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HERKES İNANSIN

Hayallerimiz
gerçek olacak

BAHÇELİ ÇOK SERT

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Twitter hesabından

yaptığı paylaşımla, Güney Kıbrıs’ta
bir camiye yönelik gerçekleştirilen
saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli,
“Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol
kentindeki bir camiye yönelik nefret
dolu saldırıları lanetliyorum. 1821
Mora ayaklanmasının 200.yıldö-
nümü münasebetiyle Türklere ölüm
sloganları atanlar, cami duvarlarına
mavi boyayla haç
resmi çizenler al-
çaktır, korkaktır,
günahkârdır” dedi.
Yunanistan'a da
gözdağı veren
MHP Lideri, “İnti-
kam bir gün alına-
caktır” ifadesini
kullandı. I SAYFA 7

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, sos-

yal medya hesabından AK Parti
Kadıköy İlçe Teşkilatı'nın gerçekleş-
tirdiği “Hedef 2023” açıklamasına
destek verdi. AK Parti'nin her
zaman millete hizmet yolunda ola-
cağını söyleyen Kabaktepe, “Haya-
linizin şarkısını beraber yazacağız,
sözünüzün türküsünü birlikte söy-
leyeceğiz, heyecanınızın kilimini he-
pimiz dokuyacağız, hep birlikte
İstanbul sevdamızı gönüllere nak-
şedeceğiz. Türkiye sevdamızı gö-
nüllere nakşedeceğiz. Hedef 2023
yolunda ilerleyeceğiz” dedi.
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Alçaklar 
korkaklar!
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İKTİDAR RANT PEŞİNDE

İstanbul’da
vurgun var

CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, “Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın, “re’sen”
yaptığı imar planları sayesinde, 
İstanbul, tarihinin gelmiş geçmiş 
en büyük rant vurgunu ile karşı kar-
şıya kalmıştır” dedi. Tekin, “İmar
yapma tekniğine tümüyle aykırı bi-
çimde, hiçbir kurumunun, sivil top-
lum örgütünün, meslek odalarının,
görüşleri alınmadan, İBB komis-
yonlarında ve Meclisinde tartışıl-

madan, kapalı
kapılar arkasında,
‘imar vurgunu’ 
yapılıyor. vatan-
daşlarımız can
derdinde, ancak
iktidar hala rant
derdinde.” diyerek
tepkisini dile ge-
tirdi. I SAYFA 7

Devlet Bahçeli

YILMAZ, ALİBEY’DE

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Alibey Mahalle-

si'nde devam eden çalışmaları
inceledi. Silivri için durmak bilme-
den yola devam edeceklerini anlatan
Yılmaz, “Her zaman vatandaşları-
mızın mutluluğunu gözeterek çalış-
maya devam edeceğiz. Diğer
mahallelerimizde olduğumuz gibi
bugün de Alibey de devam eden ça-
lışmalarımızı inceleme ve ilçe sakin-
lerimizle bir araya gelip sorunlarını,
isteklerini dinleme fırsatı bulduk.
Her zaman hemşehrilerimize kulak
vererek, hizmetlerimizi sürdürece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
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Silivri için
sahadayız
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CATALCA BUYUK
ATILIM ICINDE

Çatalca'da ilklerin yaşandığını
kaydeden Üner, “Cumhuriyet

Meydanı ve Millet Bahçesi projemiz
hızla devam ediyor, Yarı Olimpik Ka-
palı Yüzme Havuzumuz bitmek
üzere ve aynı alanı çok amaçlı kapalı
spor salonuyla, 800 kişilik tribün ya-

pacağımız futbol sahasıyla, fitness
salonuyla, otoparkı, kafeteryalarıyla
Spor Adası haline getireceğiz. İzzet-
tin Mahallemizde profesyonel stat
çalışmamız hızla tamamlanıyor,
Cem Kara Yaşam Vadimizde çalış-
malarımız aralıksız sürüyor. I SAYFA 5

ç

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Kent 

Konseyi Gençlik Meclisi ile bir araya geldi.
Gençlere yönelik eğitim, spor, kültür-sanat
faaliyetleri ve iş olanakları gibi birçok ko-
nuda görüşmelerin olduğu toplantıda Baş-
kan Bozkurt, “Hep birlikte gri bir kenti,
renkli bir kente çevirebiliriz. Bizim hedefimiz
Esenyurt'ta gri kalmasın. Bunun için gençle-
rimizle birlikte vatandaşlarımızla birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi. I SAYFA 4
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile
birlikte Halk Ekmek'in Ha-

dımköy'deki fabrikasının inşaa-
tında incelemelerde bulundu. Bir
gazetecinin “Neden bu fabrikaya
ihtiyaç var?” sorusu üzerine Kılıç-
daroğlu, hayatın çok pahalı oldu-
ğunu, yoksul insanlara ucuz
ekmek ulaştırmak gerektiğini belir-
terek şunları söyledi: “Belediye

başkanımız ekip arkadaşlarıyla be-
raber İstanbullulara hizmet veri-
yor. Her İstanbullunun evine helal
ekmek girmeli. Bunun mücadele-
sini veriyor. Hiçbir evde çocuk ya-
tağa aç girmesin diye defalarca
ifade ettik. Bu görevi üstlenecek de
o kentin belediye başkanı. Ekrem
başkan da bu konuda elinden
gelen tüm çabayı gösteriyor” dedi.
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İMAMOĞlu ÇABA GÖStErİYOr

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu da bu fabrikanın

daha önceden planlandığını hatır-
lattı. Son dönemde artan yoksul-
lukla beraber ucuz ekmeğe olan
ihtiyacın da arttığına dikkati çeken
İmamoğlu, şöyle dedi; “O nedenle
daha çok ekmek üretimine ihtiyaç
var. Bir liraya ekmek satılıyor Halk
Ekmek tarafından. Doğrudur, ne-
redeyse iki katından daha fazlaya

fırınlarda satılıyor. Şunu da ifade
edelim, fırınların da maliyetlerle
uğraştığını biliyoruz. Maliyetinin
ne kadar arttığını, unun, buğdayın,
mayanın ne kadar artış gösterdiğini
de biliyoruz. Onların da Allah 
yardımcısı olsun. Bizim bugün
yoksulluğa karşı mücadele verme
zorunluluğumuz var. Bu mücade-
leyi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifade-
lerini kullandı. I SAYFA 8
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uCuZ EkMEĞE İhtİYAÇ vAr
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Çekmeköy Belediye-

si'ndeki durum değerlendirme toplantı-
sına katıldı.  Bakan Kurum, “Kanal
İstanbul projesine ilişkin daha önce
1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama
imar planlarını askıya çıkarmıştık. Va-
tandaşlarımızdan gelen talepler, beledi-
yelerimizden, kamu kuruluşlarından
gelen talepler doğrultusunda yapılan iti-

razlar doğrultusunda bu itirazları değer-
lendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen
hafta itibariyle askıya çıkardık. 1/5 bin
ve 1 bin uygulama imar planlarını da iti-
razları değerlendirmek, vatandaşlarımı-
zın sorunlarını problemlerini çözerek
İstanbul'umuza değerine değer katacak.
Kanal İstanbul Projesi için artık imar
planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış
bulunuyoruz” diye konuştu.
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Kanal İstanbul
için onay verdik

