
Kripto para borsası Thodex'in
kurucusu Faruk Fatih Özer’in

yurt dışına kaçmasına ilişkin değerlen-
dirmede bulunan CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, “80 yaşında
hastanede yatan emekli amiral darbe

yapacak! Aya-
ğına elektronik
kelepçe takıyor;
peki bu adama
neden takmadın
kardeşim. Niye
sormadın, 'ya ar-
kadaş sen kim-
sin?' Bu ülkenin
maliyesi nerede
ya?” diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi eski
İstanbul İl Başkanı eski 

yardımcısı, ve Bakırköy eski İlçe
Başkanı, Mimar Selçuk Biber'in 
yakalandığı Kovid-19 virüsü nede-
niyle hayatını kaybetti. Biber'in
ölüm haberini, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 
sosyal medya hesabından duyurdu.
Kaftancıoğlu,
“Önceki dönem
Bakırköy ilçe
başkanımız,
geçmiş dönem il
yöneticilerimiz-
den Selçuk Bi-
ber’i kaybettik.
Başımız sağol-
sun” ifadelerini
kullandı. 
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Selçuk Biber de 
koronaya yenildi
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ÜLKENİN MALİYESİ NEREDE?

Kılıçdaroğlu’ndan
Thodex sorusu
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MEYDAN SAVASI!

TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top, ABD Başkanı Joe Biden'ın

1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifade-
sini kullanacağı haberleri üzerine yap-
tığı açıklamada “Olduğu takdirde
siyasi açıklama olarak kalacaktır. Her-
hangi bir hukuki temeli yoktur” dedi.
Şentop, “Türkiye'de eğer tarihi konu-
lar bu şekilde siyasi kararlarla ortaya
konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan

tarihine dair her-
halde bir yasama
döneminin bütü-
nünü kaplayacak
kararlar alma za-
manı vardır. Bu
konuda en kirli
tarihi olan ülke-
lerden birisi de
ABD'dir” diye 
konuştu. I SAYFA 7Mustafa Şentop
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ABD’YE ÇOK SERT TEPKİ

Tarihi en kirli 
ülkelerden biri

HDP’YE 1915 ELEŞTİRİSİ

PKK ve Asala’nın
utancıyla yüzleşin

KAFTANCIOĞLU DUYURDU

Fatih Balat'ta silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ve
bina zarar gördü. Esnaf Kamil Taşdelen, “Geçen sene de aynısı oldu. 
10 tane araca zarar verdiler. Aracımın 12 yerinde kurşun var” diye konuştu

Olay, Fatih Balat'ta bulunan Çınçın-
lıçeşme Sokak'ta yaşandı. İddiaya

göre aralarında daha önceden husumet
bulunan iki silahlı grup karşı karşıya geldi.
Silahlarını çeken taraflar dakikalarca ça-
tıştı. Silahlı çatışmada ölen ya da yarala-
nan olmazken büyük korku yaşayan
mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede in-
celemelerde bulundu. Çok sayıda araç ve
binaya kurşun isabet ettiği belirlendi. Yaşa-
nan çatışmayı anlatan esnaf Kamil Taşde-
len, “Geçen sene de aynısı oldu. Burada 
10 tane araca zarar verdiler. Daha 1 ay
oldu aracı alalı, üzerinde 12 yerinde kurşun
var” diye dert yandı. I SAYFA 3
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RANT EKSENLı
ANLAYıSA 

SON VERDıK
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
2 yılık görev sürecini değerlendirdi. Esenyurt’un 
daha önce inşaata ve ranta dayalı bir anlayışla
yönetildiğine dikkat çeken Bozkurt, yeni dönemde
bu durumu tersine çevirdiklerini ve Esenyurt 
Belediyesi’nde insanı merkez alan bir anlayışı
hakim kıldıklarını söyledi

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, ge-

ride bıraktığı 2 yıllık görev süre-
sini değerlendirdi. “Daha önce
Esenyurt’ta sadece ranta ve in-
şaata dayalı yürüyen bir sistem
vardı. Bunun Esenyurt’u nereye
getirdiğini hep beraber gördük”
diyen Bozkurt, “Biz Esenyurt’un,
inşaat rantına göre değil, insanı

merkeze koyan bir yapılanmayla
yönetilmesi gerektiğine inanan bir
ekibiz. Görevi devraldığımız ilk
günden beri insanı hayatın mer-
kezine koyarak, burada yaşayan
herkesin barış, kardeşlik ve huzur
içinde, bir arada, birbirini öteki-
leştirmeden yaşaması için ne 
gerekiyorsa yaptık” ifadelerini
kullandı. 
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GÖREVE GELDİKTEN SONRA iNSANI 
HAYATIN MERKEZiNE KOYDUK

Nasıl bir belediye devraldı-
ğını, “2.2 milyar TL borcu

ve hakkında 6 bin 300 adet
devam eden davası olan, imar
planları iptal edilmiş, finansal 
disiplini ve sabit kıymet envanteri
olmayan, hatta projelerin ve diğer
kayıtların dahi doğru tutulmadığı
bir yapı, sadece belediye başkanı-
nın refleksi üzerine yürüyen bir

sistem” şeklinde anlatan Bozkurt,
“Arşivdeki kayıtlar bile doğru
dürüst tutulmamıştı. Biz öncelikle 
finansal disiplini sağladık. Bu 
finansal disiplin sayesinde açık
veren değil, fazla veren; dolayı-
sıyla borcunu ödeyen, bir metre-
kare bile arsa satmayan, arsa 
alan bir yapıya kavuştuk” diye 
konuştu. I SAYFA 5
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iLK YAPTIĞIMIZ iŞ FiNANSAL 
DiSiPLiNi SAĞLAMAK OLDU

TuM TEHDiTLERi
YOK EDECEgiZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetle-

rimiz tarafından Irak'ın kuzeyinde yu-
valanan PKK terör örgütüne yönelik
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım ope-
rasyonu başlatılmıştır. Karadan ve ha-
vadan sığınak-barınak ve mağaraların
ateş altına alındığı operasyonda, şu
ana kadar çok sayıda terörist etkisiz

hale getirilmiştir” dedi. Irak'ın kuze-
yinde terör örgütüne yönelik düzenle-
nen “Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım
Operasyonu” Komuta Merkezi'ne bağ-
lanan Erdoğan, “Amacımız, güney sı-
nırlarımızda oluşturulmaya çalışılan
terör varlığını tamamen ortadan kal-
dırmak ve tehditleri bertaraf etmektir”
ifadelerini kullandı. 
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Recep Tayyip 
Erdoğan
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ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör
örgütlerinin şehit ettiği Türk diplo-

matları, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından Los Angeles ve 
İstanbul'da eş zamanlı açılan Şehit Diplo-
matlar Sergisi ile anıldı. Türk diplomatla-

rına yönelik saldırıların ilk başladığı yer
olan Los Angeles ile İstanbul Sirkeci Ga-
rı'nda eş zamanlı açılan sergide, Ermeni
teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıla-
rının ülke ve şehirler bazlı grafikleri tarih
şeridi ile panolarda gösterildi. I SAYFA 9
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SİRKECİ
GARı’NDA 

Şehit Diplomatlar

TRAMVAY HATTI
2022’DE BiTECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Eminönü-Alibeyköy Tramvay

Hattı ve çevresinde incelemelerde bu-
lundu. Kurmaylarıyla birlikte 9 kilomet-
relik yolun, 7 kilometresini yürüyerek
tamamlayan İmamoğlu, yaklaşık 10 bin
adım attı. Eminönü-Alibeyköy Tramvay
Hattı’nın 2022’de biteceği müjdesini
veren İmamoğlu, “Haliç bir ulaşım 
aksına dönsün istiyoruz” dedi. I SAYFA 9
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Ekrem 
İmamoğlu

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, Cum-

hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açık-
lamasına tepki gösterdi. Altun, “Sizin
tarihiniz, bölücü terör örgütünün 

tarihidir” ifadele-
rini kullanırken
Kalın, “Tarihi
gerçekleri çarpıt-
mak yerine sırtı-
nızı dayadığınız
PKK ve Asala 
terörü utancıyla
yüzleşin” mesa-
jını paylaştı. 
I SAYFA 7İbrahim Kalın
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Selçuk Biber

Anadolu Cumhuriyet Başsav-
cılığı'nden kripto para dolandı-

rıcılığı ile ilgili yapılan açıklamada,
şüphelinin hesaplarına el konulduğu
belirtildi. Açıklamada, “Adı geçen şir-
ket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80
kişinin yakalan-
ması amacıyla
kolluk ekiplerine
gerekli talimat
verilerek 9 ilde eş
zamanlı operas-
yon yapılmıştır.
Şu an itibariyle
65 şüpheli şahıs
yakalanmıştır”
denildi. I SAYFA 3
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65 şüpheli kişi
yakayı ele verdi

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Faruk F. Özer

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla 

Galata Kulesi'ne 40 ülkeden ve
Türkiye’nin 81 ilinden gönderilen 
çocukların fotoğrafları ve videoları
yansıtıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, “Dünyanın 40 ül-
kesinden, Türkiye’nin 81 ilinden, 
İstanbul’un 39
ilçesinden, Be-
yoğlu’nun 45
mahallesinden
çocuklarımız fo-
toğraflarını bize
gönderdiler. O
fotoğrafları Ga-
lata Kulesi’nde
yansıtıyoruz”
dedi. I SAYFA 9
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Galata Kulesi
rengarenk oldu

40 ÜLKEDEN FOTOĞRAF GELDİ

Kısa ve öz söyleyeyim. Şu anda itibaren daha
ileri aşamada bir kapanma şart. Kalabalıkları
azaltmadığımız sürece, virüsü beslemeye
devam ederiz. Son 24 saatte resmi filtre 
edilmiş rakamlara göre Türkiye’de her 4 
dakikada 1 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. 

OktaY apaYdın köŞe YaZısı saYfa 8’de

HAFTADA İKİ BİN İNSAN ÖLÜYOR!

ESKİ 
SİSTEMİ TAM

TERSİNE 
ÇEVİRDİK

Geçmiş
dönemde
Esenyurt 
Belediyesi’nin 
1/5 binlik imar 
planları iptal edildiğini
hatırlatan Kemal Deniz 
Bozkurt, “Yeni bir imar 
planı yaptırıyoruz. Yüz altmış
tane yürütmeyi durdurma
kararının düzenlenmesiyle 
uğraşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sizin de üzerinize ‘ölü toprağı serpilmiş’
gibi hiçbir şey yapmak istemediğiniz, 
üstünüzde tonlarca ağırlık varmış ve 

bundan dolayı hareket ede-
mediğiniz ya da görünmez
bir elin sizi bilerek durdurdu-
ğunu, kımıldamanıza dahi
izin vermediğini hissettiğiniz
zamanlarınız oluyor...

Ataletten kurtulmanın 
sekiz adımı (1)

Ziya Şakir Yılmaz’ın köşe yazısı sayfa 9'da 

ARACIMA 12 ADET KURŞUN iSABET ETTiÇOCUKLARDAN 
ATA’YA MEKTUP

Beylikdüzü’nün çocukları
sevgi, özlem ve hayallerini Gazi

Mustafa Kemal Atatürk ile paylaş-
mak için duygularını kağıtlara döktü.
Çocuklardan gelen tüm mektup ve
resimlerden oluşan sergi, Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
açıldı. Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “101 yıl sonra çocukla-
rımızın Ata’larına yazdığı mektupları
sergiliyoruz” dedi. I SAYFA 4
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Doluluk oranı yüzde 81
İstanbul'da yüzde
20'nin altına kadar

gerileyen barajlardaki
doluluk oranları, peş
peşe gelen yağışlı hava ile
artışa geçti. Doluluk
oranlarındaki artış eskiye

oranla yavaş devam etse
de İstanbul'un barajların-
daki son 7 günde sadece
yüzde 0.42 artış yaşandı.
Doluluk oranı yüzde
80.72'den yüzde 81.11'e
yükseldi. I SAYFA 9
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HABERİN
DEVAMI 
SAYFA
14’TE
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B irleşmiş Milletler Kadın
Birimi’nin (UN
Women), Türkiye’de

erkeklerin çocuk yaşta, erken ve
zorla evliliklere yönelik algı ve
tutumlarını ortaya koyan yeni
bir rapor yayınladı. Rapor, er-
keklerin ve oğlan çocuklarının,
davranış değişikliği yaratılma-
sında, erkek evliliklerin ortadan
kaldırılmasında ve toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanma-
sında daha güçlü bir rol oyna-
malarını kolaylaştıracak rehber
olmayı amaçlıyor. Rapora göre,
Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’i,
kız çocuklarının en fazla 15 ya-
şına kadar çocuk sayıldığını 
düşünüyor. 

Araştırmalar sonuç verdi

Türkiye’nin farklı şehirlerinde
yaşayan erkekler ve kadınlarla
yürütülen görüşmelerden elde
edilen nicel ve nitel verilere da-
yanan rapor, Türkiye’de çocuk-
luk ve yetişkinlik, evlilik yaşı ve
uygulamaları, aile ve ilişkiler, bi-
reysellik, toplumsal cinsiyet eşit-
liği, cinsiyet normları ile erken
ve zorla evlilik gibi kavramlara
dair algı ve tutumları 
haritalandırıyor. 

Raporun öne 
çıkan başlıkları

“Erkeklerin yüzde 10’u ergenliğe
giren kız çocuklarının evliliğe
hazır olduğunu düşünürken,
yalnızca yüzde 2.5’i bunun
oğlan çocukları için geçerli ol-
duğunu düşünüyor. Katılımcıla-
rın yüzde 18.1’i erken ve zorla
evliliğin bir cezası olmaması ge-
rektiğini düşünüyor. 

Son söz ailenin

Bir kız çocuğu için evlilik kararı
alırken son sözün baba ve an-
nede olduğunu söyleyenler
yüzde 27.9 iken oğlan çocuğu
için bu oran yüzde 23.8. Erken
ve zorla evliliğe şahit olduğunda
‘dogru bulmuyorum ama bu-
nunla ilgilenecek kişi ben deği-
lim’ diyenlerin oranı yüzde 36.8.  

Akraba evliliği

Katılımcılar arasında annesinin
çocuk yaşta evlendiğini söyle-
yenlerin oranı yüzde 26.7 iken
babasının çocuk yaşta evlendi-
ğini söyleyenlerin oranı yüzde
7.18. Erken ve zorla evlilik nede-
niyle okula devam edemeyen
kız çocuğu oranı yüzde 19 iken,
oğlan çocuklarında bu oran
yüzde 10.5. Evli katılımcıların
yüzde 18’i akraba evliliği yaptı-
ğını belirtiyor.” 

Görüşlere yer verildi

Raporda katılımcıların erken
yaşta evlilikle ilgili görüşlerine
de yer verildi. Görüşlerden bazı-
ları ise şöyle:  “Örneğin ben 17

yaşıma geldiğimde, zaten be-
nimki zorunlu bir evlilik oldu,
istemediğim halde. İşte sen bü-
yümüşsün, adam olmuşsun, ev-
lenmen gerekiyor. Zaten burada
hani belli bir, 17 yaşına geldi-
ğinde direkt evlenirler. Hani
adam olduğun için. Ben zo-
runlu bir evlilik yaptım ve hala
büyüdüğümü fark etmemişim.” 

Sorumluluk 
kaldıramıyorlar 

Erken yaşta evliliğin, çocuklar
ve onların dünyaya getireceği
çocuklar açısından çok sakıncalı
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Er-
doğan, “Çünkü 14,15, 16 yaşın-
daki çocuklar, anne ve baba
olduğundaki gelişmiş ülkeler bu
konuda çok sıkıntı yaşamıştı.
Binlerce çocuk, evlat sahibi ol-
manın sorumluluğunu kaldıra-
madığı için bebeklerini terk
etmişti. Ergenler, hayatlarındaki
kişiden bir süre sonra sıkılıyor,
evliliği bir anda bitirebiliyor”
dedi. 

Erken yaşta 
cinsel deneyim 

Erken yaşta evlenenlerde yaşa-
nan cinselliğin travma etkisi ya-
rattığına dikkat çeken Prof. Dr.
Erdoğan, “Çocuğun ruh sağlı-
ğını derinden yaralar, bu durum
onu kişilik, kimlik bozukluğu
gibi her türlü ruhsal probleme
açık hale getirir. Daha küçük bir
yerde yaşayan hastalarımdan
biri 15 yaşında, internet üzerin-
den tanıştığı 28 yaşında bir
adama kaçmış. Ailesi de yapıl-
ması gerekenleri danışmak için
çocuğu bana getirdi. Kız ço-
cuğu bana ‘köyümüzde herkes
o yaşta evleniyor, yaptığım
anormal bir şey değil. Hatta
annem de benim yaşımda ev-
lenmiş’ dedi. Annesi ile görüştü-
ğümde kızının söylediklerini
doğruladı, korkunç bir durum.
Kız çocuğu yöresine uygun dav-
ranmış” diye konuştu.  

Cezai yaptırım olmalı  

18 yaş altındaki bireyi evlilik
veya cinsel amaçlı kullanana
ciddi cezai yaptırımlar olması
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr.
Ayten Erdoğan, “Hapis cezası
da getirilmelidir. 18 yaşından
küçük çocukların evlenmesine
izin verilmemelidir. Ülkemizde
16 yaşını bitiren anne ve babası-
nın izniyle evlenebiliyor. Mahke-
meler bize, çocuk evlenebilir
mi? Ruh sağlığı buna uygun
mu, değil mi? Biz bu sorudan
çok rahatsızız. Bize göre, hiç
kimse 18 yaşından önce evliliğe
hazır değil. O yüzden rapora ‘şu
anda ruhsal hastalığı yok’ yazıp,
geçiştiriyoruz. Asla ‘evlenebilir’
diye yazmıyoruz” ifadelerini
kullandı.  
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NEDENİ
Pandemi döneminde 
ilacınızı bırakmayın
Romatoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Umut Kalyoncu, pandemi döneminde
romatolojik hastalığa (romatizmal iltihabi hastalıklar ve kas iskelet sistemi
hastalıklar) sahip olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti

Prof. Dr. Umut Kalyoncu,
"Romatolojik hastalığı olan-
lar pandemi döneminde

ilaçlarını bırakmamalıdır. İlaçları kes-
tikleri zaman hastalık daha da kötüle-
şiyor, hastalıkları alevlendikten sonra
koronavirüs gibi enfeksiyonlara yaka-
lanma riski artıyor" dedi.

Eklem ağrıları artıyor

Romatoloji Bölümü Uzmanı Prof.
Dr. Umut Kalyoncu, kronik olan ro-
matolojik hastalıklarının düzenli ola-
rak takip edilmesinin hayati önem
taşıdığını söyledi. Kalyoncu, özellikle
pandemi döneminde bağışıklık siste-
mini baskılayan ilaçları bırakan ro-
matoloji hastalarına dikkat çekerek,
ilaçların önemini vurguladı. Kal-
yoncu, ilacı bırakan hastalarda ilk 1-2
hafta bir değişiklik görülmediğini
ancak 1 ila 3 ay içerisinde eklem ağrı-
larının çoğaldığını kaydetti. Romato-
lojik hastalıkların neredeyse hepsinin
kronik ve düzenli takip edilmesi gere-
ken hastalıklar olduğunu belirten
Kalyoncu, "Hastalarımızın önemli bir
kısmına bağışıklık sistemini düzenle-
yici ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçların ken-
dilerine ait olası yan etkileri vardır. Bu
nedenle düzenli takip edilmesi önem
taşıyor. Buna bağlı olarak hastaların
şikâyetlerinin de düzenli takip edil-
mesi gerekmektedir. Örneğin, 'metot-
reksat', 'leflunomid', 'salazopyrin' gibi
ilaçları kullanan hastalarımızın belli
aralıklarla karaciğer, böbrek testlerini
ve kan sayımlarını yaptırmaları gerek-
mektedir" dedi.

6 ay düzenli takip

Kalyoncu, romatolojik hastalıklarda
rutin kontrollerin ne sıklıkla yapılaca-
ğıyla ilgili de, "Hastadan hastaya göre
değişen bir durum ama hastanın hiç-
bir şikâyetinin olmadığını varsayalım,
bu durumda 6 ayda bir düzenli takip
gerekiyor. Eklem şişliği örneğin, el-
ayak bileği şişmesi gibi şikâyetlerin ol-
duğu dönemde ise hemen kontrole
gelinmesi gerekmektedir. Bunun dı-
şında, yeni bir tedaviye başlayıp, so-
nucunu görmek istediğimiz durumda

da hastalarımızı 6 hafta ile 3 ay ara-
sında kontrole çağırmaktayız. Her
şeyin çok iyi gittiği bir hasta gru-
bunda, senede bir takip önerdiğimiz
nadir durumlar da olabiliyor. Orta-
lama söylersek, 6 ayda bir düzenli
takip romatolojik hastalıklar açısın-
dan oldukça önemlidir" diye konuştu.

İlaç kullanımı önemli

Romatolojik hastalığa sahip olanların
pandemi döneminde daha dikkatli ol-
ması gerektiğini ifade eden Kalyoncu,
şunları kaydetti: "Çünkü biliyoruz
ciddi sonuçları olabiliyor. Romatolo-
jik bir hastalığı olan kişilerin kullan-
dıkları ilaçların bu riski bir miktar
artırma potansiyeli var. Hastalarımı-
zın önemli bir kısmı bu dönemde
korku yaşıyorlar. Hastaneye gelme-
mek için kontrollerini ihmal edenler
oluyor. Nitekim pandemi döneminde
bazı ilaçlar bağışıklık sistemini baskı-
ladığı için tedaviyi kesenler oldu.”

Ne yazık ki alevleniyor

Kalyoncu, “Romatolojik hastalığı

olanlar pandemi döneminde ilaçlarını
bırakmamalıdır. İlacı kestikten son-
raki ilk 1-2 hafta çok fazla bir şey his-
setmeseler de, 1 ila 3 ay içerisinde
eklem şikâyetleri alevlenerek çok sık
karşımıza gelmeye başladılar. Hasta-
larımız ilk haftalar idare edebilecekle-
rini zannediyorlar ama bizim
verdiğimiz ilaçlar biraz uzun etkili ol-
dukları için etkisi ortadan kalktıktan
sonra hastalık ne yazık ki alevleniyor.
Bu durumda da tedaviyi artırmak,
bazen kortizon/steroid eklemek zo-
runda kalıyoruz. Bunlar en istemedi-
ğimiz durumlardır. Bu nedenlerle
hastalarımıza tedavilerini aksatma-
malarını öneriyoruz. Avrupa ve Ame-
rika'daki romatoloji cemiyetlerinin
önemli önerileri, romatolojik hastala-
rın ilaçlarını kesmemeleri yönünde.
İlaçları kestikleri zaman hastalık daha
da kötüleşiyor, hastalıkları alevlendik-
ten sonra koronavirüs gibi enfeksi-
yonlara yakalanma riski artıyor.
Sadece yakalanma değil, yakalandık-
tan sonra hastalığın kötü seyretme
riski de artıyor." şeklinde konuştu.

