaş, dün akşam Ankaragücü 
ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 
7 puan kaybetmiş oldu.

Ankaragücü karşılaşmasında 2 puan 
kaybeden Beşiktaş'a sevindiren haber 
Aboubakar'dan geldi. Milli takımdan 
sakat döndükten sonra ligde 4 maçı 
kaçıran Kamerunlu oyuncu bugün takım 
antrenmanına dahil oldu. Aboubakar'ın 
ağrılarının tekrarlanmaması halinde 
Demir Grup Sivasspor maçında 
kadroda olması ve karşılaşmaya ilk 

onbirde başlaması bekleniyor. Beşiktaş, 
Aboubakar'ın oynamadığı 4 maçta 2 
galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 
Siyah beyazlılar, Süper Lig'de Demir 
Grup Sivasspor ile deplasmanda 20 
Nisan Salı günü oynayacağı maçın 
hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir 
Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara ver-
meden başladı. Basına kapalı idman, 1.5 
saate yakın sürdü. Teknik direktör Ser-
gen Yalçın yönetiminde yapılan antren-
man; dinlenme, kondisyon ve taktik 
çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan fut-
bolcular, sahada rejenerasyon çalışması 
yaparak günü tamamladı. Diğer futbol-
cular; ısınma koşuları, istasyon koşuları 
ve stretching çalışmasıyla idmana 
başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar 
alanda oyun kontrol pas çalışmaları 
yapıldı. Antrenman, yarım sahada oy-
nanan çift kale maç sonrası yapılan şut 
çalışması ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ’TA ABOUBAKAR SEVİNCİ

31'inci haftada  
Fenerbahçe ile 1-1 

berabere kalan  
Kartal, hemen  

akabinde  
Kasımpaşa'ya 1-0 

yenildi. 33 ve 34'üncü 
haftalarda peş peşe 

Aytemiz Alanyaspor 
3-0 ve Büyükşehir  
Belediye Erzurums-
por'u 4-2 yenen Be-
şiktaş, dün akşam 
Ankaragücü ile 2-2 

berabere kalınca son 
beş maçta 7 puan 
kaybetmiş oldu.



S üper Lig’deki son 3 maçından be-
raberlikle ayrılan Trabzonspor, 35. 
hafta maçında ligin dişli ekiplerin-

den Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Fırtına, 
sahadan galibiyetle ayrılıp rahat bir nefes 
almak istedi. Avrupa kupalarına katılma-
nın hesaplarını yapan Karadeniz ekibi 4. 
basamağı korumayı amaçladı. 3-0'lık Ga-
latasaray galibiyetinin ardından üst üste 
Karagümrük ve Göztepe'ye kaybeden 
Hatayspor ise kötü gidişatı zorlu Trabzon 
deplasmanında sonlandırmaya çalıştı. 
Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan 
maçı Trabzonspor, Vitor Hugo'nun 
golüyle 1-0 kazanmıştı. 

İlk yarı 1-0 bitti 

Maça Hatayspor etkili başladı. Maçın 8. 
dakikasında Hatayspor, Trabzonspor'un 
yarı alanından serbest vuruş kazandı. 
Rberio'nun ceza sahasına gönderdiği or-
taya Diouf kafasıyla köşeye vurdu. Uğur-
can Çakır, uzanarak topu kontrol etti. 
Trabzonspor 22. dakikada DJaniny'nin 
golüyle 1-0 öne geçti. Orta sahadan kap-
tığı topla savunmayı eksik yakalayan 
Trabzonspor'da Djaniny, topla birlikte 
ilerleyip rakibini çalımladıktan sonra, ka-
lecinin üst köşesinden topu ağlarla buluş-
turdu. 45+1. dakikada Aabid’in soldan 
ortasında, ceza alanı içinde Diouf’un 
kafa vuruşunda, top direğin yanından 
auta gitti. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık 
üstünlüğü ile sona erdi. 