BEŞİktAŞ’tA SANAt vAr

ÇAlıŞMAlAr ArAlıkSıZ SÜrÜYOr
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hadımköy'deki
Halk Ekmek Fabrikası inşaatını gezdi. Ucuz ekmek konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu,
“Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli” derken İmamoğlu ise “İstanbul'da yoksulluğa karşı
mücadele içindeyiz. Herkesin evine ucuz ve sağlıklı ekmek girsin diye çalışıyoruz” diye konuştu

YOKSULLUKLA 
MUCADELE VAR

Beşiktaş Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü’nü bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi

tiyatro etkinlikleri ile kutluyor. Yetişkin ve çocuk
oyunlarının yer aldığı gösterimler sosyal medya
kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve iki
gün boyunca sürecek. I SAYFA 4
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Arnavutköy - Sultangazi yolunda meydana gelen
kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybettiği otomobil takla atarak savruldu. Sürücü, hur-
daya dönen otomobilden sağ olarak kurtarıldı. I SAYFA 3
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Mesut
Üner

ESENYurt’tA Grİ
hİÇ kAlMAYACAk

Kemal
Deniz

Bozkurt

Gürsel Tekin
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SOSYAL MESAFE YALAN OLDU

İstiklal Caddesi
dolup taştı!

Koronavirüs vakalarında ya-
şanan artışa rağmen Taksim

Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde
yoğunluk oluştu. Güzel havayı fır-
sat bilenler de sahillere akın etti.
Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk
göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında
inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve
yabancı birçok turistin akın ettiği
Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken
kimi de sahilde yürümeyi tercih etti.
Zaman zaman sosyal mesafenin
hiçe sayıldığı görüldü. 
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ELEKTRİKTE REKOR

İstanbul barajlarındaki dolu-
luk oranı yüzde 70.6’a ulaştı.

2021’in ilk iki ayında, en fazla evsel
atık Küçükçekmece’den toplandı.
Ocak-Şubat döneminde, çöp gazın-
dan, 96 bin 358 MWh elektrik ener-
jisi üretildi. Türkiye’deki toplam
elektrik tüketiminin yüzde 16.6’sının
gerçekleştiği İstanbul’da, en fazla
tüketim yüzde 36.9 ile ticarethane-
lerde kaydedildi. I SAYFA 5
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K.Çekmece
elektrikte önde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için
artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz" dedi

İStANBul’A dEĞEr kAtACAĞıZ

AllAh kurtArdı 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza attığını ifade etti.

Merhaba güzel kalpli insanlar,
Bundan sonra her hafta Pazar gün-

leri yazılarımla, siz değerli DAMGA 
Gazetesi okuyucula-
rıyla birlikte olacağım. 

Bunu yaparken de
tek bir amacım var;
‘Ziya’ ismimin anla-
mına uygun, yolları-
nıza ‘ışık’ tutmak ve
kişisel gelişiminize katkı
sağlayarak hayatları-
nıza dokunabilmek. 

Geliriniz 
kişisel gelişim 

çapınızı geçemez!

Ziya Yılmaz'ın köşe yazısı sayfa 4'te

YALNIZ
KURT
FATİH
TERİM

Sayfa 14



AMERİKAN Gastroenteroloji Derneği’nin 
yaptığı bir çalışma, kalın bağırsak  
kanserinde tarama yaşının 50’den 45’e düş-

tüğünü gösterdi. Çalışmayı değerlendiren Yeditepe 
Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uz-
manı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, kalın bağırsak kanseri 
ve tarama testlerinin önemi hakkında bilgiler verdi. 

Sık görülen kanser türü 

Kolon ya da diğer adıyla kalın bağırsak kanserinin tüm 
dünyadaki kanserler arasında iki cinsiyette de her 
zaman ilk 3’te yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Cüneyt 
Kayaalp, "Sık gördüğümüz bir kanser türü. Genetik 
faktörler kalın bağırsak kanserinin ortaya çıkmasında 
etkili. Ailesinde kalın bağırsak kanseri hikayesi olan kişi-
lerde hastalığın görülme oranı daha yüksek. Ama 
bunun yanında yediğimiz içtiğimiz gıdalar çok önemli. 
Hareketsizlik, posalı gıdaların tüketilmemesi, GDO’lu 
gıdalar bunların hepsi riski artırıyor. Korunmak için ise 
doğal, lifli gıdalar, hareket, sıvı alımı, egzersiz bunlar 
çok çok önemli" dedi. 

Vakalar 2 katına çıktı 

Kalın bağırsak kanserinin tedavisinde tarama testleri-
nin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, 
Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin yaptığı bir ça-
lışmaya değinerek şu uyarılarda bulundu: 
"Dernek, her yıl kalın bağırsak hastalarının yaşlarına 
göre dökümlerini çıkarıyor. 1980’lerle karşılaştırıldı-
ğında günümüzde 50 yaşın altında kalın bağırsak kan-
serlerini 2 kat daha fazla görüyoruz. Bu nedenle hem 
Amerikan Gastroenteroloji Derneği hem Amerikan 
Kanser Derneği 50 yaş altındaki hastaların taranması 
gerektiğine karar verdi. Kılavuzlarda da bu yönde bir 
değişiklik yapıldı. Artık 45 yaşının üstünde taramaların 
yapılması gerektiği, bu şekilde erken tanı, erken şekilde 
tedavi yapılarak kanserden kurtulmanın mümkün ol-
duğunu biliyoruz. Eski yıllara göre genç yaşlarda kalın 
bağırsak kanseri görülme oranı günümüzde ne yazık ki 
2 katına çıktı. Bu nedenle de tarama yaşını 50’den 
45’e indiriyoruz." 