Kanser tedavisinde
yeni dönem
Kanser tedavisinde son iki yıl içinde
tümör dokusundan bağımsız 
‘agnostik’ tedavilerin geliştirildiğini
söyleyen Prof. Dr. Ahmet Bilici, 
“Agnostik tedavide başarı oranı
daha yüksek iken olası yan 
etkilerde çok az görülüyor” dedi

Tıbbi Onkoloji Bölümünden
Prof. Dr. Ahmet Bilici, kanser
tedavisindeki son gelişmelere

değinerek ‘agnostik’ tedaviyle ilgili açık-
lamalarda bulundu. Prof. Dr. Bilici, son
yıllarda kanserin ortaya çıkışında rol
alan genetik basamaklarla ilgili daha
çok bilginin öğrenildiğini belirterek
“Bunun sayesinde de onkolojik tedavi-
lerde çok fazla heyecan verici gelişme
kaydedildi. Özellikle kişiye özgü biyobe-
lirteç dediğimiz belirli bir genetik mu-
tasyon üzerinde etkinlik gösteren
hedefe yönelik tedaviler ve immünote-
rapiler başta akciğer kanseri olmak
üzere birçok kanser türünde önemli yol
alınmasını sağladı. Tüm bunların ya-
nında son iki yıl içinde tümör dokusun-
dan bağımsız ‘agnostik’ daha hassas bir
kanser tedavisi imkânı tanıyan yeni bi-
yobelirteçler bulundu” dedi.

Tedavide gelinen son nokta

Bu yeni tedavilerin çoğunun ağızdan
alınan hap şeklinde olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Bilici, şöyle devam etti:
“Bununla birlikte damar yolu ile uygu-
lanan immünoterapilerin bazıları da
tümör agnostik olarak belirli biyobelir-
teç tiplerinde etkinliklerini kanıtladı. İlk
olarak mikrosatellit instabilitesi yüksek,
DNA yanlış eşleşmesi tamiri eksik
(dMMR) olan ya da tümör mutasyon
yükü (TMB) yüksek olan kanser türle-
rinde immünoterapi tedavilerinin kan-
ser tipi ve yerleştiği organdan bağımsız
olarak etkin olduğu gösterildi.

Akıllı hap dönemi

Prof. Dr. Bilici, ”Bundan sonra kanser
agnostik biyobelirteçleri hedef alan yeni
tedavilerle ilgili araştırmalar da hız ka-
zandı. Bir diğeri NTRK (nörotrofik re-
septör tirozin kinaz) gen füzyonu
olarak bilinen mutasyona sahip erişkin
ve çocukluk çağı kanserlerinde larotrec-
tinib adlı hedefe yönelik ya da diğer ifa-
deyle akıllı ilaç geliştirildi. Bu belki de
daha önceki bildiğimiz kişiye özgü te-
davileri düşündüğümüzde onkolojik te-
davilerde gelinen en gelişmiş noktaydı”
açıklamasını yaptı. 

Kabızlığa iyi 
gelen besinler

Uzman Diyetisyen Şebnem
Kandıralı Yıldırım, konu hak-
kında bilgiler verdi. Yıldırım,

“Prebiyotikler doğal olarak meyvelerde
(berrieler (yaban mersini,ahududu),
elma, armut, karpuz, muz), sebzelerde
(yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak,kale,
pazı), bezelye, brokoli, enginar, pırasa,
kuşkonmaz, soğan/sarımsak) ve tam
tahıllarda (arpa, buğday, yulaf, bulgur)
bulunur. Süt ürünleri ve diğer işlenmiş
gıdalarda da bulunabilmektedir. Kefir
gibi fermente süt ürünleri de aynı kül-
türleri içerir. İyi bakteriler içermeleri sin-
dirim sistemine yardımcı olmaları yanı
sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir.
Diğer probiyotik kaynaklar; miso,
kimçi, tempeh, lahana turşusu, ekşi
maya, kombucha. Hem prebiyotikleri
(tahıllar, sebze ve meyveler), hem de
probiyotikleri (süt ve ürünleri) içeren
zengin çeşitli bir diyet takibi yapmanız
bağırsak floranızı düzenler. Bazı du-
rumlarda prebiyotikler gaza neden ola-
bilir, aşırıya kaçılmamalıdır. Bunlar
dışında kemik suyu, hindistan cevizi,
nane (tıbbi), deniz somonu, limon, zen-
cefil ve elma sirkesi kullanımı da bağır-
sak onarımına katkıda bulunur. Alkol ve
kafeinden, şekerli meyveli içeceklerden,
mermer görünümlü kırmızı etlerden, kı-
zartılmış yiyeceklerden, şekersiz şeker ve
sakızlardan, sodalar ve sodalı sulardan
kaçınılmalıdır.” şeklinde önerilerde 
bulundu.

Erken yaşta evlenen çocukların ruh sağlığının
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Prof. Dr. Ayten Erdoğan, “Erkenden evliliğin, anne
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Olay, dün saat 15.45 sırala-
rında yaşandı. Tarlabaşı Bul-
varı Mis Sokakta, kucağında

3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen ki-
şiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba
da silahını çekerek saldırganlara karşılık
verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi,
'Kucağımda çocuk var' diye bağırdı.
Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen sal-
dırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay
yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sü-
rede gelen polis ekipleri, Musa K'yı göz-
altına alarak polis merkezine götürdü.
Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta
13 adet boş kovan buldu. Polisin olay
sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

Silahını yere koydu

Musa K'nın yakalanma anı ise güvenlik
kamarası tarafından kaydedildi. Görün-
tülerde, vatandaşların olay yerinden kaç-
maları daha sonra da silahlı saldırıya
uğrayan Musa K'nın silahını yere koya-
rak Beyoğlu Güvenlik Büro ekiplerine
teslim olması görülüyor. DHA
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nden kripto para dolandırıcılığı ile
ilgili yapılan açıklamada, şüphelinin hesaplarına el konulduğud 
belirtildi. Açıklamada, "Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı
belirlenen 80 kişinin yakalanması amacıyla kolluk ekiplerine 
gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. 
Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi

T hodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2
milyar dolarlık kripto para dolandırıcı-
lığı sonrası yurt dışına kaçtığı iddiala-

rıyla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açık-
lamada, "Thodex adlı kripto para borsasında
hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişile-
mediği ve şirket sahibinin yurtdışına kaçtığı yö-
nünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet
Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma
başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şirket
sahibi olan şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20
Nisan 2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge
ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi
adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı be-
lirlenmiştir. Temin edilen ilk bilgilere göre bu
firmanın 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafın-
dan Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu
ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks
ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak
değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gös-
terdiği belirlenmiştir" denildi.

Hesaplarına tedbir konuldu

Kırmız bülten çıkarıldığı belirtilen açıklamada,
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine
İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin
2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih
Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama
kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde
(kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağla-
mak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır.
Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca
gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hak-
kında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a
gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi
istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli
şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuş-
tur" bilgileri yer aldı.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Açıklamada, "Adı geçen şirket bünyesinde çalış-
tığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler
nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması
ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla

kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde
eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itiba-
riyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruş-
turma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle
açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında
yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla ge-
reken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle
sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyu-
rulur" ifadeleri yer aldı. DHA

Kucağımda
çocuk var!
Beyoğlu'nda kucağında 3-4
yaşlarında çocuk bulunan kişiye
silahlı saldırı yapıldı. Kucağında
çocuk olan kişi de silahını çekerek
saldırganlara karşılık verirken,
olayda şans eseri yaralanan
olmadı. Babanın 'Kucağımda çocuk
var' diye bağırmasıyla 2 kişi
oldukları belirtilen saldırganlar kaçtı

kaza, saat 13.00 sıralarında
Piri Reis Mahallesi Necip
Fazıl Kısakürek Caddesi'nde

meydana geldi. Ahmet Baghdadi yöne-
timindeki 06 GA 0473 plakalı kamyo-
net, sürücüsünün bilinmeyen bir
nedenle direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesiyle trafo ve önünde duran kağıt
toplayıcısına çarptı. 
Kamyon, kreş duvarına çarparak dura-
bildi. Kazayı görenler durumu polis,
sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İt-
faiye ekipleri, kamyonun içinde sıkışan
şoför Ahmet Baghdadi ile Murat Şahi-
yet'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müda-
halelerinin ardından yaralılar Kanuni
Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alı-
nan Murat Şahiyet ve kağıt toplayıcısı
kişinin durumlarının ağır, kamyon şo-
förü Ahmet Baghdadi'nin ise sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla
ilgili inceleme başlatıldı. DHA

Kamyon kreş 
duvarına
çarptı
Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği kamyon,
kağıt toplayıcısı ile kreşin duvarına
çarptı. Kazada kamyonda bulunan
2 kişiyle, kağıt toplayıcısı yaralandı

LİSTEDEKİ 30’UNCU TÜRK
türkİye’dekİ kripto para borsa-
larından ‘Thodex’ isimli şirketin
kurucusu ve yöneticisi olan Faruk
Fatih Özer’in, yatırımcıları 2 mil-
yar dolar dolandırarak yurt dışına
kaçtığı iddiası üzerine İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 22 Nisan’da soruş-
turma başlatıldı. Bu kapsamda,
şüpheli Özer hakkında ‘Bilişim sis-
temleri, banka veya kredi kurum-
larının araç olarak kullanılması
suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘suç işle-
mek amacıyla örgüt kurma’ suçla-
rından İstanbul Anadolu 4’üncü
Sulh Ceza Hakimliği’nce yaka-

lama emri düzenlendi. Ayrıca baş-
savcılığın talimatıyla şüphelinin iş
yerinde arama yapılarak, banka
hesaplarına da tedbir konuldu.
Adalet Bakanlığı, Arnavutluk’a
kaçtığı tespit edilen Fatih Faruk
Özer hakkında 23 Nisan saat
10.00 itibarıyla kırmızı bültenle
aranması ve iadesi için işlem baş-
lattı. İnterpol’ün internet sitesinde
yer alan ve 2 sayfadan oluşan
güncel arananlar listesinde toplam
30 Türk vatandaşı bulunuyor.
Liste de en dikkat çeken isimler
arasında “Tosuncuk” olarak bili-
nen Mehmet Aydın da var. Meh-

met Aydın, 2016’da “Çiftlik Bank”
CEO’su olarak Türkiye’de büyük
bir üne kavuşmuş ardından do-
landırdığı paralarla yurtdışına kaç-
mıştı. Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın hakkında soruş-
turma yürüttüğü Aydın’ın 132 bin
222 kişiden 1 milyar 139 milyon
972 bin 622 lira topladığı tespit
edildi. Mehmet Aydın’ın ağabeyi
Fatih Aydın da aynı suçtan bu lis-
tede yer alıyor.  İnterpol’de aranan
30 kişinin bazıları ise hem Türk
vatandaşlığını hem de başka bir
ülkenin vatandaşlığını elinde bu-
lunduruyor.
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2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası aracılığıyla kullanıcıların
Bitcoin ve türevi kripto paraları alıp satmasına imkan tanıyan Fatih Faruk

Özer, geçtiğimiz günlerde platformu kapatarak yurt dışına çıkış yaptı. 

Sokak ortasında 
silahlı çatışma!

Olay, dün saat 20.00 sıralarında
Fatih Balat'ta bulunan Çınçınlı-
çeşme Sokak'ta yaşandı. İddiaya

göre aralarında daha önceden husumet bu-
lunan iki silahlı grup karşı karşıya geldi. Si-
lahlarını çeken taraflar dakikalarca çatıştı.
Silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan ol-
mazken büyük korku yaşayan mahalle sa-
kinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde
bulundu. Çok sayıda araç ve binaya kurşun
isabet ettiği belirlendi.

12 yerinde kurşun var

Yaşanan çatışmayı anlatan esnaf Kamil
Taşdelen, "Geçen sene de aynısı oldu. Dün
burada 10 tane araca zarar verdiler. Daha 1
ay oldu aracı alalı, üzerinde 12 yerinde kur-
şun var" diye konuştu. Taşdelen, "Biz içeri-
deydik bu araç bize siper oldu. Cana bir şey
olmadı malla kurtardık. Bütün mahalleli te-
dirgin. Savaş alanı gibi çoluk çocuk siper
alıyor yerlere yatıyor" dedi. Ahmet Uysal ise
aracındaki kurşun izlerini göstererek, " İki
grup var burada bizi devamlı rahatsız edi-

yorlar. Kalabalık bir gruptu, çok silah sesi
duyduk pencereye çıkamadık korkudan. Bir
sürü araca zarar geldi" şeklinde konuştu. 

Çatışma anı kamerada 

Öte yandan çatışma anı bir iş yerinin gü-

venlik kamerasına saniye saniye
yansıdı.  Görüntülerde, çatışmaya giren
gruptan biri siyah aracın arkasında durarak
ateş ediyor. Bir süre ateş eden kişi daha
sonra kaçtığı görülürken, polisin olayla ilgili
başlattığı çalışmalar sürüyor.  DHA

Fatih Balat'ta silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ve bina zarar gördü. Yaşanan
çatışmayı anlatan esnaf Kamil Taşdelen, "Geçen sene de aynısı oldu. Dün burada 10 tane araca zarar
verdiler. Daha 1 ay oldu aracı alalı, üzerinde 12 yerinde kurşun var" diye konuştu

Giriş ve çıkışta
sobelendiler!
Üsküdar ve Kadıköy'de iki ayrı evden
elektronik ve ziynet eşyası çalan 2
şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlere
girişi çıkış anları kameralara yansıdı

15 nİsan'da Üsküdar Barbaros
Mahallesi'nde bulunan daireden
dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu

ve ziynet eşyası çalındı. 20 Nisan'da ise Ka-
dıköy Eğitim Mahallesi'nde bulunan daire-
den tablet bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar,
telefon, 2 altın yüzük, 2 altın kolye, ve küpe
çalındı. Polis hırsızlıkların gerçekleştiği daire-
lerin bina girişinde bulunan güvenlik kame-
ralarını inceledi. Hırsızlık olaylarını
gerçekleştiren şüphelilerin E.A.(18) ve
B.E.(25) olduğu belirlendi. Şüpheliler, 22 Ni-
san'da Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü
Mehmet Efendi Caddesi'nde yakalandı.
Şüphelilerin üstlerinden, 2 tornavida, kurb-
ağacık diye tabir edilen anahtar ve eldiven
çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin
ardından dün mahkemeye sevk edildi. Şüp-
helilerin, binalara giriş çıkış anları kamera-
lara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin
dikkat çekmemek için ellerinde broşürlerle
apartmanlara girmeleri yer alıyor. DHA

Atlı birlikler 
Caddebostan’da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı
atlı polisler Caddebostan Sahili'nde denetim yaptı.

Denetimlere Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı asa-
yiş ekipleri de katıldı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen
ekipler, asayiş kontrolleri yaptı. Sahil yolunda yapılan dene-
timlerde kısıtlamaya ihlal eden kimseye rastlanmadı. DHA



BENİM İÇİN 
İNANILMAZDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’ın 
101 yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 

“Atatürk ve Ben” kitabının 13 yaşındaki yazarı Bilge 
Çolak ile çevrimiçi buluştu. Çolak’ın, sosyal medya 
platformu İnstagram üzerinden yaptığı canlı yayına 
konuk olan İmamoğlu, küçük yazar ile 23 Nisan 
üzerine doyurucu bir söyleşi gerçekleştirdi. Çolak’ın 
bugüne özel sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 23 
Nisan’ın kendisinde uyandırdığı hisleri ve yeni ku-
şaklarla ilgili geleceğe dönük umutlarını canlı yayın 
sırasında dile getirdi.  

50 bin kişiye hitap ettim 

Sanal toplantının en ilginç anı ise, Çolak’ın İma-
moğlu’na yönelttiği, “Sizin hatırladığınız ilk 23 
Nisan nasıldı? Neler hissettiniz ya da nasıl kutla-
malar yapıldı” sorusunun ardından yaşandı. İma-
moğlu, Çolak’ın sorusuna, şu yanıtı verdi: "2 sene 
önce, bir bayram vesilesiyle doğduğum şehre, Trab-
zon’a gitmiştim. Orada, bir bayramlaşma derken, 
çok büyük bir kalabalık beni karşıladı. On binlerce 
insan… Çok gurur duydum. Tam nerede konuşma 
yaptım biliyor musun Bilge? Trabzon’da ilk katıldı-
ğım 23 Nisan töreninde, tören geçidi yaptığımız, 
yürüyüş yaptığımız yerden, 50 bin kişiye hitap 
ettim. Benim için inanılmaz bir anıydı. Çok heye-
canlıydım. 

Çok duygulandım 

"Okul üniformalarıyla yürüyüş yapmıştık devlet tö-
reninde. Benim için çok heyecan verici bir andı" 
diyen İmamoğlu, "Atatürk Meydanı dediğimiz bir 
bölümüydü Trabzon’un. Oradan belediye binasına 
doğru bir yürüyüş hattımız vardı. O yürüyüşü, he-
yecandan o anı hatırlamıyorum. Bir de yürüyüş ya-
parken, en sağ baştaki önüne bakar, diğerleri ona 
doğru dönüş yapar. Çünkü selamlıyorsun valiyi, 
belediye başkanını. Öyle bir ortamdaydık. Ve ben, 
öyle güzel bir ortamda, yıllar önce yürüyüş yapmış 
bir 23 Nisan çocuğu, bu sefer İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimi için, bir dönem için bay-
rama gittiğim Trabzon’da, 50 bin insana hitap 
ettim. Beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.  

U lu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramı, 101. yıldönü-
münde de Beylikdüzü’nde ilk günkü 
heyecanıyla kutlandı. 23 Nisan kapsa-
mında 23 çocuk parkının açılışını yapa-
rak çocuklara hediye eden Beylikdüzü 
Belediyesi, çocukların bayram coşku-
sunu yaşaması ve yaşatması adına “23 
Nisan çocuklarından Ata’mıza mektup 
var” diyerek oldukça anlamlı bir etkinliğe 

de imza attı.  

104 mektup sergileniyor 

Çocuklar sevgi, özlem ve hayallerini Ata-
türk ile paylaşmak için yazdıkları mek-
tupları ilçedeki muhtarlıklarda bulunan 
mektup kutularına veya 
atayamektup@beylikduzu.istanbul adre-
sine e-posta ile gönderdi. Beylikdü-
zü’nün dört bir yanından çocukların 
hazırladığı 104 mektup ve resim Beylik-
düzü Atatürk Kültür ve Sanat Merke-

zi’nde bir hafta boyunca sergilenmek 
üzere vatandaşın ziyaretine açıldı.  

Herkesi davet ediyorum 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda açılan sergiyi ziyaret eden 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, oldukça anlamlı ve duygu 
dolu mektuplar için çocuklara teşekkür 
etti. Çalık, "101 yıl önce Cumhuriyet’in 
temellerinin atıldığı ve ulusal egemenliği-
mizin ilan edildiği 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı’nın anısına 
Beylikdüzü’nün evlatlarından Ata’mıza 
mektup yazmalarını istemiştik. Onlar da 
birbirinden güzel duygu ve düşüncelerini 
kağıtlara dökerek bizlerle paylaştı. 101 yıl 
sonra Ata’ya yazılan mektupları bugün 
sergiliyoruz. Sokağa çıkma yasağı olma-
dan evlatlarımızla bugün burada birlikte 
olmayı çok isterdim. Bütün hemşerileri-
mizi evlatlarımızın yazdığı duygu ve dü-
şünceleri görmeye, hissetmeye davet 
ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Kim derdi ki beklenmedik bir pandemi 
yaşanacak ve tüm alışkanlıklarımızın ye-
rini yenileri alacak. Üstelik tüm gelişmiş 
ülkeler savunma sanayi, yenilebilir enerji 
ve uzay çalışmalarına milyon dolarlar har-
car iken sektörlerin bir anda yer değiştire-
ceğini kimse tahmin etmiyordu.  

Gelişmiş ülkelerdeki refah düzeyi yüksek 
olduğundan halkına maddi destekler sağla-
yarak ekonomik olarak ayakta durmaya 
devam ediyorlar. Ekonomilerine para ka-
zandıran yeni sektörleri ekleyerek hemen 
aşı çalışmalarına başladılar hız kesmeden. 
Yoksul ülkeler ise tam bir felaketin eşiğine 
geldi. Orta gelirli grupların dahi yoksulluk 
seviyesine geldiği küresel salgın sürecinin 
en fazla mağduru ise yoksullaşan halk oldu 
elbetti. Bir yılı aşkın süre önce başlayan 
Covid-19 salgınına rağman hala aşıya eri-
şemeyen ülkeler mevcut. WHO (Dünya 
Sağlık Örgütü) aşı dağılımındaki adaletsiz-
liğe dikkat çekerken en zor konumdaki ül-
kelerin Afrika'da olduğunu söylüyor. Maddi 
çöküşlerin yanısıra insanların özgürlükleri-
nin kısıtlanması bunalımlara ve mutsuz bi-
reylerin sayısında artışa neden oldu. 
Sürekli değişen gündemler ve yasaklara 
rağmen devam eden yaşantılarımız, 

kalabalıkların bir araya gelememesi sebe-
biyle özlemlerimizi ikiye katladı. Aileleri-
miz, dostlarımız ve arkadaşlarımızla 
aramıza uzun bir mesafe koydu. Çocuklar 
eğitim alabilmek için saatlerini bilgisayar 
başında geçirmek zorunda kaldılar. İşle-
rine evlerinden devam eden bir kısım çalı-
şanlar ise ailelerimizden çok vakit 
geçirdiğimiz iş yerlerimize uğramaz olduk. 
Maddi imkansızlıkların getirdiği bunalım 
ile dağılan aileler, artan şiddet olayları da 
cabası. Bütün gününü televizyon karşısında 
geçirmek zorunda kalan yaşlılarımız, bü-
yüklerimiz ise sanki bu salgının sorumlusu 
onlarmış gibi bir içeri, bir dışarı bu yasak-
lardan en çok nasibini alanlar oldu maale-
sef. Yaşanan belirsizlikler, bilgi kirlilikleri 
hepimizin anksiyetesini tetikledi adeta. 
Hasta olduğu halde ilaç kullanmayanların 
ve aşı olmak istemeyenlerin sayısı bir hayli 
fazla. Bu da gösteriyor ki ilaç kullanımı ve 
aşı konusunda yeteri kadar tatmin edici 
bilgiler verilmiyor. Dolayısıyla herkes mut-
suz ve kaygılı. Bir kesim kurallara sıkı sı-
kıya riayet ederken, Bir kesimin rahatlığı 
ve karıştığı kalabalıklar ise insanı hayrete 
düşüyor. Bunlar bir de ülkemizi yönetenler 
olunca halk da haklı olarak sitem ediyor. 