Karşılıklı ataklar  

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Ha-
tayspor eşitliği yakalamak için rakip ka-
leye baskısını artırdı. Ancak Trabzonspor 
kontrollü oyununu sürdürdü. Dakika 
59'da Trabzonspor bu dakikada tabelayı 
değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza 
sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan 
gören bir noktadan Anastasios Bakasetas 
tarafından çekilen şutu Hatayspor savun-
ması engelliyor. Dakikalar 75'i gösterdi-
ğinde Hatayspor tehlikeli geldi. 
Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaşa-
nan karambol sonrasında top Boupend-
za'nın önünde kaldı. Golcü futbolcu 
Serkan Asan'ı geçip şut attı ancak Serkan 
kayarak topun kaleye gitmesine engel 
oldu. 

4 maçtır kazanamıyor 

Trabzonspor 78. dakikada gole çok yak-
laştı. Yusuf Sarı sağ kanattan topla bir-
likte 2 rakibini geçtikten sonra kaleci 
Munir ile karşı karşıya kaldı. Yusuf yer-
den plasesini vurdu ancak Munir aya-
ğıyla gole engel oldu. Hatayspor, 90+2. 
dakikada Flavio'nun Boupendza'ya ceza 
sahası içerisinde yaptığı hareket sonra-
sında penaltı kazandı. 90+4'te Mame 
Diouf penaltıyı kullandı, Uğurcan topu 
çıkardı. Pozisyon bir süre VAR'da ince-
lendi ve penaltının tekrarlanmasına karar 
verdi. 
90+6'da bu kez topun başına Boupendza 
geldi, şutunu attı ve topu ağlarla buluş-
turdu: 1-1. Maçın geriye kalan dakikala-
rında başka gol olmadı ve Trabzonspor, 
uzatma dakikalarında yediği golle 3 
puanı elinden kaçırdı. Bordo mavililer ka-
zanamama serisini 4. maça çıkardı.

SÜPER Lig 'de 35. hafta maçında 
Helenex Yeni Malatyaspor ile Ayte-
miz Alanyaspor karşı karşıya geldi. 

Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sa-
hibi takım oldu. İrfan Buz'un öğrencileri 13 
maç sonra kazanmayı bildi. Yeni Malatyas-
por'un tek golünü 65. dakikada Teenage Ha-
debe kaydetti. Yeni Malatyaspor bu galibiyetin 
ardından puanını 37 yaparken Alanyaspor 52 
puanda kaldı. Yeni Malatyaspor gelecek hafta 
Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. 
Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı 
konuk edecek. 
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BÜYÜKŞEHİR Belediye 
Erzurumspor Teknik Di-
rektörü Yılmaz Vural, 

deplasmanda 3-2 kazandıkları Yu-
katel Denizlispor maçının ardından 
basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Kritik bir maçta kazan-
dıkları için sevinçli olduklarını belir-
ten Yılmaz Vural, "Beraberlik iki 
takıma da yaramıyordu. Berabere 
bitse, iki takım da el ele tutuşup gi-
derdik diye tahmin ediyorum. En 
azından bizim umudumuz var. Ma-

tematiksel bakıldığı zaman Deniz-
lispor’un da umudu var. Önlerinde 
7 maçı var, 21 puan yapar, herkesi 
yenerlerse 48 puanla ligde kalırlar. 
Çünkü bu sene ligde kalma puanı-
nın ben 45 puanlara yakın olacağını 
düşünüyorum. O açıdan biz oyna-
dığımız her maçı kazanmak için sa-
haya çıkacağız" diye konuştu. 

Her maçın hikayesi başka 

Önlerinde final niteliğinde karşılaş-
maların olduğunu ifade eden Vural, 

"Bizim gibi sıkıntısı olan Yeni Ma-
latyaspor, Medipol Başakşehir ve 
Kasımpaşa takımlarıyla oynayaca-
ğız. Fenerbahçe şampiyonluğa oy-
nuyor. İki takım daha var, 
Gaziantep FK ve Alanyaspor rahat 
olan takımlar. Dolayısıyla her 
maçın başka bir hikayesi var. 
Çarşamba günü Yeni Malatyaspor 
maçını kazanırsak, takımımızın 
ligde kalma şansının çok artacağını 
düşünüyorum. Umarım başarı-
rız" diye konuştu. DHA 

13 maç sonra 
kazanabildi 

Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz 
Alanyaspor Süper Lig'de 35. hafta  

maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika 
sonunda sahadan 3 puanla ayrılan  
1-0'lık skorla Yeni Malatyaspor oldu.