Erken yaşta tedavi  

Kalın bağırsak kanserinde en fazla metastazın karaci-
ğerde görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Cüneyt Kaya-
alp, "Karaciğere sıçramış kanserlerde bile iyi sonuçlar 
alıyoruz. Yaklaşık 100 tane böyle hasta olsa 4'üncü ev-
rede karaciğere yayılmış kalın bağırsak kanserimiz olsa 
5 yıl boyunca bunların yüzde 35’ini hayatta tutabiliyo-
ruz. Gelişen cerrahi teknikler ile bu başarıları elde ede-
biliyoruz. Ama bizim esas arzumuz erken tanı ve erken 
dönemde teşhis etmek. Erken teşhis ettiğimizde hasta-
ların hepsini yaşatabiliyoruz. Kalın bağırsak kanserin-
den erken teşhis sayesinde ölüm olmuyor. Bunu 
tamamen ortadan kaldırabiliyoruz” dedi.
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D önemlerden biri depresyon-
dur. Bu dönemde en az iki 
hafta süren çökkünlük, istek-

sizlik, ilgi ve istekte azalma, uyku so-
runları, iştah sorunları, konsantre 
olamama, enerji azalması, suçluluk 
duygusu, iç sıkıntısı, işine gidememe, 
huzursuzluk ve intihar düşünceleri gö-
rülebilir. 

Aileler kabul etmiyor 

İkinci dönem ise taşkınlık (mani) döne-
midir. Bu dönem en az bir hafta sürer. 
Kişiye az uyku yetmeye başlar ancak 
buna rağmen aşırı enerjiktir. Neşeli, 
aşırı hareketli, aşırı konuşkan, dışa 
dönük, aşırı şakacı bazen cinsellikle il-
gili yersiz şakalar yapan, kendisini 
önemli bir kişi gibi hisseden, aşırı har-
cama yapan bir kişi olarak karşımıza 
çıkar. Bazen bu dönemde kişi aşırı kav-
gacı, sinirli bir kişi olabilir. Bu dönemde 
uygunsuz ve sık cinsellik yaşanabilir. 
Hepimizin gün içerisinde ya da bir gün 
süren böyle dönemleri olabilmektedir. 
Ancak ailelere sorduğumuzda; bizim 

çocuğumuz böyle bir kişi değildi, bir 
anda değişti bambaşka biri oldu derler. 
Burada önemli fark uygunsuz ortam-
larda uygunsuz davranmaktır. Esasen 
manyak kelimesi mani dönemini yaşa-
yan kişi olmasına rağmen, toplumda 
bir aşağılama kelimesi olarak kullanıl-
maktadır. 

Daha sık depresyon yaşarlar 

Bipolar bozukluğu olan kişiler sonba-
har ve kış dönemlerinde depresyon dö-
nemi daha sık yaşarlarken, ilkbahar ve 
yaz dönemleri daha çok taşkınlık dö-
nemleri yaşayabilirler.  
Çoğunlukla bu dönemler başlarken 
stres yoktur. Ancak stresli durumlarda 
bu hastalığı başlatabilir. Kişiler bu has-
talıkta hayatları boyunca bir hastalık 
dönemi ya da birden çok hastalık 
dönemi yaşayabilirler.  
Bu dönemler depresyon, mani, ya da 
her iki durumu da barındıran karma 
dönemler olabilir. Birçok kişi; arkadaş 
veya yakının önerisiyle, ya da eczane-
den ricayla antidepresan ilaçlar kullan-

maktadır. Böyle bilgisizce, takip edilme-
den kullanılan ilaçlar depresyon hasta-
larında taşkınlık dönemi 
başlatabilmektedir. 

Bipolar bozukluğu 
düşündüren durumlar: 

1. Kişi içe kapanık bir dönem yaşarken 
birden aşırı neşeli taşkın bir dönem 
yaşamaya başlaması. 
2. Normal giyimli bir kişinin kısa bir 
zaman içinde aşırı renkli dikkat çekici 
giyinmeye başlaması. 
3. Çok konuşkan olmayan birinin gün-
lerce hatta bazen sesi kısılmasına 
rağmen aşırı konuşur duruma gelmesi 
4. Kişinin az ya da hiç uyumamasına 
rağmen oldukça dinç olması. 
5. Uygun olmayan bir ortam da uygun-
suz davranışlar yapması. Örneğin cena-
zede şarkı söylemek, aşırı gülmek gibi. 
6. Sebepsiz aşırı neşeli olması. 
7. Böyle bir alışkanlığı olmamasına 
rağmen, aşırı ve kontrolsüz alışveriş 
yapma veya para harcama 
8. Aşırı alkol ve uyuşturucu kullanma. 

9. Daha önce olmadığı halde; aşırı 
kendine güvenmesi, her yerde kavga 
etmesi. 
10. Bahar dönemlerinde bu belirtilerin 
artması. 
11. Antidepresanlarla tedavide iki hafta 
tedaviyi tamamlamadan depresyonun 
tersi bir döneme girerek aşırı neşeli 
olması. 
12. Sıkça depresyon yaşayan kişilerin 
ara dönemlerde aşırı taşkınlık 
yaşaması. 

Tedavi şekli değişkenlik gösteriyor 

Hastalığın tedavisinde; o dönemi ne 
kadar ağır geçirdiğine bağlı olarak 
ayaktan tedaviden hastaneye yatışa 
hatta şok tedavisine kadar farklı tedavi 
yöntemleri kullanılabilmektedir. Hasta-
lık yaşam boyu sürebilmektedir. Bu ne-
denle hastalık tekrarlamasın diye 
koruyucu ilaçlar kullanılmaktadır. Has-
talığın en büyük risklerinden biri de in-
tihar girişimleridir. Bu nedenle tedaviye 
özen göstermek ve psikiyatristin önerisi 
olmadan ilaç bırakmamak gerekir.