Örnek teşkil edenler bangır bangır bağırı-
yor “Maske, mesafe, temizlik” diye ancak 
anlaşılan o ki; kurallar sadece biz halk için 
geçerli... 

*** 
Eğer toplum bilincini oluşturmak isti-

yorsak ve salgını geride , hep birlikte çaba 
sarf etmeliyiz. Aylardır özgürlüğe hasret 
kuşlar gibi kanat çırpıyoruz. Maskeleri-
mizi çıkarmak için gün sayıyoruz. Ama en 
mühim olan ise yoksullaşan halkın gün-
demi aş ve iş. Sağlıkla beraber en hassas 
konu bu olmalı. Genç nüfusumuz bir hayli 
fazla ve geleceğine güvenle bakamıyorlar. 
Üniversite mezunu bir çok genç işsiz ya da 
cüzi miktarlarda kazanç elde ediyor, kendi 
işini yapamıyor ve başka alanlara yönelmiş 
durumdalar. Onların bu enerjilerini iş alan-
larına yönlendirerek bu genç nüfusu avan-
taja çevirmemiz gerekiyor. Zira 
geleceğimizi teslim edeceğimiz bu dinamik 
nesil.  

Dikkat çekmek istediğim bir konu daha 

var ki; ben henüz karşılaşmadım onlarla. 
Yada yapılan çalışmaları henüz görmedim. 
Toplum bilimciler yani sosyologlar. Bu 
zorlu sürecin içerisinde yer alması gereken 
meslek mensupları olmalıydı bence. Top-
lum bu kadar gergin birçok sorunla müca-
dele ederken neden onlar sahaya 
yönlendirilmedi? Kişilerin nabzını tutması 
ve yaşanan sıkıntılara çözüm arama nokta-
sında onlarla istişareler edildi mi örneğin? 
Merak ediyorum doğrusu. Halkımızın 
sosyo-ekonomik yapısı açısından en önem-
lisi noktalarından biri olan psikolojik des-
tek noktasında sosyologlar da görev 
almalıydı. Değişen kültürümüz ve değerle-
rimiz yok oluyor. Farkında bile değiliz. Hoş 
görü azalmış, asabi ve mutsuzluğu esame-
sinden okunan kişilerle dolu etrafımız. 
Sudan sebeplerle çıkan hatta ölümle so-
nuçlanan kavgalar kaç canı kopardı acaba 
yaşamdan? Birbirine tahammül edemeyen 
insanların kavgaları sokaklara taşıyor. 
Görsel medyada çarpık ilişkileri işleyen 
programlar ve ağır travmaların işlendiği 
diziler üretkenliğimizin sıfır noktasına gel-
diğinin göstergesi. Çoluk çocuk herkes izli-
yor ne yazık ki o dizileri. Ve sonra sitem 
ediyoruz “Nerede o eski günler, eski iyi in-
sanlar “ diye dert yanıyoruz. 

 
Velhasılıkelam; bireysel olarak neler 

yapıyoruz, ruhumuzu ne ile besliyoruz onu 
sorgulamamız gerekiyor. Ya da üzerimize 
düşen sorumlulukları yerine getiriyor 
muyuz manen? Devlet yetkilileri bu konu-
larda halkının içinde bulunduğu durumu 
düşünerek ne gibi tedbirler alıyor? RTÜK 
neden bu yozlaşmamıza sebep olan bu 
programlara müdahale etmiyor? Sadece 
hastalık ya da sakatlık durumda değil 
ruhen ve sosyal yönden de bütünlük ve 
uyum içinde olmamız gerekiyor ayrıca. 

Sağlığımız kadar ruhumuzda bedenimi-
zin ayrılmaz bir parçasıdır. Toplum sağlığı-
nın geliştirilmesinin yanı sıra aynı 
zamanda her yönden güçlendirilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Kültürlerimize 
farklılıklarımıza karşı saygıyı elden bırak-
mamalı, anlayışımızı korumalıyız. Yetersiz 
gelir ve barınma ihtiyaçlarımız olumsuz-
lukları tetiklese de kendimizi güvende his-
setmez ve mutlu olmazsak  hepimiz çok iyi 
biliyoruz ki sosyal değişimlere ayak 
uyduramayacağız.  

Ve stres hücrelerimizin dahi en büyük 
düşmanı. Mümkün olduğunca asgariye 
indirmek herkes için faydalı olacaktır. 
Güvenligimiz ve örgürlüğümüz olmadan 
ruh sağlığımızı güçlendirmek mümkün 
olmayacaktır. Unutmayınız ki; en değerli 
olan bizleriz ve yaşam bizlerin varlığı ile 
güzel. Saygılar, hürmetler. 

BİZE NE KALDI?

ESENYURT Belediyesi’nin düzenle-
diği Ödüllü Şiir ve Resim Yarışma-
sı’nda dereceye giren öğrenciler, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda ödüllerini aldı. Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, 23 Nisan’ın 101’inci yıl 
dönümünde Kültür İşleri Müdürlü-
ğünün düzenlediği şiir ve resim ya-
rışmasında şiir kategorisinde birinci 
olan Nehir Naz Songur’a tablet he-
diye etti. Şiir dalında 2’nci olan 
Dilek Ada ödülünü Kültür İşleri 
Müdürü Hüseyin Yaşar’dan alır-
ken, aynı dalda 3’üncü olan Yusuf 
Bingöl’ün ödülünü ise Fen İşleri 

Müdürü Mustafa Yolcu takdim 
etti. 

2 sevinç bir arada 

Öğrenciler, Başkan Bozkurt, başkan 
yardımcıları ve birim müdürlerin-
den ödüllerini alırken, hem 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın hem de ödül almanın 
sevincini bir arada yaşadı. En iyi 
resim yapan öğrenciler ödüllerini 
belediye başkan yardımcılarından 
ve birim müdürlerinden aldı. İlk-
okul öğrencileri arasında resim ka-
tegorisinde 1’inci olan Ada Su 
Karataş ve 4’üncü olan Emir Şen’e 

ödüllerini Belediye Başkan Yardım-
cısı Selçuk Günerhan verdi. Aynı 
dalda 2’nci olan Muhammed Ali 
Aydın ödülünü Başkan Yardımcısı 
Veysel Bal’dan alırken, 3’üncü olan 
Belinay Bengisu Oral ise ödülünü 
Veteriner İşleri Müdürü İbrahim 
Halil Çalış’tan aldı. Resim dalında 
ortaokul öğrencileri arasında en iyi 
resim yapan Asya Yılmaz’a hediye-
sini Başkan Yardımcısı Ali Susuz 
verirken, 2’nci olan Nehir Tekke 
ödülünü Başkan Yardımcısı Cemal 
Güneysu’dan, 3’üncü olan Nisa 
Gencel de ödülünü Kültür İşleri 
Müdürü Hüseyin Yaşar’dan aldı.
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ÖZGÜR KÖŞE

Zeynep BALA

İSTANBUL

Beylikdüzü’nün çocukları sevgi, özlem ve hayallerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile paylaşmak için duygularını kağıtlara 
döktü. Çocuklardan gelen tüm mektup ve resimlerden oluşan sergi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “101 yıl sonra çocuklarımızın Ata’larına yazdığı mektupları sergiliyoruz" dedi.   

z_bala@anadolu.edu.tr

COCUKLARDAN  
ATA’YA MEKTUP

Bozkurt’tan birinciye ödül

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2 sene 
önce, bir bayram vesilesiyle doğduğum 
şehre, Trabzon’a gitmiştim. Orada, çok 

büyük bir kalabalık beni karşıladı. Trab-
zon’da ilk katıldığım 23 Nisan töreninde, 

tören geçidi yaptığımız, yürüyüş yaptığımız 
yerden, 50 bin kişiye hitap ettim. Benim 

için inanılmaz bir anıydı" dedi 

Mehmet  
Murat  
Çalık

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Ödüllü Şiir 
ve Resim Yarışması’nda dereceye giren  

öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda ödüllerini aldı. Başkan 

Bozkurt, şiir kategorisinde birinci olan  
Nehir Naz Songur’a ödül verdi 



31 Mart 2019’da gerçekle-
şen yerel seçimlerde
rekor bir oyla başkan

seçilen Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, görevde iki
yılı geride bıraktı. Geçmiş yıllarda
rant ve betonla anılan Esenyurt,
Başkan Bozkurt’un görevi devral-
masının ardından insanı merkeze
alan işlerle öne çıkmaya başladı.
Esenyurt Belediyesi’ne yeni bir anla-
yış ve yeni bir vizyon kazandıran Baş-
kan Bozkurt, Meslek Edindirme
Kursları, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi,
Derman Çarşısı ve Üreticiden Tüketiciye
Aracısız Gıda gibi projelerle insana doku-
nan, yaşamı daha nitelikli kılan işlere imza
attı. Bu çalışmaların önemli unsurların-
dan biri olan ESBİM, Pandemi sürecine
rağmen iki yılda rekor düzeyde işsiz va-
tandaşı iş sahibi yaptı. Sağlık ve sosyal
yardım gibi alanlarda yapılan hizmetleri
daha ileriye taşıyan Bozkurt, belediye-
nin idari yapısında da düzenlemelere
gitti. 

330 milyon borç ödendi

Belediye Başkanı Başkan Bozkurt,
Esenyurt Belediyesi’nin ekonomik
yapısında da devrim niteliğinde
hamleler yaptı. Görevi 2.2 milyar
TL borçla devralan Bozkurt, geride

kalan
iki yılda
bu borcun üze-
rine tek bir kuruş yeni borç eklemediği gibi
mevcut borcun 330 milyon TL’sini de ödedi.
Başkan Bozkurt’la birlikte Esenyurt Beledi-
yesi’nde yapılan hemen hemen tüm hizmetler,
önceki yıllara oranla daha düşük fiyatlarla ya-
pılmaya başlandı.  Yeni dönemde Esenyurt
Belediyesi’ne ait arsa, bina ve araç gereçler de
kayıt altına alındı. Daha önce belediyeye ait
taşınır ve taşınmaz malların bir listesi bulun-
muyordu. 

Sonuç alacağımıza inanıyorum

Başkan Bozkurt’un seçim vaatleri arasında yer
alan Barış ve Kardeşlik Merkezi, Lise Kam-
püsü, Mahalle Konakları ve Derman Süt Satış
Noktaları gibi projelerin ön hazırlıkları ta-
mamlandı. Bunların yanı sıra Saadetdere Ter-
mal Tesisleri’ni yeniden düzenleyen ve
konaklanabilir bir turistik tesis haline getiren
Başkan Bozkurt, ilçenin başlıca parklarında da

belediyeye ait sosyal tesisler kura-
cak. Sosyal tesis projelerinin

ilki Esenkent Havana
Park’ta hayata geçecek.

“Türkiye’nin doğru
yönetilmediğini dü-

şündüğüm ve bu-
lunduğumuz
bölgelerde
doğru işlerin
yapılmadığını
gördüğüm
için siyasete
Esen-
yurt’tan
başladım”
diyen Baş-
kan Boz-
kurt, iki yıllık

görev süre-
sini, "Çünkü

yanlışları dü-
zeltmeye bulun-

duğumuz yerden
başlarsak sonuç ala-

cağımıza inanıyorum.
Daha önce Esenyurt’ta

sadece ranta ve inşaata da-
yalı yürüyen bir sistem vardı.

Bunun Esenyurt’u nereye getirdiğini
hep beraber gördük. Biz Esenyurt’un, in-

şaat rantına göre değil, insanı merkeze koyan
bir yapılanmayla yönetilmesi gerektiğine ina-
nan bir ekibiz. Görevi devraldığımız ilk gün-
den beri insanı hayatın merkezine koyarak,
burada yaşayan herkesin barış, kardeşlik ve
huzur içinde, bir arada, birbirini ötekileştirme-
den yaşaması için ne gerekiyorsa yaptık" şek-
linde anlattı. 

Finansal disiplini sağladık

“Görevi devraldığımızda 2.2 milyar TL borcu
ve hakkında 6 bin 300 adet devam eden davası
olan, imar planları iptal edilmiş, finansal disip-
lini ve sabit kıymet envanteri olmayan, hatta
projelerin ve diğer kayıtların dahi doğru tutul-
madığı bir yapı vardı; yani sadece belediye
başkanının refleksi üzerine yürüyen bir sistem
vardı” diyen Kemal Deniz Bozkurt, “Arşivdeki
kayıtlar bile doğru dürüst tutulmamıştı. Ama
biz bu tespitleri yaparken öncelikle halletme-

miz gereken konular vardı.
Bir tanesi Esenyurt Beledi-
yesi’nin finansal yapısıydı.
Maalesef geçmişte plansız
bir şekilde yönetildiği için
her yıl bütçesi açık veren,
borçlanarak, hatta sabit
kıymetlerini satarak giden,
yeni bir sabit kıymet ala-
mayan belediyeydi Esen-
yurt. Yeşil alanlarını, teknik
alt yapılarını ve diğer alan-
larını satarak devam eden
bir yöntem izlenmiş. Biz
öncelikle finansal disiplini
sağladık. Bu finansal disip-
lin sayesinde açık veren
değil, fazla veren; dolayı-
sıyla borcunu ödeyen, bir
metrekare bile arsa satma-
yan, arsa alan bir yapıya kavuştuk. Kurumsal
yapı içerisinde önce sabit kıymet envanterimizi
oluşturduk. Esenyurt Belediyesi’nin kurumsal
olarak kaç arsası, kaç bilgisayarı var, bunların
hiçbiri kayıtlı değildi. Hepsi kayıt altına alındı.
Elimizdeki taşınmazları nasıl kullanacağımızı
planladık. Okul, kültür merkezi, sosyal donatı
alanı ve park ihtiyacı gibi konuların hepsi belir-
lendi ve elimizdeki taşınmazlar buna göre
planlandı. Bundan sonraki süreçlerde hangisi-
nin ne zaman, hangi amaçla kullanacağı belir-
lendi” dedi. 

19 bin kişi istihdam edildi

Göreve geldiği sırada Esenyurt’ta ciddi bir iş-
sizlik sorunu olduğunu dile geitren Başkan
Bozkurt, “Bu sorunu hemen çözmek için İş
Edindirme Merkezi’ni ciddi bir şekilde güçlen-
dirdik. Geldiğimiz günden bugüne kadar 19
binin üzerinde kişiyi istihdam ettik. Aynı za-
manda meslek edindirme kursları açtık. İş ihti-
yacı olan ama mesleği olmadığı için işe
yerleştirilemeyen vatandaşlarımızın meslek sa-
hibi olmaları amacıyla açtık bu kursları. Ka-
dınlarımızın iş hayatına katılması için Kadın

ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Güçlü Ka-
dınlar Kooperatifi’ni bir araya getirdik. Kadın-
ların iş hayatına katılımı sağlandı”
açıklamasında bulundu. 

Düzenli ve dengeli yardım

Sosyal yardımları daha düzenli daha dengeli
hale getirdiklerini ifade eden Kemal Deniz
Bozkurt, “Bütün envanter incelendi, durumu
iyi olup yardımlardan faydalananlar elendi.
Durumu kötü olup faydalanamayan vatan-
daşlarımız eklendi. Geçmiş yıllardan daha
yüksek düzeyde sosyal yardım gerçekleştirdik.
Vatandaşımızın sağlıklı gıdayı tüketebilmesi
için “Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda”
projesini başlattık. Bu zaten bizim vaatlerimiz-
den biriydi. Anadolu’nun değişik bölgelerinde
kooperatiflerde üretilen ürünleri satın alarak
Esenyurtlulara ulaştırdık. Burada hedefimiz
şuydu; ihtiyaç sahibinin yanında olup, elimizi
ona yakın tutup, kendi ayakları üzerinde dura-
bileceği hale gelene kadar desteklemek; yani
vatandaşların üreterek, çalışarak ve adil bir şe-
kilde paylaşmalarını sağlayacak çalışmalar
yaptık” diye konuştu. 
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RANT EKSENLI
ANLAYISA 

SON VERDIK
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2 yılık görev sürecini 

değerlendirdi. Esenyurt’un daha önce inşaata ve ranta dayalı bir anlayışla
yönetildiğine dikkat çeken Bozkurt, yeni dönemde bu durumu tersine çevirdiklerini

ve Esenyurt Belediyesi’nde insanı merkez alan bir anlayışı hakim kıldıklarını söyledi

Bozkurt, "Maalesef geçmişte plansız bir şekilde yönetildiği için her yıl bütçesi açık veren, borçlanarak, hatta
sabit kıymetlerini satarak giden, yeni bir sabit kıymet alamayan belediyeydi Esenyurt. Biz öncelikle finansal

disiplini sağladık. Bu disiplin sayesinde açık veren değil, fazla veren bir yapıya kavuştuk” dedi

Geçmiş dönemde Esenyurt
Belediyesi’nin 1/5 binlik imar
planları iptal edildiğini hatır-
latan Kemal Deniz Bozkurt,
“Yeni bir imar planı yaptırıyo-
ruz. Yüz altmış tane yürüt-
meyi durdurma kararının
düzenlenmesiyle uğraşıyo-

ruz. Maalesef geçmişte yapı-
lan imar yanlışlıklarını disip-
line etmeye çalışıyoruz; yani
bu iki yıl, eskiden yapılan
yanlışları düzeltme, vatan-
daşların ayakları üzerinde
durabilmesini sağlama ve
Esenyurt’un kurumsal yapı-

sını sağlamakla geçti. Üzüle-
rek söylüyorum bu iki yıl içe-
risinde çok ciddi sorunlarla
karşı karşıya kaldık. Hacizler,
engellemeler. Ama hedefledi-
ğimiz işlerin yüzde 70’ini to-
parlamış bulunmaktayız”
dedi. 

YENi iMAR PLANI
YAPTIRIYORUZ

Geçen sene 4 tane parkı bitirdiklerini bu
sene de 12 civarında park bitirmeyi he-
deflediklerini ifade eden Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Bulduğumuz her atıl yeşil alan bölge-
sinde bir çocuk alanı ya da en azından
vatandaşlarımızın gidip oturabileceği
alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bunun dı-
şında, önümüzdeki süreçlerde de mahal-
lelerdeki küçük parkların ya da mahalle
konağı yapılacak yerlerin önüne yeşil
alanlar yapmayı hedefliyoruz” açıklama-
sında bulundu. 

BU SENE 12 PARKI 

HİZMETE 
AÇACAĞIZ

“Esenyurt Belediyesi’nin sınır-
ları içerisinde kullanabileceği-
miz alanlar maalesef çok yok”
diyen Belediye Başkanı Boz-
kurt, “İki tane büyük arazimiz
var. Biri Haramidere BOTAŞ
Boru Hattı’nın geçtiği yer. Bu-
rada, yaklaşık 350 bin metre-
karelik bir alanı yeşillendirmek
için proje geliştirdik. BOTAŞ ile
görüşmelerimiz devam ediyor.
Eğer sonuçlanırsa Esenyurtlu-
lara dev bir yeşil alan kazan-
dırmış olacağız. Bunun dışında
Atatürk Mahallesi ile Gökevler
bölgesinde 300 bin metrekare-
lik bir boş alan var. Orası as-
lında heyelan alanı, geçmişte
hafriyatla doldurulmuş. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi
orayı, Bakırköy- Beylikdüzü
hattının triyaj alanı olarak kul-
lanacaktı. Bir bölümü onların
mali hazinesi, bir bölümü de
bize ait. Orada yaklaşık olarak
kullanabileceğimiz 100 bin
metrekare yer var. Daha önce-
den yapılmış yarım bir iş var
ama ihtiyaca uygun olmamış.
Biz onu daha nitelikli bir parka
dönüştüreceğiz” ifadelerini
kullandı. 

İKİ TANE ŞEHİR 

PARKI 
GELİYOR

Esenyurt 
Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt



S on yaşanan Thodex dolandırıcılığına 
ilişkin açıklamalarda da bulunan 
Ertem, yatırımcıların cüzdanlarına 

erişmesi için şifrelerinin olması gerektiğini 
ancak bu şifrelerin kripto para borsası nez-
dinde tutulması halinde mağdurların para-
larına erişemeyeceğini belirtti. 

Kısa sürede başlayacak 

Ertem "Merkez Bankası'nın yaptığı ön dü-
zenleme. Arkası gelecektir. Kripto para 
borsaları var. Belli denetim ve güvence ver-
meye yönelik olması gerekiyor. Platform-
larla ilgili düzenleme yapılması lazım. 
Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını 
yasakladı. Aracı kurumlardan para transfe-
rinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıka-
rıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, 
lisanslamaları olması lazım. Bu konuda il-
gili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez 
Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. 
Reform programımızda da var. Çalışmalar 
bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı 
olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle gü-
vende olabilir." dedi. 

Dijital para ile kripto farklı 

Para, nerde ne zaman olacağı, belli meka-
nizmalar üzerinden yürüyen, devlet merkez 
bankaları üzerinden yürüyen sistemdir. Bu 
nedenle para diyemeyiz. Bunların genel eş-
değer olarak kullanılması yasaklandı. Bun-
lar bir para değil. Daha doğrusu bir 
değerleme. Bilgisayar üzerinde üretilmiş. 
Tasarruf sistemi diyebilir miyiz, hukuki bir 
sistemi yok. Dijital para ve kripto paralar 
ayrı ayrı sistemler. 
Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. 
Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. 

Belli denetim ve güvence vermeye yönelik 
olması gerekiyor. Platformlarla ilgili dü-
zenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, 
para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı 
kurumlardan para transferinin önüne 
geçti.  

MASAK ve SPK çalışıyor 

Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların 
sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması 
lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız 
MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi 
bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform prog-
ramımızda da var. Çalışmalar bittiğinde 
bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. 
Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir. 
Bunların en kısa sürede yapılması için çalı-
şılıyor. Bütün dünyada da bu hızla ilerle-
yen bir sistem olduğu için küresel 
bağlamda da değerlendirmek gerekiyor. 
Hukuki çerçevenin buna göre paralellik arz 
etmesi gerekiyor. 