SÜPER Lig’de mücadele eden Hes 
kablo Kayserispor, öneceki gün 
deplasmanda karşılaştığı İttifak 

Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 
Ligde son galibiyetini deplasmanda Atakaş 
Hayatspor’a karşı 3-1’lik skorla alan Kayseri 
temsilcisi, sonrasında oynadığı 6 mücadeleden 
3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Puanı 34 olan 
sarı-kırmızılı takım salı günü evinde Gençler-
birliği ile karşılaşacak. DHA 

Hasret 6 
maça çıktı

FENERBAHÇE, Altay Bayındır'ın el 
bileği skafoid kemiğinde kırık tespit 
edildiğini açıkladı. Genç kaleci 

Altay Bayındır sezonu kapattı.  
Yapılan açıklamada "Kalecimiz Altay Bayındır, 
dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sı-
rasında el bileği travması geçirmiştir. Acıba-
dem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR 
sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemi-
ğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına 
karar verilmiştir" denildi. 

Fenerbahçe’de 
Bayındır şoku!

Yılmaz Vural, “Bu sene ligde kalma puanının ben 45’e yakın olacağını düşünüyorum. 
O açıdan biz oynadığımız her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi

KAPLAN 1-1  
KAYBEDIYOR
Süper Lig’deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 35. hafta ma-
çında Hatayspor'la sahasından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililerin golü 
Djaniny'den gelirken, konuk ekibin golü uzatma dakikalarında Boupendza'nın 
penaltısından geldi. Bordo mavililer, uzatmalarda yediği golle 3 puanı elinden 
kaçırdı ve kazanamama serisini 4 maça çıkardı

45 puanı olan bu ligde kalır!

SPOR Toto Süper Lig'in 35. haftasında 
Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trab-
zonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, 
maç sonu değerlendirmelerde bulundu. 
Karşılaşmanın ardından hakem yöneti-
mini eleştiren Ağaoğlu, "Bir pozisyona 
bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün 
farklı karar veriliyor. UEFA'nın 15 
günde bir kararı değiştirdiğini söylüyor-
lar. Başından beri benim söylediğim bir 
şey var, bu sistem bozuk. Bugün kötü 
maç yöneten bir hakeme ertesi hafta 
maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakem-

den iyi yönetim beklemeyin. Maçı kötü 
yöneteni ödüllendirirseniz iyi yönetim 
beklemeyin. Kan şekerimizin düştüğü 
bu saatlerde bunu konuşmamamız 
lazım ama bunlar bizim futbolumuzun 
gerçekleri. Anlattıklarında beyniniz öyle 
bir karışıyor ki. Son pozisyonla alakalı 
size kurallar silsilesi anlatırlar, işin için-
den çıkamazsınız." diye konuştu. 

Kaç penaltı tekrarlanıyor? 

Hatayspor'un tekrarlanan penaltı son-
rasında beraberlik golünü bulmasıyla il-

gili olarak Ağaoğlu, "Penaltı pozisyo-
nunu defalarca izledim, benim gördü-
ğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, 
tekrarlatıyorsun, iki takımdan da 
oyuncu ceza sahasına girdi. Ceza saha-
sına oyuncunun girdiği tek penaltı bu 
mu, kaç penaltı tekrarlanıyor? Levent 
Tüzemen'in söylediği '7 hakem ligi di-
zayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem. 
Bununla alakalı bir ses çıkacak mı? 
Aradan 4-5 gün geçti, hiçbir şey yok or-
talıkta, herkes ölüm uykusunda ya da 
ölü taklidi yapıyor" dedi.

İYİ YÖNETİM BEKLEMEYİN 
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