Kolon kanserinde 
yaş düştü 

BIPOLAR BOZUKLUK 
ZORA SOKUYOR 

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bipolar bozukluk 
konusu hakkında herkesin bilinçlenmesi gerektiğini söyledi

Fıtık belde, ağrısı bacakta mı? 
“OMURGA fonksiyonlarını 
iki temel üzerine oturtabili-
riz” diyen Prof. Dr. Mustafa 

Bozbuğa, bu fonksiyonlardan birinin 
hareketi ve esnekliği sağlamak, vücuda 
binen yükü taşımak, diğerinin ise nöral 
dokuyu yani sinir dokusunu korumak 
olduğunu söyledi.Omurga ve içerisin-
deki sinir dokusu ele alındığında omur-
ganın lomber birinci omurun alt 
düzeyine kadar uzanan omurilik ve 
omurilikte her segmentten çıkan sinir-
lerden oluşan bir nöral yapıyı taşıdığını 
kaydeden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, 
“Omurganın bir fonksiyonu yükü taşı-
mak, hareketi ve esnekliği sağlamak, 
diğer fonksiyonu ise nöral dokuyu yani 
sinir dokusunu korumaktır. Dolayısıyla 
omurgayı omurilik ve etrafındaki yapı-
larla birlikte düşünmek gerekiyor. Etra-
fındaki yapılardan bahsetmek gerekirse 
boyun, sırt olarak düşünürsek akciğer 

ve kalp, bel olarak düşündüğümüzde 
de çeşitli karın organları yer alıyor. 
Tüm bu yapılara ait ve bunların öte-
sinde sistemik her hastalık teorik olarak 
bel ağrısına ya da omurga ağrılarına 
neden olabilir. Bunları da farklı oran-
larda görüyoruz ama en yaygın olanı 
bel ağrısıdır ve bunun nedenleri de çok 
sıklıkla yumuşak doku problemleri ve 
bel fıtıklarıdır” dedi. 

Omurga bozuluyor 

Üst üste duran bel omurlarının bir bölü-
münün ara yüzeylerini disk yapılarının 
kapladığını belirten Prof. Dr. Mustafa 
Bozbuğa, “Bu disklerin yükü taşımak, 
esnekliği sağlamak, yükü eşit bir şekilde 
omurgaya dağıtmak gibi mekanik fonk-
siyonları, nutrisyonel ve daha başka pek 
çok fonksiyonu vardır. Diskler son de-
rece sağlam bir yapıdır ama omurga 
sürekli olarak çalışıyor. Otururken, yü-

rürken, spor yaparken ve daha birçok 
aktivitede omurga aktif şekilde çalışıyor, 
sürekli bir yük taşıyor. Zamanla da bo-
zulmalar ve zayıflamalar ortaya çıkıyor. 
Diskin belirli yerleri daha zayıftır. Ora-
lardan fıtıklaşma yani yapının bozulması 
ve bulunması gereken alanın dışına taş-
ması ortaya çıkıyor. Bu çok yaygın bir 
durumdur ve bel ağrıları nezle ve gripten 
sonra ikinci sıklıkta görülen bir şikayettir. 
Bel ağrılarının en yaygın nedeni de bel 
fıtıklarıdır” dedi. 

Sinirlerdeki baskı fıtık yapar 

 Bel fıtıklarının çok farklı tipleri ve dere-
celeri olduğuna dikkat çeken Bozbuğa, 
“Duruma göre çok farklı tedaviler ya da 
uygulamalar gerekebiliyor. Beyin cer-
rahları ameliyat için bel fıtıklarında belli 
koşullar ve belli durumları ararlar. Bu 
koşullar da bel fıtıklarının yüzde 2-3 
oranındaki hastalarda bulunur. Sinir-
lere baskı olması, fıtığın ve basının 
başka hiçbir şekilde düzeltilemeyecek 
derecede olması, klinik yansımaları ola-
rak nörolojik fonksiyon kayıplarının ol-
ması, şiddetli ağrıların olması, ağrının 
başka türlü şekilde geçirilememesi, 
idrar ya da dışkı kaçırma kusurlarının 
ortaya çıkması gibi çok çeşitli şartlar 
vardır. Bu gibi klinik tablolarda ameli-
yat yapılıyor” ifadelerini kullandı. 

Bacak kasılması yapar mı? 

 Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, ‘Bel fıtığı-
nın tipine ve derecelere göre de ağrının 
karakteri farklıdır’ dedi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Omurlardaki disklerin 
etrafını çevreleyen kapsülün gerilmesi 
durumunda şiddetli bel ağrısı, tutulma 
ve düzleşme meydana gelir. Kaslarda 

şiddetli bir spazm olacaktır. Kapsül 
yırtılıp içindeki kıkırdağımsı dokunun 
dışarıya taşması durumunda bel ağrısı 
geçecek ama bu dokunun fıtıklaşması 
ve hemen yakınındaki sinir köküne 
baskı yapması sonucu bacak ağrısı 
ortaya çıkacaktır. Birçok hasta bu du-
rumu karakteristik şekilde anlatırlar. 
Önce şiddetli bel ağrısından bahsedi-
yorlar ama bel ağrısı geçtikten sonra 
bacak ağrısı yaşadıklarını ifade ediyor-
lar. Bacak ağrısı ile gelen hastaya bel 
fıtığı var dendiğinde ya da yapılacak 
ameliyatın belden yapılacağı söylendi-
ğinde şaşkınlığa yol açıyor. Ağrı sinir 
köklerine baskı olduğunun işaretidir 
ama her bacak ağrısı da bel fıtığından 
kaynaklanmıyor.” 
 

Bel fıtığı bacak kasılması yapar mı, yapmaz mı herksin aklındaki sorulardan biri. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, bel fıtığı hakkında önemli bilgiler verdi

Kalın bağırsak kanserinin 50 yaş öncesinde 
görülme oranının son yıllarda 2 kat arttığını 
belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.  
Cüneyt Kayaalp, Amerikan Gastroenteroloji 
Derneği’nin yaptığı çalışmaya dikkat çekti

TEDAVİ 
İÇİN ÖZEN 
GEREKLİ
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Esenyurt'ta daha önceden
kumar oynatıldığı için mü-
hürlenen kıraathanenin

mührünü kırıp, yine kumar oynayan
15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi. Esen-
yurt Osmangazi Mahallesi Halide

Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan kı-
raathane bir süre önce kumar oynatıl-
dığı gerekçesi ile mühürlendi. Polis
ekipleri dün ihbar üzerine kıraathaneye
baskın yaptı. Mührü kırılan kıraatha-
nede yine kumar oynayan 15 kişiye

pandemi kurallarını ihlal ettikleri ve
kumar oynadıkları için 52 bin 35 lira
para cezası kesildi. Kıraathane sahi-
bine mühür bozmaktan işlem yapıldı.
Kıraathane ikinci kez Esenyurt İlçe Za-
bıta Ekipleri tarafından mühürlendi.