Muhalefetten destek bekleniyor 

Muhalefetin ciddi yaklaşması gerekiyor. 
Burada muhalefetin tutarlı tavır içinde ol-
duğu söylenemez. Olayları takip ettiklerini 
düşünmüyorum. Kurumlarımız çalışmala-
rını hızla atıyorlar. 

Mağdurlar hakkında 

Paraların geri alınabileceğini iktisatçı ve 
hukukçuların hesaplayacağı bir şey.  
atırılan paraların devlet güvencesi yok. 
Şifreler yatıranların elindeyse, cüzdanla-
rına ulaşmaları konusunda sorun yaşa-
mazlar. Şifreler kripto paracıların elindeyse 
yatırımları konusunda endişe etmeleri  
gerekir diye düşünüyorum. 

WİNDEUROPE tarafından hazırlanan sek-
tör raporlarına göre, Avrupa ülkelerinin 
2030'a kadar yenilenebilir enerji payını 

yüzde 32'ye çıkarma hedefi ve Ulusal Enerji ve İklim 
Planları çerçevesinde rüzgar enerjisi kurulu gücünü 
2025'e kadar her yıl ortalama 18 gigavat artırması 
gerekiyor. Raporda yer alan Gerçekçi Beklentiler Se-
naryosu'na göre, Avrupa ülkelerinin 2021-2025 dö-
neminde toplam 105 gigavat büyüklüğünde rüzgar 
enerjisi kapasitesini elektrik sistemine dahil edeceği 
ve toplam kurulu gücünü 318 gigavata ulaştıracağı 
hesaplanıyor.  

Ülkelerdeki enerjinin durumu 

2025'e kadar rüzgarda ilave edilecek kapasitenin 
yüzde 72'sini karasal rüzgar santralleri, kalan kıs-
mını da yüzer ve sabit deniz üstü (offshore) santral-
ler oluşturacak. Bu dönemde Birleşik Krallık'ın 18 
gigavat kurulu gücü sisteme dahil etmesi beklenir-
ken, bunun 15 gigavatını deniz üstü rüzgar santral-
leri oluşturuyor. Almanya yaklaşık 17 gigavat 
kapasite kurmayı planlıyor, bu kapasitenin  
13 gigavatını karasal rüzgar santralleri oluşturuyor. 

Rüzgar yatırımları 
hız kesmeyecek 

6 25 NİSAN 2021 PAZAR EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

KRIPTO PARAYA  
YENI DUZENLEME 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem kripto para  
piyasalarına ilişkin olarak düzenlemelerin yapıldığını  
ve en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi

TÜRKİYE’NİN son yıllarda 
hava unsurları açısından 
en kritik konularından biri 

olan F-35 macerası ABD tarafından 
gelen resmi yazıyla dönülmesi zor 
bir noktaya girdi. Washington, ülke-
mizi F-35 programından çıkardığını 
resmi olarak Ankara’ya bildirdi.Bu 
durum her ne kadar ‘malumun ilanı’ 
olsa da savunma sanayii çevrele-
rinde ‘Şimdi ne olacak?’ sorusu 
kadar Milli Muharip Uçak ve İnsan-
sız Savaş Uçağı projelerinin durumu 
yüksek sesle tartışılmaya başladı. 

Ne kadar hazırız? 

Tüm bu tartışmaların üzerine BAY-
KAR Teknik Müdürü Selçuk Bayrak-
tar’ın “F-35'lerin verilmeyişi bugün 
dezavantaj görünse de gelecekte ha-
yırlı olabilir. Dünyanın halihazırda 
gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici 
gücü olacak daha düşük maliyetli, 
yapay zekayla donatılmış insansız 
savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü 
kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı 
kullanım alanlarına çalışmamız, 
S/İHA platformlarımızda olduğu 
gibi bizi bu alanda da dünyada lider 
ülkeler arasına sokabilir” paylaşımı 
“İnsansız savaş uçakları için ne 
kadar hazırız?” sorusunu berabe-
rinde getirdi. 
Savunma Politikası Analisti Turan 

Oğuz, sürece dair görüşlerini payla-
şırken Türkiye’nin adım adım ileriye 
giden bir ülke olduğu hatırlatıyor... 
Oğuz’a göre önce mühimmatları al-
makta sıkıntı yaşayan Ankara, ilk iş 
olarak bu alana yöneldi. Kısa sürede 
kat edilen mesafe platformlarda da 
çalışmaları hızlandırdı ve bu kez de 
S/İHA’larda yol alındı. İlk etapta 
keşif ve gözetleme yapan unsurlar-
dan bugün Akıncı ve Aksungur’a 
uzanan bir başarı hikayesi çıktığını 
anımsatan Oğuz, “450 beygirlik bir 
motorla başlayan çalışmalarda diğer 

adımlar da atılıyor. Örneğin ilk 
etapta mekanik radar eklenmesi 
muhtemel. Sonrasında AESA radar 
gelecek. Havadan karaya füze atan 
SİHA’larımız havadan havaya füze 
atacak. Bu da yetmeyecek helikopter 
ve savaş uçaklarında olduğu gibi 
elektronik savunma sistemleri konu-
lacak. Bunlar ‘adım adım ilerleme’ 
stratejisinin bir yansıması” şeklinde 
konuştu. 

2023'e yetişmesi zor 

Oğuz’a göre hem motor güçleri hem 
de donanımları artacak SİHA’ların 
bir süre sonra insansız platformlara 
evrilmesi zaten beklenen bir durum. 
Ancak insanlı savaş uçaklarıyla kar-
şılaştırıldığında halen çok ciddi zaaf-
ları olan insansız platformların bu 
eksiklerinin kısa bir sürede gideril-
mesi pek mümkün görülmüyor. 
“İnsan halen en önemli unsur” diyen 
Turan Oğuz, bu durumun 5, 10 yıl 
gibi kısa bir zamanda değişmesinin 
neden imkansıza yakın olduğunu 
şöyle anlatıyor: 

Hemen çözülecek bir durum değil 

“Her şeyden önce düşük görünürlük 
için mevcut platformların alması ge-
reken daha çok yol var. Belki de gele-
cek yıllarda mühimmatları gövde 
içinde saklayacak SİHA’lar görece-

ğiz. Bu yeterli olmayacak. Ses hızı-
nın altında hemen hepsi. Daha hız-
lanmaları gerekecek. Bu da 
yetmeyecek motorunun daha da 
güçlenmesi şart olacak. Boyasından 
kaplamasına kadar her şeyi baştan 
aşağı planlamanız lazım. Bu kadar 
değişiklik sizi zorunlu olarak gövde 
değişikliğine götürecek ve bu da 3-5 
yılda çözülecek bir durum değil.” 

Henüz emekleme çağındayız 

İnsansız hava araçları denince akla 
gelen en önemli unsurlardan biri 
şüphesiz yapay zeka… Bu konuya 
da değiniyor Oğuz ve aslında insan-
lığın yapay zeka konusunda henüz 
‘mağara çağında’ olduğunu savunu-
yor.Oğuz’a göre bu nedenle insansız 
uçakların, insanlı savaş uçaklarına 
karşı asli bir unsur olmasının 
önünde daha çok uzun yıllar var. 
Burada konuya yeni bir pencere açı-
yor Turan Oğuz ve ‘big data’ üzerin-
den yorumlamada 
bulunuyor:“Yapay zekanın size en iyi 
performansı vermesi için çok büyük 
veri setlerine ihtiyacı var. Bu veriler 
de bugünden yarına olmuyor. Sizin 
toplamanız lazım. İnsanlı uçaklarda 
deneyecek, sonrasında veri kütüpha-
nesine atacaksınız. Yine yetmeyecek 
yapay zekanın bu veriyi öğrenmesi 
yine yıllar alacak. 

Türkiye düğmeye basıyor 

Avrupa ülkelerinin 2025'e kadar 105 gigavat 
rüzgar enerjisi kapasitesini elektrik siste-

mine dahil ederek, bu alanda kurulu gücünü  
318 gigavata ulaştırması bekleniyor

BAYRAK taşıyıcı havayolu, 
Avrupa Hava Seyrüsefer Gü-
venliği Örgütünün (EURO-

CONTROL)'un paylaştığı verilere göre, 
22 Nisan'da icra ettiği 711 sefer ile Av-
rupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ha-
vayolu oldu. Şirket, ortaya koyduğu 
başarılı performansla listenin 2. sıra-

sında yer alan havayolu şirketinin 2 ka-
tından daha fazla sayıda uçuş 
yaptı.Dünyanın önde gelen havacılık 
veri ve analiz sağlayıcısı Official Avia-
tion Guide (OAG) tarafından 19 Ni-
san'da yayınlanan verilere göre ise 
THY, kapasite olarak dünyada ilk 10 
havayolu arasında yer aldı, Avrupa'da 

ise ilk sırada bulundu.Arz edilen koltuk-
kilometre olarak da THY, dünya ça-
pında 5. sıraya yerleşirken Avrupa'da 
lider konumda yer aldı. 

THY, geçen yıl da zirvedeydi 

THY, açıklanan verilere göre, 2020 yı-
lını Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 

165 dış hat noktaya) network taşıyıcı 
olarak geride bırakmıştı. Pandemi nede-
niyle geçen yıl, 2019'un yüzde 40'ı kadar 
kapasite arz edebilen şirket, yolcu sayı-
sında en az düşüş yaşayan (- yüzde 62), 
network taşıyıcılar arasında doluluk 
oranı en yüksek (yüzde 71) şirket olmayı 
başarmıştı. 

En çok uçuş yapan havayolu oldu 
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

 salgının yol açtığı krizi geçen yıl güçlü şekilde yöneten THY, bu sene de başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor 
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Cemil  
Ertem



7SİYASET 25 NİSAN 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

“ İddia edildiği gibi 1915 olayları-
nın soykırım olarak tanımlana-
bilmesi için hukukta öngörülen

şartların hiçbiri mevcut değildir" diye
konuşan TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, "Ne zaman hasımları Türkiye
aleyhine bir tavır içine girse HDP on-
larla hareket ediyor. ABD'nin 2021'de
alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde
değil yalnızca yeni yönetimin tavrında
olduğunu ortaya koyacak. Ermeni ta-
rafının tarihi gerçeklere aykırı olarak
kabullendiği ve diğer ülkelere kabul et-
tirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile
Ermenistan arasındaki ilişkilerin nor-
malleşmesi çabalarına gölge düşür-
mektedir" ifadelerini kullandı. 

Türkiyeli gibi konuşmuyorlar

HDP'nin 1915 olayları hakkında yap-
tığı açıklamaya sert tepki gösteren
Şentop, "HDP, Türkiye'de hukuken
kurulmuş siyasi parti olmasına rağ-
men Türkiyeli gibi konuşmuyor. Bizim
tarihimizin hiçbir dönemine dair uta-
nacağımız, duyduğumuzda başımızı
önümüze eğdirecek bir sıkıntımız söz
konusu değildir. Gazetelerde yer alan
habere göre ABD'de geçtiğimiz yıl
kongredekine benzer şekilde ABD'nin
soykırım konusunda ifadeler kullana-
cağı gibi haberler var. Bunun tama-
men siyasi bir karar olduğunu
söylemeliyim. En son 1981'de Ronald

Reagan bu ifadeyi kullanarak açık-
lama yapmıştı. Yeni yönetimin önemli
arşiv çalışmaları yapıp da bir fikir sa-
hibi olduğuna inanan yoktur. Türkiye-
ABD ilişkilerinin gelmiş olduğu
noktanın da burada kullanılmış oldu-
ğunu düşünüyorum. Türkiye bu tür
açıklamalardan bir zarar görmüş
müdür? Türkiye bir zarar görmemiş-
tir. Bu konunun tarihçiler tarafından
tartışılması lazım" dedi. 

Siyasi bir karar olacak

"Bunun tamamen siyasi bir karar ol-
duğunu söyledik. Sadece bir siyasi
açıklama olarak kalacaktır, bunun bir
hukuki temeli yoktur ama iki ülke ara-
sındaki ilişkileri olumsuz etkileyecek-
tir" diyen Şentop, "ABD Senatosu'nda
kabul edildi ama hükümetin bu şe-
kilde bir karar alıp almayacağı tartışı-
lıyor. Türkiye'de eğer tarihi konular bu
şekilde siyasi kararlarla ortaya kona-
caksa, Türkiye'nin de Amerikan tari-
hine dair herhalde bir yasama
döneminin bütününü kaplayacak ka-
rarlar alma zamanı vardır. Bu konuda
en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de
ABD'dir. Gerek ABD'nin gerek başka
ülkelerin 19.yy tarihlerine bakarak ala-
bileceğimiz o kadar karar var ki. Biz
diyoruz ki tarih, tarihçilerin işidir. Ge-
reken cevabı parlamento olarak da ve-
ririz" açıklamasında bulundu. 

TARIHI EN KIRLI
uLKELERDEN!
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım'
ifadesini kullanacağı haberleri üzerine yaptığı açıklamada "Olduğu takdirde siyasi açıklama

olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur" dedi. Şentop, "Türkiye'de eğer tarihi
konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine 

dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. 
Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir" ifadelerini kullandı

TARIHI EN KIRLI
uLKELERDEN!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HDP'nin 1915
olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Altun, “Sizin tarihiniz,
bölücü terör örgütünün tarihidir” ifadelerini kullanırken Kalın, “Tarihi
gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü
utancıyla yüzleşin” mesajını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, HDP
Merkez Yönetim Yürütme Kuru-

lu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykı-
rımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı
açıklamaya tepki gösterdi. Fahrettin Altun,
sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımda, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur
kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise
utanç vesikalarıyla doludur. 
Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tari-
hidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz."
ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın da HDP'nin paylaşı-
mına tepki göstererek "Tarihi gerçekleri çar-
pıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve
Asala terörü utancıyla yüzleşin" mesajını
paylaştı.

Söyledikleriniz doğru değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşı-
mında "PKK adlı katliam şebekesinin insan-
larımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin.
PKK’nın yakın coğrafyamızdaki her dinden
ve etnik gruptan insanlara dönük katliamla-
rıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil.
Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı
olduğunuz yer insani değil. 
Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade
etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir ko-
nuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı.
Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve
saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa

ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz
şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil,
bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey
sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin
sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması ge-
reken budur" ifadelerini kullandı.

106 yıldır yüzleşilmedi

HDP tarafından, 1915 olaylarına ilişkin ya-
pılan “Ermeni Soykı-
rımı utancıyla
yüzleşin!” başlıklı açık-
lamada, “Türkiye Er-
meni Soykırımı ile 106
yıldır yüzleşmedi. Yüz-
leşilmeyen suç tekrar-
ladı, yüzleşilmeyen
suç, bugünlere taşındı. 
Büyük suç cezasız
kaldı, ayrımcılık ve nef-
ret suçları sıradanlaştı”
ifadeleri kullanıldı. Öte
yandan açıklamada,
"Bu tarihsel, toplumsal
ve insani meselenin,
devletlerarası siyasette
Türkiye ile yaşanan ilişkilerin ve politik kon-
jonktürün bir sonucu olarak gündeme geti-
rilmesi kabul edilemez. Ermeni Soykırımı bu
topraklarda yaşandı ve adaleti bu toprak-
larda sağlanmalıdır" denildi. HDP'nin bu
açıklamaları iktidar kanadından çok sert
tepk topladı. 

HDP'YE ÇOK 
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SERT TEPKİPKK UTANCIYLA 

YUZLESiN! Yine Türkiye’yi hedefe koydu
Kıbrıs sorununun çözümünde Rum tezlerine yakınlığıyla bilinen eski KKTC 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye'nin KKTC'yi tanıtmak diye bir gündemi yok" dedi

eski Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC)
Cumhurbaşkanı Mustafa

Akıncı, Ankara'nın KKTC'yi diğer ülke-
lerin tanımasını sağlamak gibi bir gün-
demi olmadığını ve Cenevre'deki
gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinde Türk

tarafının
"iki devlet"
ısrarını sür-
dürmesinin
Güney Kıb-
rıs Rum
Yönetimi'ni
rahatlata-
cağını söy-
ledi. Soli
Özel'in
Youtube
kanalında
yapılan bir
yayında

Özel ve Barçın Yinanç'ın sorularını ya-
nıtlayan Akıncı, "Kıbrıs Türklerini azın-
lık yapacak bir üniter çözüm Kıbrıs
Türkleri tarafından kabul görmez, Tür-
kiye de bunu desteklemez. İki bağımsız
devletin sınırlı iş birliği yapacağı bir for-
mül de Rumlar tarafından kabul gör-
mez ve uluslararası toplum da bunu
desteklemez" değerlendirmesinde
bulundu.

Verilecek cevap yok

"Biz Cenevre'de bugünkü retoriği sür-
dürür durumda olacaksak Rum tarafı-
nın elini rahatlatmış olacağız" olacağız
diyen Akıncı, "Herkes de dönüp şuna
bakacak: 'Siz (Ankara) Kıbrıslı Türkle-
rin seçimlerine karışıyorsunuz, kim

cumhurbaşkanı olacak, kim olmayacak
ona karışıyorsunuz, başbakanı siz tayin
ediyorsunuz, bir partinin genel sekreteri
kim olacak, mahkemesinin kararına bile
karşı çıkıp Yüksek Mahkeme Başka-
nı'na çağrı yapıp 'bu kararı düzelt, senin
laiklik anlayışın yanlış' diyebiliyorsunuz.
Bir şey daha; siz Kıbrıslı Türk takımla-
rıyla dostluk maçı bile yapamıyorsunuz
ama tanımadığınızı söylediğiniz Rum
taraflarıyla dostluk değil resmi maç ya-
pıyorsunuz. Üstelik takımlarınızı Er-
can'a değil, Atina üzerinden Larnaka
Havalimanı'na göndermek zorunda ka-
lıyorsunuz. Bütün bunları çok hevesle
isteyerek yapmıyorsunuz biliyoruz ama
siz bile KKTC'yi tanımanın gereklerini,
Rum Cumhuriyeti'ni ise tanımamanın
gereklerini tam olarak yerine getirmez-
ken nasıl bizden bu devleti tanımamızı
bekliyorsunuz?' sorusuna verilecek bir
cevap yoktur" açıklamasını yaptı. 

Bakü'ye gidemedim

"Türkiye'nin KKTC'yi tanıtmak diye bir
gündemi yoktur" diyen Akıncı, Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Crans
Montana sonrası yaptığı görüşmede
Türkiye'nin KKTC'yi tanımaya ikna
etmek için en yakın olduğu ülkelerden
başlaması gerektiğini söylediğini ifade
etti. Akıncı Erdoğan'ın cevap olarak
kendisine, "Kosova'yı 100'den fazla ülke
tanıdı da ne oldu?" dediğini ifade etti.
Bu doğrultuda Azerbaycan'a işaret etti-
ğini ifade eden Akıncı, "tek millet iki
devlet" söylemine rağmen görev süre-
sinde hiç Bakü'ye gidemediğini, ülkenin
lideri İlham Aliyev ile hiç resmi gö-
rüşme yapamadığını dile getirdi.

İLK İCRATI  TEPKİ ÇEKTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık’ın, 23 Nisan’da makamında
ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa ‘Ramazan dolayısıyla’ bir şey ikram etmediğini söylemesi
ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı

Yeni atanan Aile Bakanı Derya
Yanık, 23 Nisan dolayısıyla ma-
kamında ağırladığı 10 yaşındaki

çocuğa ‘Ramazan sebebiyle' çikolata ikram
etmediğini söyledi. Yanık, çocuğun rama-
zandan sonra, kaldığı koruma evinden yine
misafir olarak geleceğini, çikolata ikramını o
zaman yapacağını ifade etti. Yanık'ın, ço-
cuğa çikolata ikram etmemesi ve koruma
evinde kaldığını söylemesine sosyal medya-
dan büyük tepki geldi. Yazar Çiğdem Toker,
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Ya-
nık’ın, 10 yaşındaki konuğuna, Ramazan ge-
rekçesiyle çikolata vermediğini söylemesi,
çocuğun koruma altında oluşunu açık et-
mesi dipsiz kötülüktür. Bakanın konumu, o
çocuğu herkesten daha çok korumasını ge-
rektiriyordu" dedi. 

TBMM Başkanı
Mustafa Şentop

Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü 
İbrahim Kalın

Aile Bakanı Derya Yanık

Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı



T ABLODA rakam yürekte ACI mas-
keye mesafeye BAKAN nerede? Tam
olarak ülke halinde bu durumdayız

Farkında Mıyız o da ayrı. Bakın kısa ve öz
söyleyeyim. Şu anda itibaren daha ileri aşa-
mada bir KAPANMA şart. Kalabalıkları
azaltmadığımız sürece, virüsü beslemeye
devam ederiz. Son 24 saatte resmi filtre
edilmiş rakamlara göre Türkiye’de her 4
dakikada 1 kişi COVID-19(Coronavirüs)
nedeniyle öldü. Başka bir ifadeyle; Tür-
kiye’de son 24 saatte 2 adet Boeing 737-
800 uçağı düştü ve yolcuların tamamı öldü.
Ama memlekette yaprak kımıldamıyor. Ölü
sayıcısına dönüştük!.. İçişleri Bakanı; bir
Milli Bayramda daha sokağa çıkma yasağı
ilan etti. Nedeni Pandemi kalabalığı evet
haklıdır. Ama aynı bakan birkaç gün önce
gittiği Nur Cemaatine ait olduğu söylenen
lebaleb cenazede 30.000 kişiyle namaza
durdu ve tek kişiye ceza kesilmedi. Cenaze-
nin imamı ise Diyanet İşleri Başkanıydı.
Hangi birini sayalım. Kısaca her ne kadar
“ölenle ölünmez” dense de, bu zihniyet bizi
ölenle öldürüyor.

6 günde 2 bin 352 ölüm

Son altı günde resmi açıklamaya göre vi-
rüsten 2 bin 352 ölüm gerçekleşti. Günde
ortalama 392 kişi can verdi. Dün itibarıyla
toplam ölüm sayısı 37672.Bakın vefat sayı-
sının azalması için ağır hasta sayısının, ağır
hasta sayısının azalması için hasta sayısı-
nın, hasta sayısının azalması için vaka sayı-
sının azalması gerekir. İstanbul'da son hafta
ölümler 2015 - 2019 ortalamasının %80
üzerine çıktı, 1.117 insan fazladan öldü. 9
Mart'ta başlayan artış devam ettiği takdirde
önümüzdeki iki hafta boyunca 2.600-3.400
arasında insan fazladan ölecek. Bunların
hepsi yükselirken, vefat sayısının azalması
beklemek maalesef gerçekçi değil.