Allah kurtardı 

T aksim'e gitmek için her sabah oto-
büse bindiği Yenibosna Metro oto-
büs durağına gelen Atakan

Temizkan (23)'ın iddiasına göre, önceki
gün Yenibosna Metro-Taksim seferini
yapan özel halk otobüsünün hareket etti-
ğini görünce yetişmek için koşmaya baş-
ladı. Duraktan çıkmaya çalışan otobüse
yetişen Temizkan, şoföre çeşitli el hareket-
leri yaparak durmasını istedi. Şoförün dur-
mayarak yola devam etmesi üzerine
Temizkan, eliyle otobüsün kapısına birkaç
kez vurdu. Bunun ardından duran otobüse
binen Atakan Temizkan, iddiasına göre,
kapıya vurduğu gerekçesiyle şoförün saldı-
rısına uğradı. Temizkan, otobüse bindiği
an, şoförün, yakasına yapışarak kendisini
aşağı indirip vurmaya başladığını söyledi.
Cebinde taşıdığı biber gazını şoförün yü-
züne sıkarak kurtulan Atakan Temizkan bu
kez de 3 kişinin saldırısına uğradığını iddia
etti. Yaşadığı saldırılar nedeniyle psikoloji-
sinin bozulduğunu ifade eden Temizkan,
kendisine saldıranlarla karşılaşmamak için
o günden sonra otobüse binmek için bir
sonraki durağa yürüyerek gittiğini belirtti.

Biber gazı sıkıp kurtuldu

Atakan Temizkan, yaşadıklarıyla ilgili ola-
rak "Ben Yenibosna'da oturuyorum. Yeni-
bosna otobüs durağından her gün iş için
Taksim'e geliyorum. 08.40 otobüsüne bin-
meye çalışıyordum. Bunların, iki dakika
önce kaldırma huyu var. Bazen kafalarına
göre 2 dakika önce kaldırıyor. Ben 153'ü
aradım, bildirdim. Bana, hiçbir şey yapa-
mayacaklarını, amirlerinin izniyle son sani-
yede saat değişikliği yapabileceklerini

söylediler. Ben, bunun üzerine 08.40'da bi-
neceksem 08.36'da orada olmaya çalışıyo-
rum. O sabah halsiz hissediyordum. Biraz
yavaş yürümüşüm. 08.38'de oradaydım.
08.40'da kalkması gereken otobüs tam ben

durağa bindiğimde kalktı. Ben otobüse el
işareti yaptım, hatta adamla göz göze gel-
dim. Hemen kapının olduğu yana geçtim.
Bekliyorum durmasını, durmadı gitti. Ben
de hemen otobüsün kenarına elimde vur-

dum, belki görmemiştir diye. Ama yok,
otobüs devam ediyor. Ben koşmaya baş-
ladım. Kapıyı açması için kapıya vurdum.
Yan aynaya el işareti yaptım durması için.
Otobüs durdu, ben de binmeye çalıştım.
Binerken adamın amacı farklıymış.
Hemen ayağa kalktı beni yakamdan tuttu,
otobüsten itti, benimle aşağıya indi. 'Abi
dur, yanlış anlaşılma oldu herhalde'
dedim. Dinlemedi, bana vurdu. Ben de
hem korktum hem halsiz hissediyordum.
Kendimi savunmak için cebimde biber
gazı taşıyordum. Biber gazı sıktım adama.
Adam yine yakamı bırakmadı. Bir arka-
sına döndü kendine gelince. Bir daha
bana vurdu, bu sefer isabet ettiremedi.
Ben yine sıktım biber gazını. Adam beni
bıraktı, ben de hem korktum hem olay bü-
yümesin diye uzaklaşmaya çalıştım." dedi.

Süpürgeyle saldırdılar

Temizkan, "İşe yetişmeyi düşünüyordum.
Az ileride Şirinevler Metro durağı var.
Oraya doğru hızlı adımlarla yürümeye
başladım. Orada durak binası var. Ora-
dan çıkan 3 kişi beni süpürgeyle kovala-
maya başladı. Hızlı koştular ve beni
yakaladılar. Dövmeye başladılar. Bir ta-
nesi beni tuttu boynumu kırmaya çalıştı.
Zor direndim. Şu an boynum acıyor.
Orada bir vatandaş arabadan indi ayır-
maya çalıştı. Beni bırakıp gittiler. Kulaklı-
ğım vardı kulağımda, o da düştü,
paramparça oldu. Şikayette bulundum.
Darp raporu aldım. Sırtımda ve gözümde
darp var. Kafama vurdular. Hepsi ra-
porda yazıyor" açıklamlarında bulundu.
DHA

ONCE SOFOR SONRA 
GOREVLILER DOVDU!
Yenibosna'da, Taksim'e gitmek için bineceği özel halk otobüsünün hareket etmesi üzerine, durdurmak için kapıya eliyle vuran
Atakan Temizkan, bu nedenle şoförün saldırısına uğradığını iddia etti. Cebinden çıkardığı biber gazını otobüs şoförünün 
yüzüne sıkarak kurtulduğu belirten Temizkan, kaçmaya çalışırken bu kez de görevli 3 kişi tarafından dövüldüğünü iddia etti
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Esenyurt'ta kumar oynayanlara 2. kez baskın

Otobüse başka
yerden biniyor

Aldığı darp raporunun ardından polis merkezine
giderek şikayetçi olan Temizkan, "Psikolojik
olarak da mahvoldum. Her gün karşılaştığımız
insanlar bizi öldürmeye çalışmamalı. Ben
gerçekten korkmaya başladım. Zaten korkuyor-

dum, o yüzden biber gazı taşıyorum. Asgari
ücretli bir çalışanım. Bir kere akbil basıp işe
geliyordum. Bu sefer tek araçla da gidemiyorum.
O duraktan bir daha binemiyorum. İşe tek ücret
ödeyerek gelmemin yolu da buydu" dedi.

asayiş Şube Ahlak ve
Kumar Büro Amirliği ekip-
leri, 22 Mart tarihinde

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar,
Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da 60
farklı ikamet ve otele operasyon dü-
zenlendi. Yapılan operasyonda, fu-
huşa zorlandıkları belirtilen 26 kadın
kurtarılırken, kadınları fuhuşa zorla-
yan ve yer temini sağlayan 24 şüpheli
yakalanarak gözaltına alındı. Polis
ekiplerinin gerçekleştirdiği ev arama-
larında ise; pompalı tüfek, 24 cep tele-

fonu, 24 sim kart ve 2 pasaport geçi-
rildi. Öte yandan fuhuştan  kazanıl-
dığı değerlendirilen 16 bin 675 liraya
el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 24 şüp-
heliden 21'i tutuklanarak cezaevine
gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrolle
serbest bırakıldı. 23 mağdur yabancı
uyruklu kadın ise, sınır dışı edilmek
üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri
operasyon sonrasında yaptıkları ev
araması, kameralara yansıdı. DHA

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, kadınları
fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheliden 21'i
tutuklandı. Fuhuşa zorlandığı belirtilen 26 kadın kurtarıldı