Mızrak çuvala sığmıyor

Her hafta en az iki bin kişi ölüyor. Yüksek
sesle söyleyince çok vahim. Düşününce de
çok vahim Covid-19 verilerine göre ön-
ceki12-19 Nisan haftasında günlük ölüm
ortalaması 284'e çıktı, Bu hafta rakam
392'ye yükseldi.Haftalık ölüm sayısı üç bini
zorluyor. Ne yazık ki ölümlere yeni bir zirve
gördük. Kontrolsüz ve yüksek yayılım sürü-
yor.Mevcut önlemlerle yüksek yayılımı
kontrol altına almak zor. Sahadaki gerçek-
lerin, tablodaki yüzdeden farklı olduğuna
her gün tanık olunduğundan tüm sağlıkçı-
larla birlikte, bir müddet tam kapanalım,
hastanelere baskıyı azaltalım diyoruz. Di-
yoruz da, biz söylüyoruz, biz işitiyoruz;
sonra da istenmeyen kişi ilan
ediliyoruz.Türkiye’nin risk haritası nere-
deyse tamamen kırmızıya büründü. Yoğun
bakımlardaki doluluk oranlarına dikkat
çeken İstanbul Tabip Odası, "Sağlık sistemi
çökme noktasına geldi, yoğun bakımlar ta-
mamen dolu... Gerçekten çok ama çok
büyük hatalar yapılıyor. Bu hataları, rakam-
ları gizleyerek, rakamlarla oynayarak telafi
etmeye çalışıyorlar ama mızrak çuvala sığ-
mıyor" ifadelerini kullandı.

2020 cennetmiş meğer!

Şimdi dönüp 2020 ilkbaharına baktığı-
mızda ve bir yıl sonrasında ortalığı kapla-
mış olan ağır tabloyla kıyasladığımızda,
aslında durumun bugünkü ölçülerdeki
kadar korkutucu olmadığı gibi bir sonuca

da varabiliriz. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine
baktığımda, birinci dalgada en yüksek vaka
sayısına 11 Nisan 2020 tarihinde 5 bin 138
vaka ile ulaşıldığını fark ettim. Oysa bun-
dan on gün kadar önce, geçen 11 Nisan’da
vaka sayısı 50 bin 678’e çıkmıştı. Geçen yıla
kıyasla on kat fazla vaka diyebiliriz. Birinci
dalgada en yüksek kayıp sayısı 19 Nisan
2020 tarihinde, yani geçen salı gününün bir
yıl öncesinde kayda geçmiş. Tam 127 va-
tandaşımız hayatını kaybetmiş o gün. Buna
karşılık 19 Nisan 2021 tarihinde, yani bu
hafta başında pazartesi günü 341 insanımız
öldü. Neredeyse 2.6 kat fazlasıydı. Özetle,
bir yıl önce yaşadığımız felaketin çok daha
büyüğünün içinde savruluyoruz
bugün...Buna karşılık, tam bir yıl sonra
Türkiye üçüncü dalgayı oldukça sert bir şe-
kilde yaşarken, Avrupa ülkelerinin büyük bir
bölümünde salgının seyrinin aşağı doğru
inmekte olduğunu, hatta bazılarında sö-
nümlendiğini söylemek mümkün. Tabloları
incelerken gözüme çarpan bir başka nokta
daha oldu. Türkiye’nin on gündür genel-
likle üzerinde seyrettiği 60 bin eşiğine geçen
bir yıl içinde çok az Avrupa ülkesinde rast-
lanmış. Bu rakamlara bakıldığında, yeni
vaka sayıları itibarıyla, Türkiye’nin bugün
önde gelen Avrupa ülkelerinin salgında
daha önce geldikleri pik noktalarının -bir iki
istisna dışında- bir hayli üstüne çıktığını gö-
rüyoruz.

kural ile kuralsızlık kol kola

Kurallarla kuralsızlığın iç içe geçtiği, tanım-
laması güç, Türkiye'ye özgü bir manzara
var karşımızda. Toplumda salgınla müca-
dele açısından zorunlu olan caydırıcılığın
yaratılmasını ve bunu sağlayacak iletişimin
kurulabilmesini de önlüyor bu çelişkili
durum. Bu tablonun nüfusa göre yeni vaka
yoğunluğunda dünyada en tepeye çıkmış
ülkede yaşanmasını anlayabilmek mümkün
değildir.Türkiye kısır döngünün ekonomik
sıkıntının çemberinde çaresizce  salgının ya-
yılmasını sonrada durmasını bekliyor maa-
lesf tablo bu. Alınan önlemler rağmen
geçen hafta yayınlanan tablo ibret vesikası
ama kimse hareket geçelim demiyor. Gün-
lük sokağa çıkma yasağının ben işe yaradı-
ğını da düşünmüyorum. Nedeni gayet basit
ev içi bulaş tavan yapıyor. Gün bitimi hele
İstanbul'da toplu taşıma araçlarının halini
gördükçe bu kabus nasıl düzelecek diye
sormadan edemiyorum.

ölümler yüzde 58 arttı!

TTB, 14-20 Nisan tarihleri arasında Türki-
ye'nin nüfusunun yüzde 55'ni oluşturan 21
ilde gerçekleşen fazladan ölüm sayılarının,
geçen üç yılın ortalamasından yüzde 58
fazla olduğunu duyurdu.TTB’nin Twitter
hesabından iki istatistik ile yapılan payla-
şımda bu kentlerin nüfusu ve insidansına
göre Türkiye'ye projeksiyonu yapıldığında
günlük ortalama fazla ölüm sayısının 500
ettiği, aynı dönemde açıklanan resmi
Covid-19  günlük ortalama ölüm sayısının
308 olduğu belirtildi.

Düşüşten söz etmek 
toplumu aldatmaktır

Paylaşılan tabloda İstanbul’da son haftada
bin 117 fazladan ölümün önceki 5 yıl orta-
lamasından yüzde 80 fazla olduğunu belir-
ten TTB, “Bu tabloda ‘vaka sayısındaki
düşüş'ten bahsetmek, açıkça toplumu al-
datmaktır!” ifadelerine yer verdi.TTB'nin
paylaştığı 21 il ve tespit edilen bir haftalık
fazladan ölümler şöyle:İstanbul 1117, İzmir
214, Bursa 187, Kocaeli 131, Ankara
92,  Konya 70, Malatya 65, Gaziantep 59,
Kahramanmaraş 41, Sakarya 39, Çorum

36, Sivas 35, Trabzon 33, Elazığ 30, Hatay
23, Bandırma 21, Tekirdağ 19, Denizli 18,
Osmaniye 17, Kayseri ve Uşak 12.

Bakan da yoğunluğu doğruluyor

Koca, söz konusu illerin sağlık müdürleri ve
valileri ile toplantığı yaptığını aktardığı
Twitter paylaşımı sonrası yoğun bakım do-
luluk oranlarını şöyle açıkladı: “İstanbul’da
yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde
71.4. Çanakkale’de yüzde 67.1. Tekirdağ’da
yüzde 73.5. Kırklareli’nde yüzde 69. Ya-
lova’da yüzde 55.4. Vaka sayılarının artışı,
sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal
olarak artırıyor.”

salgın felakete dönüşüyor: 
sorumlusu kötü yönetim

Sağlık Bakanı Koca kovit salgınında fela-
kete dönüşen tırmanıştan “84 milyon so-
rumlu” diyor. Oysa ABD başta olmak
üzere düyadaki örnekler artış ya da azalış-
tan siyasi iktidarlar ve salgın yönetiminin
sorumlu olduğunu gösteriyor.Koronavirüs
Covid-19 salgını felakete dönüşüyor. Sağlık
Bakanlığı 19 Nisan’daki ölüm sayısını 341
olarak açıkladı. Günlük hasta sayısı ise 60
binin üzerine yerleşmiş görünüyor. An-
kara’da, İstanbul’da hastanelerdeki yoğun
bakım yatakları doluluk sınırına yaklaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu berbat
tablodan “84 milyonu” suçluyor. Hayır,
sayın Bakan. Pandeminin felakete dönüş-
mesi siyasi nedenlere bağlı, tek sorumlusu
da kötü yönetim, yani sizlersiniz.Türk Ta-
bipler Birliğinin 19 Nisan gecesi yayınladığı
10 saniyelik bir video-grafik her şeyi açık
seçik gösteriyor; bu bağlantıya tıklayarak
görebilirsiniz. Grafik, 22 Ocak-17 Nisan
2021 tarihleri arasında, belli ülkelerdeki her
1 milyon kişideki doğrulanmış Covid-19
enfeksiyonu sayısını gösteriyor.22 Ocak’ta
Türkiye’de her 1 milyon kişideki vaka sayısı
90’lar düzeyinde görülüyor. O sırada, örne-
ğin ABD’deki vaka sayısı her milyonda
550’nin üzerinde, İngiltere’de 600’e
yakın.17 Nisan’da ABD’deki vaka sayısı,
her milyon kişide 200’ün, İngiltere’de 50’nin
altına düşmüş, Türkiye’de ise 700 sınırına
dayanmış.

Felakete reçete kötü yönetim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu görü-
nümü hâlâ “başarı” diye anlatadursun, biz
bu felakete nasıl geldiğimize bakalım. Ve bu
durumun tek sorumlusunun siyasi irade,
nedeninin de kötü yönetim olduğunu iki
somut örnekte görelim.İlk örnek ABD.
ABD’de Joe Biden koltuğu Donald
Trump’tan 20 Ocak’ta aldı. Birinci önceliği-
nin kovit salgınıyla mücadele olduğunu
açıkladı. Seçimi kovitle mücadeledeki cahil
ve kötü niyetli yönetimi nedeniyle kaybetti-
ğini hâlâ anlamayan Trump’ın önem ver-
mediği test ve aşılamayı birinci öncelik
yaptı. Sonuç ortada, hastalığın yayılması
süratle geriledi.

açılım saçılım sonumuzu getirdi

İkinci örnek Türkiye. 2020’de salgın tam
Mayıs-Haziran gibi kontrol altına alınmış-
ken Kasım-Aralık’ta ikinci patlamaya
maruz kalmamızın nedeni Temmuz’daki
Ayasofya ve Kurban Bayramı açılımları ol-
duğu ileride daha iyi anlaşılacak. Ama
Ocak ortasında milyonda 90’lar düzeyin-
deki vaka sayısının Şubat ortalarına dek 90-
100 seviyesinde az çok sabit gittiği
görülüyor grafikten. Şubat ortalarından iti-
baren inanılmaz bir tırmanış başlıyor. Bu
tırmanış, Erdoğan’ın AK Parti il kongreleri-
nin Mart sonuna dek mutlaka bitirilmesi ta-
limatı vermesiyle eş zamanlıdır. Hastalığın

yeniden yayılmaya, Erdoğan’ın bizzat katıl-
dığı ilk kongrelerden olan Doğu Karadeniz
bölgesinden başladığı yolundaki Sağlık
Bakanlığı verileri de eşzamanlıdır.

salgın kongrelerle 
eşzamanlı tırmandı

Erdoğan, kendi koyduğu yasakları
“lebalep” doldurduğu kongrelere
övünen, vatandaş vefat eden yakı-
nını alelacele, tek başına toprağa
verirken, omuz omuza cenaze tö-
renlerine katılan, sorusunu duyma-
dığı muhabire “çıkar şu maskeyi
ya” diye çıkışan kötü bir yönetim
sergiledi.Sanki yasakları kendisi
değil, dış güçler, üst akıl, ya da mu-
halefet getirmişti, kendisi de AK
Parti kitlesi başta olmak üzere
halkı yasaklardan azat eden bir
kurtarıcıydı.Bilim insanları bir
defa tam kapanmanın hem salgı-
nın kontrolü hem de ekonominin
daha az zarar görmesi bakımın-
dan daha doğru olacağı uyarı-
larına kulak asılmadı. Hâlâ da
asılmıyor. Hem hastalık fela-
kete doğru tırmanıyor hem de
-büyük sanayici değilse de-
hem iş hem işçi örgütleri artık
itirazlarını açıkça dile getire-
cek denli sıkıntı; artan işsiz-
lik ve geçim sıkıntısı da
cabası.Sonra Erdoğan ka-
binesi üyeleri kalkıyor, bu
manzaradan “Temizlik-
maske-mesafe” kuralla-
rına tam uymayan halkı
sorumlu tutuyor. Ön te-
kerlek nereye giderse
arka tekerler onu izliyor
işte.Dolayısıyla, hayır
Sayın Bakan.
Felakete giden
bu tablodan 84
milyon so-
rumlu değil.
Sorumlu olan
kötü salgın yö-
netimi, so-
rumlu olan
sizlersiniz.‘Sağ-
lık sistemi
çökme nokta-
sına geldi’

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com
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ÜSTÜNDE İNSAN ÖLÜYOR!

Hükümet vatandaşlardan cenazelere en fazla 8
kişi katılmasını isterken, Nur Cemaati üyelerin-
den Hüsnü Bayramoğlu’nun 20 Nisan’daki ce-
naze namazına katılan binlerce kişi arasında
İçişleri Bakanı Soylu, Diyanet İşleri Başkanı
Erbaş ve İstanbul Valisi Yerlikaya da vardı.. Tür-
kiye paralel evrenler ülkesi. Bir yanda her gün
resmi rakamlarla 350 canın kaybolup gitmesine,
50 bin-60 bin kişinin hastalanmasına yol açan
bir salgın. (23 Nisan’da ölüm sayısı 343, vaka

sayısı 349.438 idi)
Dolu yoğun ba-
kımlar, yoğun ba-
kımda yatak
olmadığı için özel
hastanelerde bile
koridorda sedye
üzerinde “takip
edilmeye” çalışılan
yoğun bakımlık
hastalar. Bezmiş,

tükenmiş, buna rağmen canını dişine takıp du-
rumu kontrol etmeye, bir can olsun kurtarmaya
çalışan sağlık personeli.Diğer yanda yüzlerce ki-
şinin, omuz omuza saf tuttuğu bir cenazede bir
Bakan. Bilinmeyen bir zamana bırakılmış, bilin-
meyen kıstaslara göre alınacak “daha sıkı” ted-
birler olduğunu ima eden ve sonra da olayla hiç
ilgilenmeyen bir salgın yönetimi. Gerçekten yö-
netmeyi düşünüyorlar mı? Salgını?

SEFERBERLİK GEREKİRKEN
YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAK!

Başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore’nin sal-
gın mücadelesi stratejisi iki çok önemli nokta ile ge-
lişti. Salgın yönetimi liderliğinin her gün sabah
düzenli toplandı ve bu toplantıların aynı gün, sabah
ve öğleden sonra belli saatlerde televizyonlardan ya-
yınlandı. Çok önemli bir şeffaflık örneği.Ama onun
ötesinde bir salgın, aynen bir savaş gibi an ve an takip
edilip, enerjik bir şekilde duruma uygun tedbirler alın-
masını gerektirir. Bizde olduğu gibi uzun süre uykuya
yatıp sonra arada bir hatırlanabilen bir şey değildir sal-

gın. En son durumun gerektir-
diği bilimsel tedbirler yerine,
önceden başka mülahazalarla
belirlenmiş bir iki yetersiz kısıt-
lamayı duyurarak yenemezsi-
niz virüsü.Salgını kontrol
etmekte başarılı olmuş farklı
politik rejimleri, farklı ekono-
mik güçleri, farklı büyüklükte
nüfusları, farklı gelişkinlikte

sağlık altyapıları ve insan kaynakları olan ülkelerin bir ortak
noktası daha var. O da, bilimsel gerçekleri, sınanmış ve etkili
olduğu kanıtlanmış yöntemleri, kendi koşullarına uygun bir şe-
kilde kullanmış olmaları. Kimisi çok erken ve enerjik davrana-
rak hiç kapanma yapmadan kontrol sağlamış. Kimisi
bulaşmanın yaygınlığı, filyasyonla sınırlanamayacak noktaya
ulaşınca ulusal ya da bölgesel dört haftalık tam kapanmalar
yapmış. Ama hangi yolu seçerse seçsin, hepsi hızla ve enerjik bir
şekilde, ülkedeki bütün güçleri, yerel yönetimleri, sivil toplumu,
özel sektörü vb. harekete geçirebilmişler.

SALGINLA MÜCADELE
SAVAŞA BENZER

Biz ise geçen yaz ve sonbaharı bir yana bırakalım, vakaların tekrar
yükselmeye başladığı Ocak’ın üçüncü haftasından beri, mantık ve bi-
lime göre yapılması gereken her şeyin tersini yapıyoruz. Vaka sayıları
yükselirken, bunların yükselmesini önleyememiş etkisiz tedbirleri etkili-
lerle değiştirmek yerine, onları da gevşetiyoruz. Bu gevşeme toplumu
daha da gevşetiyor. Üstüne üstlük, örnek olması gereken yetkililer kala-
balıklar içinde fotoğraf vererek, hatta bunları teşvik ederek olumsuz me-
sajlar gönderiyor. Mart başındaki gevşemeden sonra bulaşmanın daha
da hızlandığı görülüyor.Aldıran yok. Devam ediyoruz.Nihayet Nisan ba-
şında salgın çığırından çıkınca yine tedbir almıyoruz, sadece alınacağını

ilan ediyoruz. İleri bir tarihte. Hareketsiz
beklemeye devam ediyoruz. Beklenen ileri
tarih gelince tedbir paketinden çıka çıka,
daha Ocak ayında bulaşmanın artmasını
önleyememiş, devlet memurlarına esnek
mesai, ve gece sokağa çıkma yasağının iki
saat öne çekilmesi çıkıyor. Daha önce dene-
nip, bulaşmanın hızlanmasını önleyememiş
tedbirleri değerlendirmek için iki hafta daha
bekleyeceğimizi söylüyoruz. Sonra salgını
kendi haline bırakıyoruz. Diğer bir deyişle
her 15-20 kişiden birisinin aktif bulaştırıcı

olduğu şehirlerde vatandaşlarımızı virüsün önüne kurban olarak sürüyoruz. Ve
hala bekliyoruz. Beklediğimiz her gün giderek daha çok insan ölüyor. Üstelik,
bütün bu bulaşmayı bugün sıfırlasak bile bu ölüm sayılarının en az 3-4 hafta
daha devam edeceğini biliyoruz.

YAPILMASI GEREKEN NE 
VARSA, TERSİNİ YAPMAK

Bu gidiş kendiliğinden durmayacak. Virüsü
kendi haline bırakırsak her seferinde bir üst
basamakta, her seferinde daha yüksek rakam-
larla daha büyük acılar yaşayacağız. Şimdi,
çok yakınlarına gelmiş hastalık ve ölümden
korkmuş insanlar çekilebilecekleri kadar geriye
çekildikleri için belki artış hızı biraz zayıflaya-
cak. Ama memleketin her köyüne, her soka-
ğına yayılmış virüs bu tedbirlerle de, 23 Nisan
için ilan edilen üç günlük sokağa çıkma yasa-
ğıyla da kontrol edilemeyecek. Bu tür kısa sü-
reli (virüsün kuluçka döneminin iki katı olan
28 günden daha kısa) sokağa çıkma yasakları
yalnızca ev içi bulaşmayı hızlandırıp bulaştırı-
cıların sayısını birden ikiye, ikiden dörde çıka-
racak.Bu salgın yönetimi bu salgını
yönetemiyor. Yönetmekle ilgilenmiyor da. Vi-
rüsle pazarlık edebileceğini, virüsü kendi takvi-
mine uydurabileceğini sanıyor. Öncelikleri

yanlış, üstelik salgını kontrol edemezse kendi
önceliklerini bile (mesela turizmin canlanma-
sını) sağlayamayacağını görmüyor. Bizim
doğru belirlenmiş önceliklere, bilimin önderli-
ğine, vatandaşların hepsinin sağlığını ve iyili-
ğini gözeten tedbirlere ihtiyacımız var.
Ekonomimiz ne kadar kötü olsa da güçlü bir
insan birikimimiz, dayanışma kültürümüz var.
Hepimizin giderek imkânsız hale gelen virüs-
ten bireysel olarak kendimizi korumak dışında,
bir ülke olarak bu salgının üstesinden nasıl ge-
lebileceğimizi, buna nasıl katkıda bulunabile-
ceğimizi düşünmesi gerekli. Hükümet salgınla
mücadeleye toplum katılımını sağlayamadı.
Doğrusu, bunun olmasını istediklerinden bile
emin değilim. Ama salgınla mücadelenin en
önemli koşulu bu. Toplumun çözümlere katıl-
ması şart. Kim bilir bazen de çözümü bulup
göstermesi gerekiyor galiba.

SALGIN YÖNETiMi YÖNETEMiYOR!

HAFTADA İKİ BİNİN



S izin de üzerinize ‘ölü toprağı serpilmiş’ 
gibi hiçbir şey yapmak istemediğiniz, üstü-
nüzde tonlarca ağırlık varmış ve bundan 

dolayı hareket edemediğiniz ya da görünmez bir 
elin sizi bilerek durdurduğunu, kımıldamanıza 
dahi izin vermediğini hissettiğiniz zamanlarınız 
oluyor mu?  

Peki, hep istediğiniz halde ayağa kalkamadığı-
nız, kalksanız dahi adım atamadığınız, atsanız da 
yürüyemediğiniz ruh halleriniz? 

Eğer bunlardan biri ya da birkaçını yaşıyorsa-
nız aman dikkat! Ataletin sizi sarmalamasına izin 
veriyorsunuz demektir.   

“İşin aslı şu ki yapılması gerekeni daima 
biliyoruz.  

Zor olan, onu yapabilmektir.”  
Norman Schwarzkoff 
Atalet, her ne kadar tembellik anlamına gelse 

de teknik olarak durağanlık, yılgınlık, eylemsizlik, 
hantallık veya hareketsizlik demektir. Kişisel geli-
şim terminolojisinde ise ‘amaca yönelik eyleme 
geçmeme’ halidir.  

Birçoğumuz o denli eğitimler aldığımız, kişisel 
gelişim kitapları okuduğumuz, bununla ilgili vi-
deolar izlediğimiz, üstelik ne yapacağımızı da bil-
diğimiz halde neden tüm bunları değere 
dönüştürememekteyiz? Çünkü yaşamın temeli bil-
giden önce eyleme dayanmaktadır. Faydaya yöne-
lik işlemeyen bir bilgi, insanın omuzlarında yüke 
dönüşmektedir. 

Bugün tüm bu ve benzeri atalete dayalı, üzeri-
mizde bir ağırlığa dönüşen konulardan arınabile-
ceğiniz, kendimizi eski halimizden 
özgürleştirebileceğimiz ve bilgimizi değere dönüş-
türebileceğimiz anahtarlar paylaşacağım. 