Arnavutköy - Sultangazi yolunda
meydana gelen kazada sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-

bettiği otomobil takla atarak savruldu.
Sürücü, hurdaya dönen otomobilden sağ
olarak kurtarıldı. Samet Uzun yönetimindeki
34 PA 1180 plakalı otomobil, Arnavutköy -
Sultangazi yolunda bulunan Eski Edirne
Caddesinde takla attı. Takla atan otomobilde
bulunan sürücü Samet Uzun, feci kazadan
sağ olarak kurtuldu. Takla atan otomobilin
tekerlekleri yerinden koparak yol kenarına
savruldu. Araç içindeki sürücünün yardımına
trafikteki diğer araç sürücüleri koştu. Otomo-
bilden çıkarılarak çimenlik alana yatırılan ya-
ralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ba-
şakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne
kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle
Eski Edirne asfaltında bir süre trafik yoğun-
luğu yaşandı. Takla atan otomobilin çekici
yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik
normal seyrine döndü. DHA

Hastane değil
cephanelik!

İnşaat
demirlerini
çaldılar

Kartal'da yasadışı silah ticareti
yapılan ve kaçak olarak işletilen diş
muayenehanesine baskın düzen-

ledi. Muayenehanede yapılan aramalarda,
tıbbi malzemeler ile ilaçlar ele geçirilirken,
saklanan 12 adet silah, çok sayıda fişek ve
silah tamiratında kullanılan malzemeler de
bulundu. Kaçak muayenehaneye baskın anı
kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, 25 Mart Perşembe günü Kartal
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ad-
reste yasadışı silah ticareti ve silah imalatı ya-
pıldığı yine aynı adresin kaçak diş
muayenehanesi olarak kullanıldığı yönünde
ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, aynı gün
saat 16.00 sıralarında, baskın düzenledi. Ad-
reste yapılan aramalarda, diş muayene ma-
sası, ekipman ve muayenede kullanılan
ilaçların yanı sıra, 5 ruhsatsız tabanca, 7 ruh-
satsız tüfek, kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 43
farklı çaplarda fişek, 58 icra yayı, 7 icra mili, 3
namlu, 3 tabanca sürgüsü, silah tamirinde
kullanıldığı değerlendirilen 2 makine, namlu
açmak için kullanıldığı değerlendirilen dikey
matkap ele geçirildi. Kaçak muayenehanede
bulunan V.B.Y. (38) ve M.Ö. T. (45) isimli ki-
şiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

EsEnyurt'ta, inşaattan demir çal-
dıktan sonra polis ekipleri tarafın-
dan yakalanan hırsızlık şüphelileri,

çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Ser-
best kalmalarının ardından tekrar hırsızlık
yapan şüpheliler, yakalanmalarının ardından
yine serbest bırakıldılar. Şüphelilerin demirleri
çaldıkları anlar kameralara saniye saniye yan-
sıdı.Olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam sa-
atlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak
üzerine pikap gelen 5 kişi, şantiye önünde bu-
lunan demirleri aracın kasasına yüklemeye
başladı. Bu sırada olayı gören inşaatın sahibi,
demirleri yükleyen kişilere ne yaptıklarını
sordu. İnşaat sahibine 'Bizi müteahhit' gön-
derdi diyen şüpheliler daha sonra malzemele-
rin bir kısmını indirip, yarım tonluk demirle
kaçtı. Olay yerine gelen inşaatın müteahhidi
ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik ka-
merası incelemesinin ardından hırsızların
peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda
hırsızlar, yakalanarak polis merkezine götü-
rüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hır-
sızlar, çıkarıldıkları mahkemece serbest
bırakıldı. İnşaatta yaşanan hırsızlık anları ise
güvenlik kamerasına yansıdı.



M erhaba güzel insanlar,
Merhaba güzel kalpli insanlar,
Bundan sonra her hafta Pazar

günleri yazılarımla, siz değerli DAMGA 
Gazetesi okuyucularıyla birlikte olacağım. 

Bunu yaparken de tek bir amacım var;
‘Ziya’ ismimin anlamına uygun, yollarınıza
‘ışık’ tutmak ve kişisel gelişiminize katkı
sağlayarak hayatlarınıza dokunabilmek. 

İlk yazıma izin verirseniz bir soru sora-
rak başlamak istiyorum; Hayatta kimin için
en değerlisiniz? Anneniz, babanız? Eşiniz?
Abiniz, ablanız? Dostlarınız? Torununuz
veya çocuğunuz? 

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında yüz
binlerce insana seminerler verdim. Etkinlik-
lerimde bu soruyu sorduğumda katılımcıla-
rın neredeyse tamamı üst satırlardaki
cevaplardan birini veriyor. Peki, doğru ceva-
bın bu olduğundan emin miyiz? 

Hayatta en çok KENDİNİZ için değerli
olmalısınız desem, ne düşünürsünüz? Daha
biz kendimize hak ettiğimiz değeri vermi-
yorsak başkalarından o değeri alabilme
hakkımız var mıdır?

* * *

Bugüne kadar 77 ülkeye seyahat ettim.
Ve her seyahatimde güvenlikle ilgili uçakta
şu anonsu duyarım; ‘Kabin basıncında deği-
şiklik olduğunda başınızın üzerindeki ka-
paklar otomatik olarak açılacak ve oksijen
maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir du-
rumda en yakın maskeyi kendinize doğru
çekiniz. Önce kendi maskenizi takmalı ar-
dından çocuklarınızın maskelerini takmanız
gerekmektedir.

Dikkat ederseniz anonsta önce çocuğu-
nuza, annenize, babanıza maske takın demi-
yor! İlk kendinize maske takın diyor. Önce
siz kendinize hak ettiğiniz değeri verip nefes
almalısınız ki sonra başkalarına nefes 
olabilesiniz. 

Bundan dolayıdır ki KİŞİsel gelişim
“KİŞİ” ile başlar. Kişi Arapça bir kelimedir
ve insan sözcüğü bu kökten gelir. Kişisel 
gelişim, aslında birey üzerinden insanlığın
gelişimi, ilerlemesi, çığır açması, yenilikler
var etmesidir. 

Hayatta, en değerli kişinin KENDİNİZ
olduğunuzu bilerek başlayalım. Çünkü siz
insanlığın en önemli parçasısınız.

* * * 
Bu köşede her hafta yazılarımla Kişisel

Gelişim çapınızı artırmak üzerine paylaşım-
larım olacak.