Ataletten kurtulmanın sekiz adımı  

1- FARKINDALIK! 
Farkında olmadığınız hiçbir şeyi bilinçli değiş-

tiremeyiz. Bilincimiz dışında değişen her ne varsa, 
bu değişimler faydamıza da olsa kontrol daima 
dışarıdadır. Öyleyse ataletten kurtulmanın ilk 
adımı durağanlık halinde yaşadığımızın bilincine 
varmaktır.  

Nasıl yaşıyoruz? Hangi işleri önceliyor, hangi-
lerini erteliyoruz? Genellikle asıl yapılması gere-
kenleri ihmal ediyor, ertelediklerimizin üzerlerini 
mi örtüyoruz? Zorda kalmadığımız sürece bir işi 
tamamlamıyor muyuz? Bu ve benzeri davranışla-
rımız kısa süre için bizi rahat ettirebilir fakat 
uzun vadede aynı rahatlıktan söz edilmesi müm-
kün değildir. Çünkü ötelediğimiz, halının altına 
süpürerek ortadan kaldırdığımızı sandığımız her 
ne varsa kendimizden başkası değildir. Çevre-
mizde iş bitirici olarak mı bilinmeliyiz işi geçişti-
ren biri mi? 

Ataletin üstesinden gelebilmenin ilk adımı, ken-
dimizi samimiyetle değerlendirmektir. 

“Tanrı bize iki yuvarlak organ verdi;  
biri oturmak, diğeri düşünmek için.  
Başarımız hangisini daha çok 

kullanacağımıza bağlı!”  
Ann Laders. 

*** 
2- VİZYON SAHİBİ OLMAK 
Ataletten bağımsızlaşmanın ikinci adımı bir 

vizyona sahip olmaktır.  
Vizyon, insanın akıl yolu ile gördüğüdür. Büyük 

başarılar elde etmiş hiç kimse yoktur ki bir viz-
yonu olmasın!  

Vizyon; yolun olmadığı yerde yolu görebilmek, 
gerekirse yolu var edebilmektir.  

Birçok insanın saatlerce, günlerce, haftalar ve 
yıllarca çalıştıklarını ancak hiçbir değer oluştura-
madıklarını siz de görmektesinizdir. Bunun temel 
nedeni kendileri hakkında bir fikirlerinin bulun-
mamasıdır.  

Bundan dolayı sadece sevmedikleri bir işte ça-
lışmamakta aynı zamanda memnun olmadıkları 
bir hayatı da yaşamaktadırlar. Bu da böyle kimse-
ler için başlangıçta bir yüke, devamlılığında ise 
bir eziyette, eziyet de yavaş yavaş atalete dönüş-
mektedir.  

Vizyon, ufku görebilmektir. Göğü görebilmek 
için bazen bulunduğumuz yeri, bazen manzara-
mızı, bazen de her ikisini değiştirmemiz gerekir. 
Nihayetinde kendimizi değiştirmek esastır. Gele-
cek, şimdi başladı! 

“Yokuş yukarı hayallerimiz, yokuş aşağı alış-
kanlıklarımız var!” 

John Maxwell 

3- LİSTE YAPMAK 
Her zaman yapacaklarımızın ve hayatımıza ek-

leyeceklerimizin listesini yapıyoruz. Bu defa hem 
daha eğlenceli hem de yapılması daha kolay bir 
liste önereceğim. 

Bırakılacaklar Listesi! 
New York Times’ın en çok satan kitaplar liste-

sinde sık sık yer bulan 'Liderlik Gurusu', Inc Ma-
gazine tarafından dünyanın en iyi liderlik ve 
yönetim uzmanı seçilen ve liderlik üzerine yazdığı 
kitaplar milyonlarca okura ulaşan John Max-
well’den Amerika’da aldığım bir eğitimde söyle-
diği tek bir cümle hayatımda dönüm noktası oldu:  

Yokuş yukarı hayallerimiz, yokuş aşağı alışkan-
lıklarımız var! 

Vizyonumuz doğrultusunda olmak istediğimiz 
kişi ile olduğumuz kişi arasındaki farkı belirleyen 
nokta alışkanlıklarımızdan meydana geliyor. O 
zaman hemen şimdi kâğıt ve kalemi elimize ala-
lım. Bir sayfayı ortadan ikiye bölecek bir çizgi çi-
zelim. Bir tarafına bizi yokuş aşağı, diğer tarafına 
ise bizi yokuş yukarı götüren alışkanlıklarımızı 
yazalım. Ardından bizi yokuş aşağı götüren alış-
kanlıklarımızın tek tek üzerinden geçip bunlardan 
hangilerini bırakılacaklar listemize ek-
leyebileceğimizi değerlendirelim. 

*** 
* İstemediğim bir şeye Evet demeyi 

bırakıyorum 
* Sosyal medyada bu kadar fazla zaman 

geçirmeyi bırakıyorum 
* Gece çok geç yatıp sabah geç kalkmayı 

bırakıyorum 
* Üşenmeyi, ertelemeyi, vazgeçmeyi 

bırakıyorum 
* TV de boş boş dizi izlemeyi bırakıyorum 

*** 
Listeye bizi yokuş aşağı çektiğini fark ettiğimiz 

bütün alışkanlıkları yazabiliriz. Artık neleri bıra-
kacağımız ve bunların yerine neler yapmaya baş-
layacağımız listemiz hazır. 

“Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz. Sonra 
alışkanlıklarımız bizi oluşturur.” 

John Dryden 
*** 

4- İLK ÇIKTI KURALI  
Ataletten kurtulmanın dördüncü adımında ise 

İlk Çıktı Kuralı’nı uygulamalıyız.  
Ne yaparsak yapalım sonucunun ne olacağını 

tam olarak bilemeyiz ve bunu kontrol edemeyiz. 
Ne de olsa sürprizler her zaman kendi alanını ya-
ratır. Fakat bilmeliyiz ki her işin başlangıcı ve 
kontrolü bizim elimizdedir. Vizyonumuz doğrultu-
sunda ilk adımımız ne olacak? İlk adım ilk çıktı-
dır. Bütün planı yapmamış olabiliriz ama ilk 
adımı attık diyebiliriz. Ve bu bizi gerçekten iyi 
hissettirir. Çünkü bilinçaltımıza artık değişiyo-
rum, gelişiyorum, ilerliyorum diyerek bir mesaj 
iletiriz. Ve bırakacaklar listesinin üzerinden geçip 
hemen bir tanesini seçerek o ilk bebek adımını at-
tığımızda, beynimiz de değişmenin, gelişmenin, 
ilerlemenin yollarını oluşturmaya başlar.  

*** 
* Sosyal medyada zaman geçirmeyi  

azaltacağım mı dedik, hemen kendimize bir alarm 
kuralım. 

* Geç yatmayı bırakacağım mı dedik, hemen 
bugün hedef saati belirleyip o saatte uyumaya 
başlayalım.  

* Bir kitap mı yazacağız, hemen şimdi ilk 
sayfasını yazalım. 

* Yabancı dil mi öğreneceğiz, hemen şimdi 
doğru firma araştırmakla başlayalım işe. 

* Sağlıklı mı yaşayacağız, hemen bugün on 
dakikalık yürüyüşle başlayalım. 

*** 
Her neyi hedefliyorsak, hemen şimdi ilk adımı-

mızla eylemimizi düşünce formundan somut 
forma taşıyalım. 

Ataletten kurtulmanın ilk dört adımını paylaş-
tım. Diğer dört adımını ise haftaya paylaşacağım. 
Yazımızı İngiliz şair ve oyun yazarı William Sha-
kespeare sözü ile tamamlayalım.  

“Tembellik vücudun aptallığı, aptallık da zihnin 
tembelliğidir.”  

Bugün tembelliği de bırakacaklar listemize ek-
leyip, bununla ilgili ilk eylem adımını atacağımız 
harika bir gün olsun… 
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Ziya Şakir YILMAZ
HAYATTAN NOTLAR

Ataletten kurtulmanın 
sekiz adımı (1)

TRAMVAY HATTI 
2022’DE BITECEK

İ stanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
yaklaşık 10 kilometrelik hat üze-

rinde, “Eminönü-Alibeyköy Tramvay 
Hattı ile Haliç Bölgesi Bölge Plan-
lama ve Peyzaj Çalışmaları Saha Ge-
zisi” gerçekleştirdi. Unkapanı 
Köprüsü’nde başlayan inceleme ge-
zisi, Alibeyköy Cep Otogarı’nda ta-
mamlandı. Gezinin, 7 kilometrelik 
bölümünü, yaklaşık 10 bin adım ata-
rak tamamlayan İmamoğlu, hatta ça-
lışma yapacak İBB iştirakleri ve 
birimlerinin yöneticilerinden bilgi aldı. 
İBB Genel  
Sekreter Yardımcıları Mahir Polat,  
Gürkan Alpay, İBB Raylı Sistem 
Daire Başkanı Pelin Alpkökin, Kültür 
Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, 
Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Baş-
kanı Çağatay Seçkin, Fen İşleri Daire 
Başkanı Recep Korkut, İSKİ Genel 
Müdürü Raif Mermutlu ve Şehir Hat-
ları Genel Müdürü Sinem Dedetaş 
hat boyunca yapılan ve yapılacak ça-
lışmalar konusunda  
İmamoğlu’nu bilgilendirdiler. 

Sürprizlerle dolu 

Unkapanı’ndan Balat’a kadar yürü-
yen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, 
yol boyundaki kurum imalatlarını in-
celeyip, tarihi yapılara ziyaret gerçek-
leştirdi. Balat Tramvay İstasyonu 
şantiyesinde bir süre soluklanan İma-
moğlu, inceleme gezisiyle ilgili değer-
lendirmesini de Haliç kıyısında yaptı. 
“Belki de 2021'in, 2022'nin en önemli 
hattını yürüyerek dolaşıyoruz” diyen 
İmamoğlu, şunları söyledi: "Eminö-
nü'nden Alibeyköy'e kadar olan, Haliç 
kıyılarını da içeren düzenleme çalış-
malarımız var. Cibali'den Eminönü'ne 
devam edecek olan tramvay hattımı-
zın tamamlama işimiz var. Tabii bu-
rada, Atatürk Köprüsü'nde, 
Unkapanı'nda bindiğimiz kavşakta 
hem çok zayıflamış olan üst geçidin 
yenilenme meselesi var hem de köprü 
altından geçecek tramvay hattımız 
söz konusu. Burada İSKİ'nin deplase 
konuları da var. Bütün bunların takvi-
mini, iş zamanlamasını iyi planlıyo-
ruz. Kurumlarımızla bir araya geldik 
bugün. Güçlendirilmiş bir köprü ve 
battı-çıktı ile Eminönü'ne devam eden 
tramvay hattımız hem de yakın çevre-
sinin peyzaj çalışmaları sürüyor. Emi-
nönü'nün peyzaj çalışması da bu işler 
içerisinde. Gerçekten görsellerine bak-
tığımızda 2021 ve 2022'de Unka-
panı’ndan Eminönü'ne kadar olan 
hatta, 180 derecelik çok büyük, çok 
güzelleşen bir değişimi inşallah yaşa-
yacağız. 2022, bizim için bu hatta 

sürprizlerle dolu." 

Kesintisiz hat oluşturuyoruz 

Haliç kıyılarındaki 1 milyon metreka-
relik hattı aktif olarak çalıştıklarını 
vurgulayan İmamoğlu, “Bunun içinde 
Feshane'deki müze çalışmamız, spor 
alanları düzenlemelerimiz, peyzajın 
kimlikli bir şekilde bitirilmesi var. 
Haliç kıyısında bisiklet yoluyla kesinti-
siz bir hat oluşturuyoruz. Yaya aksı 
oluşturuyoruz. Turistik alanları özenle 
toparlıyoruz.  
Çünkü aynı zamanda karşı kıyıda, Be-
yoğlu tarafında da yapılan yeni müze-
ler, eskiden beri devam eden 
tersanedeki geliştireceğimiz alanlarla 
Haliç’i, ulaşım aksı olarak da kullanı-
yor olacağız. Tabii bununla da kalmı-
yoruz. Balat kıyılarını gezdik bugün. 
Uzun yıllardır ne yazık ki çok kötü 
durumda bırakılmış tarihi alanlarımız 
var. Onların restorasyon, kimlikli bir 
şekilde fonskiyonlandırma çalışmala-
rını da yerinde ziyaret ettim. Gerçek-
ten sürpriz alanlar var. Alanlarımızı 

da o satıh da gelişme hedefinin içeri-
sindeyiz” dedi. 

Vatandaşlarla paylaşacağız 

“Zamanlamayı ve planlamayı iyi 
yapıp vatandaşımızla bütün bu süreci 
paylaşacağız” diyen İmamoğlu, 
“Özellikle Unkapanı’nda yapacağı-
mız, İSKİ, Fen İşleri, Raylı Sistemler, 
Park Bahçeler çalışmalarımızın tam 
takvimini, vatandaşlarımızla paylaşa-
cağız. İnşallah yormayacağız vatan-
daşlarımızı” ifadelerini kullandı. 
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hat-
tı’nın 2022’de biteceği müjdesini 
veren İmamoğlu, “Haliç bir ulaşım 
aksına dönsün istiyoruz. Keyifli bir 
ulaşım sathı olsun istiyoruz orası. 
Aynı zamanda tramvaya yakın bö-
lümde de parklanma kapasitesini artı-
rarak, orada arabalarını bırakıp, 
tramvayla Eminönü’ne seyahat etme-
lerini; oradan belki de Sultanahmet’e, 
diğer bölgelere, hatta Beyoğlu’na 
metro hattımızla devam  
etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ve çevresinde  
incelemelerde bulundu. Kurmaylarıyla birlikte 9 kilometrelik yolun, 7 kilometresini 
yürüyerek tamamlayan İmamoğlu, yaklaşık 10 bin adım attı. Eminönü-Alibeyköy 
Tramvay Hattı’nın 2022’de biteceği müjdesini veren İmamoğlu, “Haliç bir ulaşım 
aksına dönsün istiyoruz. Keyifli bir ulaşım sathı olsun istiyoruz orasın” dedi.

BÜTÜNCÜL olarak tasarlanan ve 
yürütülen sürecin hem hat üzerin-
deki semtlerde rahatlamaya neden 
olacağını hem de turizm açısından 
olumlu sonuçları olacağının altını 
çizen İmamoğlu, “Gerçekten keyifli 
bir cumartesi gününü, saatlerce yü-
rüyerek, yerlerinde görerek, çalışma 
arkadaşlarımın da güzel planlama-
larını, güzel performanslarını göre-
rek geçirdik.  
İnşallah uygulamada da aynı per-
formansla 21 ve 22 aksında müjdeli 
haberleri, Fatih ve Eyüpsultan ilçe-
mize vermiş olacağız. Ramazan’da 

yürümek, çalışmak daha bereketli 
oluyor. Arkadaşlarımla keyifli bir 
yürüyüş yaptık. İşle yürüyünce 
adımların sayısını unutuyorsunuz. 
Onun için çok iş ürettiğimiz, boş 
adımlar değil, dolu dolu adımlar  
attığımız günler olsun önümüzde” 
dedi. İnceleme gezisinin buradan 
sonraki bölümünü, kah yürüyerek, 
kah tramvaya binerek tamamlayan 
İmamoğlu, 23 Nisan’ın 101’inci yıl-
dönümü kutlamaları kapsamında 
bayraklarla süslenen alanlardan biri 
olan Balat İstasyonu’nda anı  
fotoğrafı çektirdi. 

RAMAZAN’DA YÜRÜMEK  
DAHA BEREKETLİ OLUYOR 

Galata Kulesi Renklendi

Şehit Diplomatlar Sirkeci Garı’nda 

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin 
şehit ettiği Türk diplomatları, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı tarafından Los Angeles ve İs-
tanbul'da eş zamanlı açılan Şehit Diplomatlar Ser-
gisi ile anıldı. Türk diplomatlarına yönelik 
saldırıların ilk başladığı yer olan Los Angeles ile 
İstanbul Sirkeci Garı'nda eş zamanlı açılan ser-
gide, Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör 
saldırılarının ülke ve şehirler bazlı grafikleri tarih 
şeridi ile panolarda gösterilirken, şehit edilen dip-
lomatların yapay zeka teknolojisiyle yüksek çözü-
nürlüklü hale getirilen fotoğraflarıyla birlikte 
hikayeleri yer aldı. Los Angeles'te bugün kapılarını 
açan sergi 24-26 Nisan, İstanbul'da ise 24 Nisan - 
30 Mayıs tarihlerine kadar ziyaret edilebilecek.  

58 şehidimiz var 

1973 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonso-
losu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır De-
mir'in Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından 
ABD'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı ör-
gütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların baş-
langıcı olmuştu. ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör 
örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzen-

lenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile 
mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit 
olurken; toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok 
sayıda kişi de yaralanmıştı. DHA 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk 
diplomatlar anısına düzenlenen Şehit Diplomatlar Sergisi Sirkeci Garı'nda açıldı

BEYOĞLU Belediyesi, 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı do-
layısıyla Beyoğlu'nun simgesi olan 
tarihi Galata Kulesi'ni çocukların fo-
toğraflarıyla renklendirdi. 40 ülkeden 
ve Türkiye’nin 81 ilinden çocukların 
#beyoğlunda23nisan hashtagiyle 
gönderdiği fotoğraflar ve videolar 
Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Renkli gö-

rüntülere sahne olan etkinlikte, Cum-
huriyetin Kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ço-
cuklarla çektirdiği fotoğraflarına da 
yer verildi. Gecenin en anlamlı görün-
tüsü ise iki genç şehitimiz Yasin Börü 
ve Eren Bülbül’ün Galata Kulesi’ne 
yansıyan görüntüleriydi.
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İNGİLTERE’NİN Northumberland 
bölgesindeki Longridge Towers 
Okulu’nda öğretmenlik yapan Ric-

hard Glenn, okulun Temmuz 2019’da Kosta 
Rika’ya düzenlediği bir gezide alkol alınca 
öğrencileri striptiz kulübüne götürdü. 
Glenn’in kulübe götürdüğü öğrencilerin 16-

18 yaş arasında olduğu bildirildi. İngiltere 
Öğretim Düzenleme Kurumu’nun oluştur-
duğu panel, Glenn’e 3 yıl meslekten uzaklaş-
tırma cezası verdi. Öte yandan Longridge 
Towers Okulu’ndan yapılan açıklamada, 
Glenn ve öğrencilerin kulübe gittikleri gün 
yaptıkları harcamanın 4 bin 850 sterlin (56 

bin 376 TL) olduğu belirtildi. Panelden 
olaya ilişkin yayınlanan raporda, "Glenn, 
okul gezisi sırasında alkolün etkisi altındaydı 
ve bu nedenle, ihtiyaç duyulduğunda bir 
ebeveyn gibi karar alma veya hareket etme 
konumunda değildi. Bu, onun gözetimi al-
tındaki öğrencilerin yabancı bir ülkede, evle-

rinden uzakta oldukları, rehberlik ve koruma 
için ona güvendikleri bir durumdu. Glenn, 
denizaşırı bir yolculuğa güvenli bir şekilde li-
derlik etmesi beklenen ve kendisinden bekle-
nen davranışın farkında olan deneyimli bir 
öğretmen ve bir liderdi ancak profesyonel ol-
mayan şekilde davrandı" denildi. DHA 

GEZİDEN STRİPTİZ KULÜBÜNE!

Endonezya'da üç gün önce irtibatı kesilen denizaltıyı arama kurtarma çalışmalarında 
sıcak bir gelişme yaşandı. Yetkililer denizaltıyı 850 metre derinlikte bulduklarını duyurdu. 

53 mürettebattan hayatta kalan olup olmadığı henüz belirsiz

11EKONOMİ 25 NİSAN 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

Ersin Tatar’ın  
acı günü 

KIBRIS Türk halkının ulusal müca-
delesinin her aşamasında büyük gö-
revler üstlenen ve önemli görevlerde 

bulunan Rüstem Tatar, bu sabah erken saat-
lerde hayatını kaybetti. Rüstem Tatar’ın cena-
zesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda 
Kovid-19 kuralları çerçevesinde birinci derece 
aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek. 
KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin 
Tatar, babası Rüstem Tatar’ın doğum günü 
olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin et-
mişti. 

Rüstem Tatar’ın hayatı 

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930 tarihinde Baf’ın 
Yakacık köyünde dünyaya geldi. Tatar, 1951 
yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi 
Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun olarak 
1955 yılında Kıbrıs’a döndü. KKTC Defter-
darlık Dairesi’nde 1. Sınıf Muhasip-Murakabe 
Bölüm Amiri olarak başladığı görevini 2005 
yılına kadar bürokrat olarak çeşitli yönetim 
kademelerinde yer aldı. DHA 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası  

Rüstem Tatar bugün sabaha karşı vefat etti 

Birinci doz başka 
ikinci doz başka! 

NORVEÇ Sağlık Bakanı Bent Hoie 
yaptığı açıklamada, ilk dozu Astra-
Zeneca koronavirüs aşısı olanlara, 

ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech veya Mo-
derna aşısı uygulanacağını açıkladı. 
Bakan Hoie “AstraZeneca aşısından olanlara 
Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan ikinci doz-
lar sunulacak” ifadelerini kullandı. Norveç, 11 
Mart'ta az sayıda kişinin kan pıhtısı, kanama 
ve düşük trombosit sayısı yan etkileri nede-
niyle hastaneye kaldırılmasının ardından As-
traZeneca aşısının uygulamasını askıya 
almıştı. Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı 
(EMA) tarafından dün yapılan açıklamada, 
AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının ilk do-
zunu olmuş kişiler ikinci dozu da AstraZe-
neca olabilir denildi. Ajansın Genel Müdür 
Yardımcısı Noël Wathion, "Bu aşamada mev-
cut veriler, aşının ikinci dozunun verilmeye 
devam edilmesini destekliyor" dedi. DHA 

T üm dünyada yaşamı olumsuz et-
kilen koronavirüs salgını, Hindis-
tan’ın sağlık sisteminin çökme 

aşamasına gelmesine neden oldu. Ülkede 
günlük tespit edilen vaka sayıları 350 bin-
lere yaklaştı ve milyonlarca ağır hasta, 
hastaneleri doldurdu. Ülkenin batısındaki 
Gucarat, Maharaştra eyaletleri, kuzeyin-
deki Haryana eyaleti ve merkezindeki 
Madya Pradeş eyaletindeki hastaneler, ok-
sijen tanklarının tamamen tükenmek üzere 
olduğunu duyurdu. Başkent Delhi’deki Sir 
Ganga Ram Hastanesi’nde ise Cuma 
günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlana-

madığı için hayatını kaybettiği açıklandı. 
Hastane yetkilileri acil yardım çağrısında 
bulunarak 60 hastanın daha ölmek üzere 
olduğunu duyurdu. Oksijen tankı, gece sa-
atlerinde hastaneye ulaştırıldı. 

Trenlerle oksijen taşınıyor 

Hastanelerde oksijen tanklarındaki 
azalma, ülkenin Demiryolu Bakanlığı’nı 
harekete geçirdi. Ülke çapında başlatılan 
uygulama kapsamında, trenlerle birçok 
eyalete oksijen tankları taşınıyor. Sağlık 
yetkilileri, bu uygulamanın, vaka artışları 
nedeniyle bir süre daha devam edeceği 

görüşünde. 
Ülkedeki birçok hastanede, hastaların 
herhangi bir yatağa nakledilemeden yaşa-
mını yitirdiği ifade edildi. Ülkede 7 ay 
önce salgına bağlı olarak benzer bir oksi-
jen sorunu yaşandığı, ancak şu anda yeni 
dalga ile yaşanan oksijen sorununun çok 
daha kötü olduğu bildirildi. Hindis-
tan’daki hastanelerin genellikle oksijen 
stokunun yüzde 15’inin kullandığı, ancak 
yeni dalgayla bu oranın yüzde 90’a kadar 
çıkarıldığı açıklandı. Öte yandan, can ka-
yıplarındaki artış nedeniyle ölen hastala-
rın açık havada yakıldığı bildirildi. DHA

İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Longridge Towers Okulu’nda Bilişim Teknolojileri dersi veren Richard Glenn (55) adlı öğretmen, 
2019’da okulun düzenlediği Kosta Rika gezisinde alkol alınca öğrencilerini striptiz kulübüne götürdü. Glenn, 3 yıl uzaklaştırma cezası aldı 

HINDISTAN’DA  
OKSIJEN KRIZI

Hindistan’da yeni  
mutasyonun ortaya  
çıkmasının ardından  
yükselen vaka sayıları,  
sağlık sistemini çökme  
aşamasına getirdi.  
Ülkenin batısı, kuzeyi  
ve merkezindeki birçok  
hastane, oksijen tanklarının 
azaldığını duyururken,  
başkent Delhi’de  
25 koronavirüs hastasının  
yeterli oksijen  
sağlanamadığı için  
yaşamını yitirdiği  
açıklandı

850 metrede bulundu
ENDONEZYA Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 
KRI Nanggala-402 tipi denizaltı, Ba-
li'nin kuzeyinde gerçekleştirilen torpido 
tatbikatı sırasında komuta merkeziyle 
iletişimin kesilmesinin ardından 21 Ni-
san’da kayboldu. İrtibatın kesilmesi so-
nucu 53 mürettebatı bulunan 
denizaltıyı arama kurtarma çalışmaları 
başlatıldı. Yetkililer denizaltının kay-
bolduğu gün itibarıyla üç gün yetecek 
oksijeni bulunduğunu açıkladı. Arama 
çalışmalarına Endonezya Donanma-
sı’ndan KRI Singa-651 gemisi de katılı-
yor. Aralıksız süren arama 
çalışmalarında umutlar tükenmeye 
başlarken bugün sıcak bir gelişme ya-
şandı. Bu sabah itibarıyla oksijeni tü-
kenmesi beklenen denizaltının yerinin 
tespit edildiği duyuruldu. Yetkililer, de-
nizaltının 850 metre derinlikte oldu-
ğunu aktardı. 

Mürettebatın şansı az 

Denizaltının ne durumda olduğuna iliş-
kin bir bilgi verilmezken, bulunduğu 

derinliğin mürettebatın hayatta kalma 
şansını oldukça azalttığı belirtildi. Söz 
konusu denizaltının 500 metre derin-
liğe göre tasarlandığı ifade edildi. Kur-

tarma ekipleri, mürettebattan hayatta 
kalanların olabileceği ihtimaline karşı 
sağlık ekipleriyle beraber çalışmalarını 
sürdürüyor.

ABD'Lİ bir babanın oğlunun nişan-
lansıyla ilişki yaşadığı ve bir çocuk 
sahibi oldukları ortaya çıktı. Evli ve  
4 çocuk sahibi 61 yaşındaki baba 
Jeff Scholl ile 25 yaşındaki Macken-
zie Yocum ABD basınına mutluluk 
pozları verdi. Illinois kentinde yaşa-
yan Mackenzie Yocum, nişanlısıyla 
yaşadığı sorunlar döneminde nişan-
lısının babası olan 61 yaşındaki Jeff 
Scholl'un kendisiyle ilgilendiğini ve 
bu sırada yakınlaştıklarını ifade etti. 
Yocum, nişanlısının babası ile ilişkiye 
başladıklarını, ilişkilerini 6 ay kadar 
gizli tuttuklarını kaydederek, "Piş-
man olduğum tek şey dürüst olma-
mak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden 
Jeff ile bir ilişki kurmak" dedi. Çiftin 
şu anda Wyatt adında bir kızları  
bulunuyor. DHA 

Kayın babasıyla  
sevgili oldu 

Hindistan’da son açıklanan verilere 
göre 24 saate 345 bin 147 vaka tespit 
edildi, 2 bin 621 kişi de hayatını kay-
betti. Ülkede toplam vaka sayısı 16 mil-
yon 610 bin 481’e, iyileşenlerin sayısı 
ise 13 milyon 867 bin 997’ye ulaştı. 
Ülke genelinde 2 milyon 552 bin 935 
aktif vaka bulunuyor. DHA 

HİNDİSTAN’DA SON DURUM

Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 
KRI Nanggala-402 tipi denizaltı,  
Bali'nin kuzeyinde gerçekleştirilen 
torpido tatbikatı sırasında komuta 
merkeziyle iletişimin kesilmesinin 
ardından 21 Nisan’da kayboldu. 
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlı-
ğı'ndan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, bu yılın üçüncü Destekleme 

Kurulunda, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film 
Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, 
Çekim Sonrası, Dağıtım ve Tanıtım ile Ortak 
Yapım türündeki 164 proje, 8 sinema sektör 
temsilcisince değerlendirildi. 

25 milyon 50 bin lira 
Destekleme Kurulunun toplantısında, 7 "İlk 
Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 
5 milyon 250 bin, 16 "Uzun Metrajlı Sinema 
Film Yapım" projesine 18 milyon 600 bin, 1 
"Çekim Sonrası" projesine 500 bin ve 2 
"Ortak Yapım" projesine 700 bin lira destek 
verildi. Böylece bu yıl sinema sektörüne 26 
proje için sağlanan destek 25 milyon 50 bin 
lira oldu. 

Olanak sağlandı 
Bu kapsamda, ilk filmini gerçekleştirecek yö-
netmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 
7 yönetmenin, uzun metrajlı sinema çalışma-
larını yapabilmelerine de olanak sağlandı. 
Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödüllü 
usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağ-
lılık Fikret" isimli ve "Kalandar Soğuğu" ile 
Asya Pasifik Film Ödülleri ve Tokyo Film 
Festivali gibi dünyanın önde gelen festivalle-
rinden ödüllerle dönen yönetmen Mustafa 
Kara'nın "Mevsimlerin Ardından" isimli yeni 
projeleri, 1 milyon 800 bin lira destek almaya 
hak kazandı. Türk sinemasını uluslararası 
alanda başarıyla temsil eden Tolga Karaçe-
lik'in "Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya 
Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi", Tarık Ak-
taş'ın "Geceden Fecre Kadar", Ferit Kara-
han'ın "Meteor Kanunları", Seyid Çolak'ın 
"Obruk" ile usta yönetmen Osman Sınav'ın 
Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kut-
lu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Rüz-
garlı Pazar" filmi de desteklenen projeler 
arasında yer aldı. 

Milli Mücadele filmlerine destek 
"Kara Fatma" lakaplı Milli Mücadele'nin 
kadın kahramanı Fatma Seher'in savaş yılla-
rında gösterdiği kahramanlıkları anlatan 
"Mahi-Üsteğmen Kara Fatma", İstanbul'un 
düşman işgalinden kurtulmasını konu alan 
"Ya İstiklal Ya Ölüm" ile Anadolu'da Milli 
Mücadele'nin devam ettiği sırada İstiklal 
Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından ka-
leme alınışını ve Birinci TBMM tarafından 
kabul edilmesi sürecini anlatan "Akif" filmi, 
destek almaya hak kazandı.Bu yıl destekle-
nen animasyon filmler ise "Bulmaca Kulesi" 
serisinin ikincisi ile "Cille" ve "Mutlu Oyun-
cak Dükkanı" oldu. 

Ortak yapımlara destek 
Ortak Yapım Desteği türünde, bu yıl Uk-
rayna ortak yapımı "Klondike" ile Make-
donya ortak yapımı "Men Versus Flock" 
isimli projelere destek verildi. "Men Versus 
Flock"ın Türk ortak yapımcılığını Altın Pal-
miye ödüllü "Kış Uykusu" ile "Ahlat Ağacı" 
gibi filmlerin yapımcısı da olan Zeyno Film, 
"Klondike" filminin Türk ortak yapımcılığını 
ise "Omar ve Biz" ile Varşova Film Festiva-
li'nden ödülle dönen Mehmet Bahadır Er'in 
Protim Video Prodüksiyon şirketi üstlendi. 

Başvurular Mayıs'ta  
Belgesel Film Yapım Desteği türündeki başvu-
rular mayısta gerçekleştirilecek, 2021'in dör-
düncü Destekleme Kurulunda 
değerlendirilecek.Sinema Destekleme Kurulu-
nun 2021-3 sayılı kararlarına Sinema Genel 
Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-
286725/2021-3-sayili-sinema-destekleme-ku-
rulu-kararlari-acikla-.html" adresinden 
ulaşılabiliyor. 

M evleviliğin merkezi olan bu-
günkü Mevlana Müzesi, yurt içi 
ve dışından çok sayıda ziyaretçi 

çekiyor. Anadolu Selçuklu vezirlerinden 
Celalettin Karatay tarafından inşa ettirilen 
Karatay Müzesi ise 13. yüzyılın önemli 
çini eserlerine ev sahipliği yapıyor. İnce 
Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi'nde 
de Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
döneminin nadide taş ve ahşap eserleri 
sergileniyor. 

Pandemi ziyareti etkiledi 

Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, 
müzenin Türk kültür ve turizminde önemli 
bir yere sahip olduğunu vurguladı. Burası-
nın Türkiye çapında çok ziyaret edilen 
müzeler arasında yer aldığına dikkati 
çeken Bakırcı, "Yıllık 3 milyon civarında zi-
yaretçi ağırlıyoruz. Bunun 5'te biri, yani 
yaklaşık 800 bini yabancı ziyaretçi. Pan-
demi nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayımız 
1 milyona kadar düştü." dedi. 

Nadir müzelerden biri 

Mevlevi Dergahı'nın 1925'te tekke ve zavi-
yeler kapatıldıktan sonra Bakanlar Kurulu 
kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü an-
lattı. Bakırcı, müzenin Mevleviliğe ait eser-
lerin sergilendiği nadir müzelerden biri 
olduğunu dile getirdi.  
Bakırcı, Mevlana Müzesi koleksiyonunda 
10 bin kadar eser olduğunu ifade ederek, 
"Bir kısmı depolarımızda. Müzenin içesin-
deki mekanlar için; 'Biz burayı dönemin-
deki tekke özelliklerini de muhafaza etsin, 
eserlerin bir kısmını da ziyaretçilerle bu-
luşturalım.' düşüncemiz vardı. Tilavet 
Odası dediğimiz bölümde hat sanatıyla 

alakalı levhalar sergileniyor. Huzuru Pir 
dediğimiz yerde Selçuklu, Beylikler ve Os-
manlı döneminde devlet yöneticilerinin he-
diye ettiği kandiller, şamdanlar 
sergileniyor. Mevlana ve Mevlevilik kıya-
fetleri ayrı bir koleksiyonda sergileniyor." 
diye konuştu. 

Konya için ziyaretçiler önemli 

Bakırcı, Mevlana Müzesi'nin inanç turizmi 
açısından ön plana çıktığını vurgulayarak 
şöyle devam etti:"Bizim geleneğimizde 
vardır, din adamlarının mezarlarını ziyaret 
etmek, manevi kimliklerini ön plana çıka-
rarak onlara bir Fatiha okumak. Ziyaretçi-
lerimizin büyük bir kısmı bu amaçla 
geliyor. Avrupalı ziyaretçiler ise Hazreti 
Mevlana'nın düşünce dünyasından çok et-
kilendikleri için, Hazreti Mevlana'yı tanı-
mak amacıyla müzeyi ziyarete geliyorlar. 
Konya için Mevlana Müzesi'nin ziyaretçisi 
çok önemli. Ben uzun yıllardır burada ça-
lıştığım için şahit oluyorum, yabancı ziya-
retçilerin bir kısmı Hazreti Mevlana'nın 
düşüncelerinden etkileniyor, İslam'a açılan 
kapıyı Hazreti Mevlana'da gördükleri için 
Müslüman olanlar da oluyor." 

Restorasyon çalışmaları sürüyor 

Sanat tarihçisi ve müze araştırmacısı 
Mehmet Ali Çelebi, Karatay Müzesi'nin 
Anadolu Selçuklu döneminde vezir Cela-
leddin Karatay tarafından 1251 yılında 
medrese olarak yaptırıldığını anlattı. Haz-
reti Mevlana'nın zaman zaman medresede 
dersler verdiğini, Celaleddin Karatay'ın 
Mevlana'nın arkasında namaz kıldığını 
ifade eden Çelebi, "Medresede 1910'lu yıl-
lara kadar eğitime devam ediliyor. Kulla-

nımı durdurulduktan sonra yapı terk edili-
yor. Öğrenci hücreleri tamamen yıkılıyor. 
1950'li yıllarda restorasyonlar başlıyor. Yı-
kılan öğrenci hücreleri tekrar yapılıyor. 
Şimdi Karatay Medresesi'nin kuzeydoğu 
cephesinde kazılar yapıldı, temeller ortaya 
çıkarıldı. Öğrenci hücreleri yeniden ziya-
rete açılacak." diye konuştu. 

Sanat tarihi olan bir kubbe 

Karatay Müzesi'nin kubbesi ve taç kapı-
sıyla Anadolu Selçuklu döneminin sanat 
üslubunu yansıtan en önemli eser oldu-
ğunu vurgulayan Çelebi şöyle devam etti: 
"Kubbe yaklaşık 12 metre çapında. Ana-
dolu Selçuklu dönemindeki en büyük kub-
belerden bir tanesi. Mozaik çini tekniği 
kullanılmış. Çini tekniği ve süslemesiyle 
sanat tarihi literatürüne giren bir kubbe. 
Kubbenin ve fenerin kasnağında kufi yazı-
larla Ayetel Kürsi yazılı. Her iki bordür 
arasında 64 tane 24 kollu yıldız mevcuttur. 
Bu da yıldızlı bir gökyüzünü anımsatacak 
şekilde yapılmıştır. Kubbeye geçiş sistemi 
çok önemli, pandantifler (kubbeye geçişi 
sağlayan mimari eleman) bir yelpaze gibi 
sivri bir uçtan başlayıp kubbeye doğru ge-

nişlemektedir. Her bir pandantif 5 bölüm-
den oluşur. Ortada Hazreti Muhammed'in 
ismi olacak şekilde sağında ve solunda 4 
halife ve diğer ilahi peygamberlerin Musa, 
İsa ve Davud Aleyhisselam'ın isimleri ya-
zılı." 

Fetih ve Yasin sureleri yazılı 

İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi 
Zimmet Sorumlusu Müze Araştırmacısı 
Mustafa Burak Ermiş, müzenin 13. yüz-
yılda Anadolu Selçuklu döneminde Sahib 
Ata Fahreddin Ali tarafından Dar-ul 
Hadis Medresesi olarak yaptırıldığını an-
lattı. Ermiş, müzenin 1956 yılında Taş ve 
Ahşap Eserler Müzesi olarak ziyaretçi 
kabul etmeye başladığını ifade ederek, 
"Müzede Anadolu Selçuklu, Beylikler ve 
Osmanlı döneminden kalma taş ve ahşap 
eserler sergilenmektedir.  
Envanterimizde 126 eser var. Genellikle 
mezar taşları, sandukalar, yapı kitabeleri, 
Konya Kalesi'nden getirilen figürlü taş 
eserler, ahşap kapı ve pencere kanatları 
sergilenmektedir. Konya'nın bir payitaht 
olmasından dolayı müzemizde önemli 
eserler sergilenmektedir." diye konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema 
sektörüne 26 proje için 25 milyon 
lira destek vererek umut vadeden  

7 yönetmenin uzun metrajlı sinema 
çalışmalarını yapabilmelerine de 

olanak sağladı 
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Trendyol’un Instagram hesabı üze-
rinden canlı gerçekleşen “Mert Vi-
dinli’yle Sıkıştıran Sorular” 
programının bu haftaki konuğu 
Berfu Yenenler oldu. Eşi Eser Ye-
nenler’in kendisi yüzünden kilo aldı-
ğını söyleyen Berfu Yenenler, 
“Hamileliklerim ona çok kilo aldırı-
yor. Mete’ye hamilelik dönemimde 
Eser benden daha çok kilo aldı. Şu 
an yine diyette. Bugüne kadar böyle 
diyet yaptığını görmedim. Yaza 

kadar fit olacak” dedi. Eşi Eser Ye-
nenler ile tanışma hikayesini anla-
tan Berfu Yenenler, “Eser'i takip 
ettim ve mesaj bekledim. O atma-
yınca ben mesaj attım. Beni sahte 
hesap zannetmiş bu yüzden 2 gün 
sonra cevap verdi. 7-8 ay hiç görüş-
meden konuştuk. İlk görüşmemizde 
bir arkadaşımla Eser'in gösterisine 
gittik. Benim oturduğum yeri karış-
tırdığı için bütün oyunu bana sırtı 
dönük oynadı. O tarafta oturanlara 

ikramlar gönderdi. Çok sinirlendim. 
Çıkışta kulise gittik ve bu yanlış an-
lamayı çözdük, sonra bütün gece 
sohbet ettik" dedi. Üçüncü çocuğu 
şimdilik düşünmediklerini söyleyen 
Yenenler, “Kuzey’de 17 kilo almış-
tım, Mete’de ise 10 kilo aldım. O 
yüzden Mete’de çok hızlı kilo ver-
dim. Doğum sonrası yediklerime 
dikkat ettim. Zaten süte en iyi gelen 
bol su ve protein. Bunlar da zaten 
kilo aldırmıyor” diye konuştu.

Benim yüzümden bu kadar kilo aldı 

Beyaz perdeye  
25 milyonluk destekMUZELER TARIHIN  

AYNASI OLUYOR

KURTULUŞ Savaşı şehitlerin-
den Yahya Kaptan'ın Kocae-
li'de karargah olarak kullandığı 

ev restore edilerek müzeye dönüştürüle-
cek. Kocaeli Dilovası'ndaki Tavşancıl 

Mahallesi, 700 yıllık geçmişe sahip. Milli 
Mücadele kahramanlarından Yahya 
Kaptan da bu mahallede yaşadı. Kocaeli 
Bölgesi'nde Kuvay-i Milliye'yi teşkilat-
landırdı. 1920'de henüz 29 yaşında iken 

şehit edildi. Yahya Kaptan'ın evi restore 
edilecek.  Tavşancıl Mahallesi'ndeki diğer 
Osmanlı evlerinin de cehresi değişecek. 
Mahallede, yenilenecek 21'i tescilli 
66 tarihi yapı belirlendi.  

Yahya Kaptan’ın evi müze olacak

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da dönemin eserlerinin sergilendiği Mevlana, Karatay ve 
İnce Minare müzeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor 



FENERBAHÇE TV’de yayınlanan Günün Rö-
portajı programına konuk olan Tekin, ilk ola-
rak sezonu değerlendirdi. Sarı-lacivertli kaleci,
"Sezon uzun bir maraton. Bu sene özellikle
daha fazla takım olmasıyla beraber güzel kar-
şılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu
ama her zaman ayağa kalkmasını bildik. Mü-
cadelemize sonuna kadar devam ediyoruz.
Son maç bana da bir şans geldi. Ne zaman
kime şans geleceği belli olmuyor. Ben de kat-
kıda bulunabildiğim için çok mutluyum. Tabii
ki her maç zor. Son maç da çok zorlu geçti. İyi
bir takım vardı karşımızda ve zor durumda
olan bir takım vardı. Geçen yılın şampiyonu
sonuçta. Şu anda da düşme hattındalar ama
bence iyi bir takım. Bundan sonra da her maç
zor geçecek. Takım arkadaşlarımı bir kez daha
tebrik ediyorum.  Güzel bir mücadele ortaya
koyduk. Hırsımızı, ne kadar istediğimizi sa-
hada gösterdik. Bundan sonra da böyle gide-
ceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

Bütün maçları kazanacağız

Harun Tekin, sezonun kalan bölümüyle ilgili
de, “Son 6 maç kaldı. Rakibimizle aramızda 3
puan fark var. Biz ona pek bakmıyoruz, maç
maç bakıyoruz. 2-3 günde bir maç oynayaca-
ğız. Bütün maçları kazanıp inşallah şampiyon
olacağız. Biz buna inanıyoruz. Zaten inancı-
mızı da sahada gösteriyoruz. Hep birlikteyiz.
Güzel bir aile olduk. Buna bütün takım inanı-
yor, hocamız inanıyor, yönetimimiz inanıyor,
Başkanımız inanıyor. Tüm mücadelemizi,
inancımızı, ne kadar istediğimizi rakiplerimize
göstereceğiz ve sonunda inşallah şampiyon
biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Birbirimizi iyi anlıyoruz

Takımdaki kalecilerin iletişimini de değerlendi-
ren Harun, “Uzun yıllardan beri kaleciyim.
Kaleciler arasında, kaleci antrenörleri arasında
çok sıkıntılar olduğunu görmedim çünkü kale-
ciler birbirini çok iyi anlarlar. Beraber uyum
içerisinde çalışıyoruz. Birbirimizi iyi anlıyoruz,
iyi anlaşıyoruz. İyi çalışmalar yapıyoruz hoca-
mızla beraber. Daha önce ben sakatlandım
şimdi de Altay. İnşallah o da güçlü bir şekilde
yanımıza dönecek. Zaten şu an yanımızda ol-
masa da hissettiriyor kendisini, sürekli konu-
şuyoruz. Birlik içerisindeyiz. Birlik olamazsak
başarı da olmaz. Bunu başardığımızı düşünü-
yorum" dedi.