Birçok insan bu başlığı duyduğunda 

yüzünü ekşitiyor, aman aman benden uzak
dursun tavrını takınıyor. Sanılıyor ki bir üni-
versiteyi bitirmek, yüksek lisans yapmak;
bir Tolstoy veya Kafka üzerinden edebiyatın
klasiklerini okumakla gelişim süreçleri 
tamamlanıyor. Oysa 

* Kişisel gelişim bütünseldir. 
* Hayata dair her şeydir. 
* İnsanlarla doğru iletişim kurabilmek,
* Dinlemeyi bilmek,
* Doğru ve doğurgan sorular sorabilmek,
* Potansiyelinin bilince olmak,
* İç motivasyonun ne anlama geldiğini,

bunu hangi alanlarında ve nerelerde kullana-
bileceğinin bilincine varmak,

* Doğru alışkanlıklar edinmek,
* Doğru yer ve zamanda Hayır diyebil-

mek,
* Doğru yer ve zamanda Hayır’ları Evet’e

çevirebilmek,
* Sağlıklı ve özgüvenli olmak,
* Hayal kurmak,
* Hayali hedefe dönüştürebilmek,

* Doğru planlamalarla eyleme 
geçebilmek,

* Zamanı yönetmek,
* İş bitirmek… 
Bunlar ve dahasıdır. Tıpkı sizin, insanlığın

bir parçası olmanız gibi, bu başlıklar da Kişi-
sel gelişimin birer parçalarıdır. Biri olmadı-
ğında diğeri de var olamamaktadır. Buradaki
eylem içeren maddelerden herhangi birini bir
ülkenin anayasasına eklediğimizde, doğru uy-
gulandığı takdirde o toplumun ayağa
kalkacağına dair tek bir şüphe yoktur. 

* * *
48 yaşımdayım, oldukça iyi firmalarda üst

düzey yöneticilikler yaptım. Dubai’de şirket
yönettim. ‘Size Bir Sır Vereyim Mi?’ ve ‘Ba-
şarı Mühendisliği’ isimli iki kişisel gelişim ki-
tabım, Dış Ticaret firmam ve Akademim var.
38 ülkeye e-ticaret yapıyorum. Size başarıla-
rımın temelinde yatan tek bir sır verecek
olsam, tek bir sözü söylerdim:  GELİRİNİZ
KİŞİSEL GELİŞİM ÇAPINIZI 
GEÇEMEZ!

Eğer şu an kazandığınız paradan mem-
nun değilseniz bu ne ülkenin, ne politikacıla-
rın, ne dövizin, ne de patronunuz veya
müdürünüzün suçu! Bu durum bütünüyle
sizin kişisel gelişim çapınızla ilgilidir!

* Eğer kişisel gelişim çapınız 3.000 TL
ise en fazla asgari ücret kazanabilirsiniz. 

* 5.000 TL’lik kişisel gelişim çapınız var
ise 4.000 TL kazanabilirsiniz. 

* Eğer çapınızı 10.000 TL’lik bir kişisel
gelişim seviyesine çıkartırsanız, geliriniz de
8 veya 9.000 TL olacaktır. 

* 100.000 TL’lik bir seviyeye 
çıkarttığınızda ise 80 veya 90.000 TL 
kazanacaksınız. 

* 500.000 TL’lik bir kişisel gelişim 
çapınız oluştuğunda, aylık 400.000 TL 
kazanacaksınız. 

O sebeple size verebileceğim en önemli
tavsiye, kişisel gelişim çapınızı büyültmeniz-
dir. Gelirinizin artması için kişisel gelişim 
seviyenizin de artması gerekmektedir. 

* * *
Ne yapmalı?
* Her gün en az bir saatinizi kendi 

gelişiminize ayırın.
* Kitaplar okuyun, videolar izleyin, 

eğitimler alın.
* Samimi networkünüze yatırım yapın. 
* Sizden daha başarılı insanlar ile zaman

geçirin, onların başarı sırlarını öğrenin. 
Sözün özü; kişisel gelişim çapınızı artırdı-

ğınız sürece, geliriniz de mutluluğunuz da
birbirine paralel artacaktır. Bunun için şimdi
kalemi elinize alın. Kişisel gelişim çapınızı
artıracağınız ilk konuyu belirleyin ve 
onunla ilgili ilk adımı atın.

Geliriniz kişisel gelişim 
çapınızı geçemez!

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcısı
Cemal Güneysu, Kent Konseyi

Gençlik Meclisi'nden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Şenol Şen, Gençlik Meclisi
Başkanı Volkan Usanmaz ve Gençlik
Meclisi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.
İlçe genelinde gençlere yönelik eğitim,
spor, kültür-sanat faaliyetleri ve iş ola-

nakları gibi birçok konuda görüşmelerin
olduğu toplantıda gençler, sorunlarını
dile getirdi. Toplantıda konuşan Gençlik
Meclisi Başkanı Usanmaz, “Aynı ma-
sada oturup Başkanımız ile dertleşip,
Esenyurt’un sorunlarına, sıkıntılarına
hep beraber göğüs gereceğimizi düşü-
nüyorum” ifadelerini kullandı.

Birlikte başaracağız

İlçe genelinde yapılan çalışmalardan söz

ederek gençler için yapılması planlanan
projelerini anlatan Başkan Bozkurt,
“Beraber başaracağız. Ne yapacaksak,
ne istiyorsak birlikte kararlaştıracağız”
diyerek gençlere dayanışma mesajı
verdi. Esenyurt’ta geçmişteki yanlış poli-
tikalar sonucu çarpık kentleşme ve buna
bağlı olarak nüfus yoğunluğu gibi bir-
çok sorunun konuşulduğu toplantıda
Başkan Bozkurt, “Yürekten inanıyorum;
Esenyurt Türkiye’nin en renkli, keyifli, il-

çesi olacak. Bunu beraber başaracağız.
Sorunlarımızın tamamını çözmemiz
mümkün olmayabilir ama bir bölü-
münü çözemiyoruz diye, çözebildiğimiz
bölümlerden de vazgeçmeyeceğiz. Hep
beraber gri bir kenti, renkli bir kente çe-
virebiliriz. Çok değerli ve kıymetlisiniz.
Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir soru-
nun olmadığını düşünüyorum. İyi ki
varsınız teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.