Başkanımız destek oldu

Medipol Başakşehir maçında kurtardığı pen-
altı sonrası takım arkadaşlarının kendisini teb-
rik etmesiyle ilgili de Harun Tekin, “Uzun
süredir oynamıyordum, ciddi bir sakatlık ge-
çirdim. Bu sezon benim için şanssız bir se-
zondu. Sağ olsun bütün takım arkadaşlarım,
hocamız, yönetimimiz, Başkanımız destek
oldu. Arkadaşlarımın bana koştuğunu gö-
rünce duygusal anlar yaşadım. Duygusal bir

insanım,
bazen 
böyle anlar
yaşayabiliyo-
ruz. Umarım
yolun so-
nunda da
gülen taraf
biz oluruz.
Tüm 
arkadaşla-
rıma teşekkür
ediyorum.
Birbirimize iyi
destek oluyo-
ruz. İyi bir ai-
leyiz” şeklinde
konuştu.
DHA
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MeDİpol Başakşehir Kulübü, altyapı antrenörü
Can Cüneyt Ömeroğlu'nun Covid-19 nedeniyle ya-
şamını yitirdiğini açıkladı. Medipol Başakşehir

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Altyapı antre-
nörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19
nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze

önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörü-
müz Ömeroğlu’na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. DHA

BİZ İYİ BİR
AİLEYİZ

14

F enerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu
(YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri
kapsamında online olarak başladı. FB TV

ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan
nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yük-
sek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden
yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu
üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal 
mesafe kuralına uyarak takip etti. Yüksek 
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış ko-
nuşmasının ardından toplantı, Yüksek Divan
Kurulu Üyelerinin videolu mesajları ile devam
etti. Ardından ise Fenerbahçe Genel Sekreteri
Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet rapo-
runu açıkladı.

Erdoğan'a teşekkür etti

Burak Kızılhan, "19 Mart 2021 tarihinde Banka-
lar Birliği ile anlaşma imzalayarak kulübümüzü
finansal anlamda düzlüğe çıkarma hedefimiz de
nefes alma adına önemli bir adım attık. Anlaş-
maya göre borçlarımız 2021-22 ve 2022-23 se-
zonlarında ana para ödemesiz olmak koşuluyla
2+7 şeklinde toplam 9 yıllık bir planda yapılan-
dırıldı. Yapılandırma anlaşmasında emeği geçen
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan olmak üzere ilgili bakanlıkları ve Bankalar
Birliği'ne teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Federasyonla paylaştık

6 Mart 2021'de 1959 yılı öncesindeki şampiyon-
lukların sayılması ile ilgili TFF'ye resmi başvuru-
nun yapıldığını dile getiren Burak Kızılhan,
"Daha sonra ise talebimizdeki haklılıklarımızı is-
patlayacak ek dokümanları da federasyonu-
muzla paylaştık. 1959 öncesi sayılmasını
istediğimiz 9 adet şampiyonluğumuz var. Bu-
rada yok sayılan yalnız kulübümüzün şampi-
yonlukları değil aynı zamanda da Türkiye
Cumhuriyeti'nin futbol tarihidir. Kupalar layık
olduğu değere kavuşacak ve Türkiye'nin en çok
şampiyonluğu sahip kulübü olarak hakkımızı
alacağız" diye konuştu.

Bulut'a teşekkür ediyoruz

Futbol A takımının yoğun maç temposunda
zirve mücadelesini sürdürdüğünü belirten Burak
Kızılhan, "25 Mart tarihinde teknik direktörü-
müz Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşarak
yollarımızı ayırdık. Sezon boyu verdiği emek için
kendisine teşekkür ediyoruz. Sezon sonuna
kadar ise sportif direktörümüz Emre Belözoğlu,
Futbol A Takım Direktörü olarak mesai vermeye
devam edecek. Yarınki Kasımpaşa maçı önce-
sinde lig lideri Beşiktaş ile aramızdaki 3 puanlık
bir fark bulunuyor. Kalan 6 maçta göstereceği-
miz performans ile sezon sonunda şampiyonluk
kupasını müzemize getirmekten büyük hedefi-
miz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sürüyor

Burak Kızılhan ayrıca, Fenerbahçe tüzüğüne
göre yönetimin 3 yıl süre ile görev aldığını hatır-

Fenerbahçeli kaleci Harun 
Tekin, "Bütün maçları kazanıp
inşallah şampiyon olacağız" dedi.
Tekin, " Umarım yolun sonunda da
gülen taraf biz oluruz. 
Birbirimize iyi destek oluyoruz. 
İyi bir aileyiz" diye konuştu

Ömeroğlu hayatını KayBetti
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lattı. Seçimli genel kurul yapabilmek
için çalışmaların sürdüğünü dile geti-
ren Kızılhan, gerekli iznin alınmasıyla
seçimli genel kurulu yapma hakkını
elde edeceklerini ve 29-30 mayıs tarih-
lerinde seçim heyecanını yaşayacakla-
rını kaydetti. 
Çoğunluk sağlanmama durumunda
ise genel kurulun 5-6 haziranda ço-
ğunluk aranmaksızın yapılacağını
ifade etti. Burak Kızılhan'ın ardından
kulüp şube sorumluları da divan kuru-
lunda açıklamalarda bulundu. Fener-
bahçe Futbol A Takım İdari Menajeri
Volkan Ballı, Fenerbahçe Beko Takım
Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe

Öznur Kablo Takım Menajeri 
Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Vo-
leybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah
Paşaoğlu, Fenerbahçe Yüzme Şubesi
Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fener-
bahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan
Bayülken, Fenerbahçe Boks Şubesi
Sorumlusu Selahattin Atasever, Fener-
bahçe Doğuş Yelken Sorumlusu
Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe
Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu
Mesud Fagihi Farahmand ve Fener-
bahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu
Gürsel Özyurt, ilgilendikleri branşlar
ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler ak-
tardı. DHA

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan baş-
kanlık seçimlerinde tarihler belli oldu. Sarı-
lacivertlilerde başkanlık seçimleri 29-30
Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yeterli çoğun-
luk sağlanamaması durumunda seçim 5-6
haziran tarihinde gerçekleşecek. 28 bin 528
üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek.
Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy
kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla
alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online olarak
düzenlenen Yüksek Divan Kurulu’nda baş-
kanlık adaylığı konusunda, “Net bir şey söy-
lemenin erken olduğunu düşünüyorum.
Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa
onun yapılacağından da hiç şüpheniz olma-
sın” açıklamasını yaptı.

ALi KOÇ ADAY 
OLACAK MI?

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu
(YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında online olarak yapıldı. başladı. Kulübün
tüzüğü gereğince bu toplantıda yapılması gere-
ken Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi ise
konoravirüs salgını sebebiyle alınan idari ka-
rarlar doğrultusunda gelecek yıla ertelenmişti.
Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına
başlayan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan
Kurulu Başkanı Vefa Küçük, koronavirüs salgını
sebebiyle yaşanan olumsuzluklara değindi.
Nisan ayında yapılması gereken Yüksek Divan
Kurulu başkanlık seçimini ertelemek zorunda
kaldıklarını dile getiren Vefa Küçük, "3 bin 200
üye sayasından aidatını ödeyen 2 bin 735 yük-
sek divan kurulundaki arkadaşımızın katılım
hakkı olması sebebiyle YDK seçimini yönetimi-
miz pandemi koşullarından dolayı erteledi. İn-
şallah normal şartlara döndüğümüzde
kulübümüzdeki herşey normale dönecektir.
Yüksel Günay'ın vefatıyla birlikte 6'ncı kişi ola-
rak ben 2014 yılından itibaren 7 senedir yük-
sek divan kurulu başkanlığını şan, şeref ve
gururla ifa ettim. Gelecek zaman içinde her
şey normale döndükten sonra yapılacak yeni
seçimde Allah sağlık verirse yeniden bu görevi
sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

KÜÇÜK: BU GÖREVE 
YENiDEN TALiBiM

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında sa-
hasında Kasımpaşa'yı konuk edecek
Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fut-
bol A Takım Direktörü Emre Belö-
zoğlu yönetiminde gerçekleştirilen
antrenman, ısınma ve koordinasyon
çalışmalarıyla başladı. Pas çalışma-
larının yapıldığı idman, çift kale
maçla devam etti. Antrenman, tak-
tiksel ve bireysel çalışmalarla 
sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül
antrenmanın tamamında takımla
birlikte çalıştı. Ayrıca Mesut Özil de

antrenmanın ilk bölümünde takımla
birlikte yapılan çalışmada yer alırken,
ikinci bölümde ise kendisi için hazır-
lanan özel program dahilinde çalış-
malarını sürdürdü. Altay Bayındır,
Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin
ise tedavilerine devam edildi Antren-
man öncesinde 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile
TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı
dolayısıyla sahada toplanan teknik
heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile
objektiflere poz verdi. Öte yandan
kaleci antrenörü Michael Kraft'ın
doğum günü de kutlandı.

KASIMPAŞA HAZIRLIĞI

Fenerbahçe Genel
Sekreteri Burak Kızılhan



SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında  
7 Mart'ta konuk ettiği Medipol  
Başakşehir'e 1-0 mağlup olan 

Gençlerbirliği, 21 puanla son sıraya demir attı. 
O gün, neredeyse hem sahadaki görüntüsü 
hem de oynadığı oyun göz önüne alındığında 
ligin en büyük küme düşme adayı olarak gös-
terilen Ankara temsilcisi, aradan geçen yakla-
şık 1.5 aylık süreçte bütün izlenimleri tersine 
çevirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, son 8 haftada  
oynadığı oyunla hem taraftarına umut aşıladı 
hem de Süper Lig'de kümede kalma yarışında 
"ben de varım" dedi. 

Fener maçıyla başladı 

14 Mart'ta ligin son sırada yer alan ve oyna-
dığı son 11 maçta 9 mağlubiyet 2 beraberlik 
alan Gençlerbirliği, rüzgarı arkasına alma aşa-
masında olan Fenerbahçe ile deplasmanda 
karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçta 1-0 öne 
geçtiğinde aslında neredeyse bütün futbolse-
verler için maçın sonucu belli olmuştu ama 
Başkent ekibi 2-1 kazanarak hikayenin ilk adı-
mını attı. Bu galibiyet ile başkent ekibi hem  
11 maçlık galibiyet hasretini sonlardırdı hem 
de dibi gördüğü noktada tekrar nefes almayı 
başardı. 

Keyif veren futbol  

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Aytemiz 
Alanyaspor ve Kasımpaşa'yı da mağlup ede-
rek 3 haftada 9 puanı hanesine yazdıran 
Gençlerbirliği, BB Erzurumspor maçında 
uzatma dakikalarında gelen gole engel olama-
mış ve Özcan Bizati ile ilk puan kaybını ya-
şadı. Bir sonraki hafta Ankara derbisinde 
Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Başkent ekibi, 
Sivasspor karşısında son 15 dakikasına 2-0 
önde girdiği karşılaşmayı da 3-2 kaybetmiş ve 
bir gerileme sürecine girmişti. Küme düşme 
hattında direkt rakibi olan Kayserispor'a karşı 
2-2 beraberlik ile sahadan ayrılan Gençlerbir-
liği, son olarak dün Çaykur Rizespor'u 2-1 
mağlup ederek Özcan Bizati yönetiminde 
 4 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak  
14 puan topladı. 

8 maçın 6'sında 2 gol 

Özcan Bizati yönetiminde oynadığı futbol ile 
futbolseverlerin dikkatini çeken Gençlerbirliği, 
bu oyunun meyvelerini de toplamayı başardı. 
Bizati öncesinde 27 maçta 22 gol atabilen baş-
kent ekibi, Bizati sonrasında 8 maçta 14 gol 
atarak 1.75 gol ortalaması yakalamayı ba-
şardı. Başkent ekibi, bu 8 maçta da gol atmayı 
başarırken 6 tanesinde ise rakip filelere en az 2 
gol bıraktı. 

Hikayenin sonu nasıl olacak? 

Çaykur Rizespor maçı ardından yaptığı, "Ku-
lübümüz çam ağacı gibi kışa direnen şekilde 
dik duruyor. Oyuncular karanlıkta bile buğulu 
cama güneş çizecek kadar karakter gösteriyor-
lar. Yaşamak istiyoruz, Sio gibi yaşamak isti-
yoruz"  açıklamaları ile içinde bulundukları 
durumu en iyi şekilde dile getiren Özcan Bi-
zati ve takımının kalan 5 haftada işi kolay ol-
mayacak. Hatayspor, Karagümrük ve 
Trabzonspor gibi ligin üst sıralarında yer alan 
takımlarla deplasmanda mücadele edecek 
olan başkent ekibi, iki iç saha maçında ise Ga-
latasaray ve Göztepe'yi konuk edecek. Taraflı-
tarafsız herkesin takdirini kazanan ve 
"yaşama" mücadelesi veren başkent ekibinin 
kümede kalmak için başlattığı bu hikayede ba-
şarılı olabilmesi için kalan fikstürde daha 
büyük adımlar atması gerekecek. DHA 

SÜPER Lig'in 37. haftasında İtti-
fak Holding Konyaspor, konuk et-
tiği Atakaş Hatayspor ile 0-0 
berabere kaldı ve iki takım da 
sahadan 1'er puanla ayrıldı. 
Süper Lig'in 37. haftasında İttifak 
Holding Konyaspor ile Atakaş 
Hatayspor karşı karşıya geldi. 
Konya Büyükşehir Belediye Stad-
yumu'nda oynanan mücadelede 
gol sesi çıkmadı. Orta alan mü-
cadelesi şeklinde geçen karşı-
laşmada takımlar, zaman zaman 
pozisyon bulsalar da sonuca gi-
demediler. Atakaş Hatayspor'un 
ataklarına kalesini kapatan ve 
şık kurtarışlar yapan yeşil beyaz-
lıların kalecisi Sehic, takımının 
sahadan 1 puanla ayrılmasını 
sağlayan isimlerin başında geldi. 
Konyaspor'da maçın uzatma da-
kikalarında yaşanan pozisyonda 
penaltı bekleyen ve maçın biti-
minde hakeme itirazlarını sürdü-
ren Skubic, kırmızı kart gördü. 
Bu sonuçla İttifak Holding Kon-
yaspor puanını 42'ye yükseltir-
ken Hatayspor, haftayı 54 
puanda kapattı. Konyaspor gele-
cek hafta Galatasaray'a konuk 
olacak. Hatayspor ise ligden 
düşmeme mücadelesi veren 
Gençlerbirliği'ni sahasında konuk 
edecek. Süper Lig'in 38. hafta 
maçları haftaiçi oynanacak. 

1’er puana  
razı geldiler 
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TÜRKİYE Atletizm Fede-
rasyonu tarafından Alan-
ya'da hem Türkiye Dağ 

Koşusu Şampiyonası hem de 15 Ma-
yıs'ta Romanya'da yapılacak Dağ Ko-
şuları Balkan Şampiyonası için milli 
takım seçmeleri yapıldı. Alanya'daki 
yarışta ilk 4'e giren sporcular milli ta-
kıma seçilirken, bu yarışmalarda atlet-
ler 20 yaş altı kategoride 5,5 
kilometre, büyüklerde ise 10 kilomet-
relik parkurda yarıştı. Organizas-
yonda büyük erkelerde Kenan Sarı 
birinci, Ramazan Sönmez ikinci, Rıd-
van Taş ise üçüncü oldu. Büyük ka-

dınlarda Rahime Tekin birinci, Gizem 
Nur Keskin ikinci, Berfin Barışer 
üçüncü oldu. 20 yaş altı kategorisi er-
keklerde ise birinciliği Mehmet Vefa 
elde ederken, ikinciliği Oğuz Güven, 
üçüncülüğü ise Emre Kara aldı. Ka-
dınlarda da Fadime Ayazma birinci, 
Tuğçe Özkan ikinci Şeydanur Acar da 
üçüncü oldu. 

Kürsüde yerimizi aldık 

Türkiye'nin, Avrupa'nın en iyi milli ta-
kımlarından birine sahip olduğunu 
dile getiren Türkiye Atletizm Federas-
yonu Başkanı Fatih Çintimar, "Tür-

kiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nı aynı 
zamanda Balkan ve Avrupa milli 
takım seçme yarışları olarak aynı za-
manda yaptık. Buradaki ilk dörde 
giren sporcularımız önce Balkan ar-
dından da Avrupa Şampiyonası'nda 
ülkemizi temsil edecek. Bu branşta 
Avrupa'nın en iyi milli takımlarından 
birine sahibiz. Son yıllarda yapılan 
yarışlarda kürsüde yerimizi aldık. 
Dünya Şampiyonası'nda da Avrupa 
Şampiyonası'nda da zaten Balkan 
Şampiyonası'nda çok fazla rakibiz ol-
muyor ama sonuçta bir yarış" dedi. 

Antalya'mızı görmemişti 

Alanya'daki parkuru çok beğendikle-
rini de ifade eden Çintimar, "Buradaki 
parkur çok hoşumuza gitti. Buraya 
300 yakın çocuğumuz katıldı. Çocuk-
larımızın yüzde 90- 95'i İç Anadolu, 
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu 
ve İstanbul bölgesinden gelen sporcu-
larımız. Konuştuğumuz sporcuların 
hemen hemen hepsi Alanya'mızı, An-
talya'mızı görmemişti. Bu tip organi-
zasyonların en önemlisi 
sporcularımızın buraları gelip görebil-
meleri. Buradaki huzuru ve güzelliği 
görmeleri ve hissetmeleri. Ülkemizin 
coğrafyasını tanıyabilmeleri. Bunun 
için de bölgeye bu yarışları verdik. 
Burada da Alanyaspor başkanımız ve 
aynı zamanda federasyonumuz yöne-
tim kurulu üyesi başkan vekilimiz 
Hasan Çavuşoğlu, il ve ilçe müdürlü-
ğümüz ile Alanya Kaymakamlığı ve 
belediyesinin katkılarıyla önümüzdeki 
günlerde bir Balkan Şampiyonası, Av-
rupa Şampiyonası organize etmek is-
tiyoruz. Tarih, deniz ve doğayla iç içe 
bu güzellikle içerisinde insanlar ko-
şarken hem yorulmuyor hem de ülke-
mizin güzelliklerini Avrupa ve Balkan 
Şampiyonası'nda göstermek istiyo-
ruz" diye konuştu. DHA 

Gençlerbirliği  
yaşamak istiyor 
Süper Lig'in 37'nci haftasının açılış 
maçında kendi sahasında Çaykur 

Rizespor'u 2-1 mağlup eden  
Gençlerbirliği, kümede kalma  

yolunda kritik bir adım daha attı. 

SIMDI HEDEFIM  
OLIMPIYATLAR 

300 atlet ter döktü

Polonya’da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası’nda 81 kilo final müsabakasında Rus  
rakibi Kseniia Olifirenko’yu yenerek dünya şampiyonu olan Büşra Işıldar, altın madalyasıyla yurda 
döndü. Havalimanında konuşan başarılı sporcu Işıldar, “Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim 
dünya diyordum, bunu da başardım. Şimdi hedefim olimpiyatlar inşallah” dedi

G ençler Dünya Boks Şampiyona-
sı'nda mücadele eden, aralarında 
dünya şampiyonu boksör Büşra 

Işıldar'ın da olduğu 17 kişilik milli takım 
kafilesi yurda döndü. Milli takım kafilesi 
Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan 
uçakla saat 13.30'da İstanbul Havalima-
nı'na geldi.  

Marşımızı okuttum 

Dünya şampiyonluğuna ulaşarak altın 
madalya kazanan milli boksör Büşra Işıl-
dar ile Genç Kadınlar Milli Takım Başant-
renörü Fikret Taşdemir, kendilerini 
karşılayan basın mensuplarına şampiyona 
hakkında değerlendirmede bulundu. 

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör 
Büşra Işıldar,"Çeyrek finalde Hintli raki-
bimle, yarı finalde Polonyalı, finalde de 
Rus rakibimle karşılaştım. Üçünü de 5-0 
mağlup ederek dünya şampiyonu oldum. 
İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok mutlu-
yum, ülkeme döndüm. En büyük hedefim 
olimpiyatlar. Üç Avrupa şampiyonluğum 
var. Avrupa şampiyonu olduktan sonra 
hedefim dünya şampiyonluğu diyordum, 
bunu da başardım. Şimdi olimpiyatlara 
inşallah" şeklinde konuştu. 

3 ay hiç dışarı çıkmadım 

Koronavirüs pandemisinin hazırlıklarını 
olumsuz etkilediğini belirten Işıldar, "Kas-

tamonu'da bir aylık bir kampımız oldu, 
 Bir buçuk aydır da evimizden uzağız. Bir 
ay milli takım kampımız oldu. Kastamo-
nu'da bir tesisimiz var, orada kamp yapı-
yoruz. Daha sonra on beş gün önce 
Polonya'ya gittik. On beş gündür maçları-
mız sürüyor. İlk turda Hintli rakibimi na-
kavt ederek bir üst tura yükseldim. Orada 
da Polonya rakibimi beş sıfır yendim ve fi-
nalde de Rus'la karşılaştım. Pandemi dola-
yısıyla rahat hazırlanamadık. Zaten çok 
uzun bir zaman evimizde kaldık. O benim 
için çok büyük bir kayıp, benim için bir 
günün bile kaybı var. Üç ay hiç evimizden 
dışarı çıkmadan evde antrenmanlara 
devam ettim hocam eşliğinde" dedi.

GENÇ Kadınlar Milli Takım  
Başantrenörü Fikret Taşdemir ise 
"Öncelikle şükürler olsun yurdu-
muza döndük. Bu pandemi döne-
minde zorlu bir kamp dönemi 
geçirdik. Dünya şampiyonasın-
dan, genç bayanlar ve genç erkek-
ler Dünya şampiyonasından 
geliyoruz. Büşra, dünya şampi-
yonu oldu. Şu anda ulaşabileceği-
miz en büyük nokta olimpiyattan 
önce dünya şampiyonluğuna ulaş-
mış olduk. Tabii bir sporcunun,  
bir antrenörünün en büyük hedefi 
olimpiyattır ama işte yaşından  
dolayı 2024 olimpiyatlarına  
katılabiliyor. Tabi ki bundan  
sonraki süreç, ona hazırlanmak"  
ifadelerini kullandı. DHA 

ZORLU BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK
Gençler Dünya Boks  
Şampiyonası'nda mücadele 
eden, aralarında  
dünya şampiyonu  
boksör Büşra  
Işıldar'ın da  
olduğu 17  
kişilik milli  
takım  
kafilesi  
yurda  
döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türkiye  
Dağ Koşusu Şampiyonası ve Romanya'da yapılacak Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım 

seçmelerinde, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 atlet koştu.
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