GRI KENTE RENK
KATACAGIZ
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile bir araya geldi.
Gençlere yönelik eğitim, spor, kültür-sanat faaliyetleri ve iş olanakları gibi birçok konuda görüşmelerin
olduğu toplantıda Başkan Bozkurt, “Hep birlikte gri bir kenti, renkli bir kente çevirebiliriz” diye konuştu

BOZKURT,
GENÇLERE

ÇAĞRIDA BULUNDU

Kartal’dan Erkan Can geçti
Kartal Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği söyleşilerin, Dünya Tiyatrolar Günü’ndeki konuğu, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can oldu

Hasan ali Yücel Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen söyleyişinin moderatör-
lüğü TV sunucusu Duygu Kaya tara-
fından gerçekleştirildi. Söyleyişinin
başında, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’i temsilen, Kültür ve
Sosyal Müdürlüğü’nden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Adem Uçar, ünlü
oyuncu Erkan Can’a teşekkür plaketi
takdim etti. Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı Adem Uçar, yaptığı konuş-
mada; “Tiyatro; insanı, insana in-
sanca anlatma sanatıdır. Bizler de
Kartal Belediyesi olarak, her sanat da-
lının yanında olduğumuz gibi tiyatro-
nun ve tiyatrocunun da yanındayız.
Sanatçımıza, tüm sanatsever Kartallı
komşularımız ve Kartal Belediye Baş-
kamız Sayın Gökhan Yüksel adına te-
şekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini
kullandı.

Köy enstitüleri vurgusu

Etkinliğin devamında TV sunucusu
Duygu Kaya ve sanatçı Erkan Can,
Türkiye ve dünyada tiyatronun dünü,
bugünü ve geleceğiyle alakalı bir söy-

leyişi gerçekleştirdi. 46 yıldır sanat
dünyası içinde olduğunu, tiyatroya
Nejat Uygur sayesinde başladığını be-
lirten ünlü sanatçı, “Nejat Uygur gele-
neksel Türk tiyatrosunun son
temsilcisidir. Gençlerin bunu devam
ettirmesini istiyoruz. Pırıl pırıl gençle-
rimiz var. Bazen gençlere yetişmeye
çalışıyorum. Gençler her işi becerebili-
yorlar. Ben de bu yüzden umutluyum”
ifadelerini kullandı.

1 kişi anlasa yeter 

‘İyi bir tiyatro izleyicisi nasıl olmalı-
dır?’ sorusunu yanıtlayan Erkan Can;
iyi bir tiyatro izleyicisinin her şeyden
değerli olduğunu, “400 kişilik bir sa-
londa bir kişi bile sahnelenen oyunu
anlasa, bu bizim için yeterlidir” diye-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü; “İyi bir
tiyatro izleyicisi en başta kültürlü ol-
malıdır. Güncel edebiyatı ve sanatın
her dalını yakından takip etmelidir. Bir
oyuncuyla oturduğunda tartışabilmeli,
her şeyden haberdar olmalıdır. Böyle
izleyicilerimiz, sahnelenen oyunları
başka bir gözle izliyor zaten.”

Erkan Can’ın katıldığı söyleşinin sunumunu CNN Türk’ün güzel sunucusu 
Duygu Kaya gerçekleştirdi. Can, tiyatroya dair önemli mesajlar paylaştı.

Beşiktaş’ta
sanat var
BeşiKtaş Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Gü-
nü’nü bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi tiyatro et-
kinlikleri ile kutluyor. Yetişkin ve çocuk oyunlarının yer
aldığı gösterimler sosyal medya kanalı üzerinden canlı
olarak yayınlanacak ve iki gün boyunca sürecek. 28
Mart Pazar Günü saat 14.00’de Ağustos Böceği ve
Karıncanın eğlenceli ve farklı hikayelerini anlatan
çocuk oyunu ‘’Bir Yaz Günü Şarkısı’’ gösterime sunu-
lacak. Saat 20.00’de de yetişkin oyunu ‘’Shirley’’ ile
perde kapanacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat da bu zor günlerde sanatın ve sanatçının ya-
nında olduklarını belirterek sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Pandemi sürecinde, ‘’insanı, insana an-
latma sanatı’’ olan tiyatronun hayatlarımızdaki dol-
durulamaz yerini bir kere daha anladık. Tüm tiyatro
emekçilerinin Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, bir an
evvel izleyicilerine kavuşmalarını diliyorum. Dünya Ti-
yatro Günü’nü, 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar
günü gerçekleşecek olan birbirinden güzel tiyatro gös-
terileriyle kutluyoruz. Tüm komşularımızı sosyal
medya kanalımız üzerinden canlı yayınlanacak olan
oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum.”

Toplu taşımada
denetim vardı

Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ta-
şıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşik-
taş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak
denetlendi.Koronavirüs denetimleri kapsamında
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş
Dolmabahçe Caddesi'nde denetim yaptı. Otobüs,
taksi ve araçlar durdurularak denetlendi. Denetim-
lerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgu-
laması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını
kontrol edildi.



Ç atalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, Çatalca Kent Konseyi’nin
Olağan Genel Kurul Toplantısına

katılarak Kent Konseyi Başkanı Ahmet
Rasim Yücel başta olmak üzere tüm üye-
lere ilçede yaptıkları önemli çalışmalar-
dan dolayı teşekkür etti. Toplantıda
yaptığı konuşma ile ilçenin her noktasına
hizmet ulaştırmak ve vatandaşları bekle-
dikleri, hayal ettikleri bir Çatalca’yla bu-
luşturmak için yapılan çalışmalar ve
projeler hakkında geniş kapsamlı bilgi
veren Belediye Başkanı Mesut Üner, yeni
vizyon projelerinde müjdesini verdi.

Projelerin üzerine koyuyoruz

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
ilçe genelinde yapılan yol bakım onarım
çalışmalarından asfaltlama, peyzaj dü-
zenleme ve aydınlatma çalışmalarına,
eğitim, spor, sağlık alanında yapılan ça-
lışmalardan kültürel çalışmalara kadar
detaylı bilgi verdiği konuşmasında ma-
hallelerin ihtiyaçlarını gidermek için ger-
çekleştirilen çalışmaları tek tek slayt
eşliğinde anlattı. “Göreve geldiğimiz ilk
günden bu güne gece gündüz demeden
ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için ça-
lışıyoruz” diyen Başkan Mesut Üner
“Çatalca’mızı vatandaşlarımızın yaşa-
maktan ve ait olmaktan mutluluk duy-
duğu bir ilçe haline getirmek ve ilçemizi
tüm değerleriyle gelecek nesillere aktar-
mak için çalışıyoruz. Bu amaçla birçok
projeyi hayata geçirdik ve belediyecilik
hizmetlerimizde büyük bir performans
ortaya koyarken, hep birlikte Çatalca’mı-
zın yıllarca ötelenmiş sorunlarına köklü
çözümler üretmek için çalışıyoruz. Kül-
tür-sanat, gençlik, spor, sağlık ve eğitimde
de ilçemize vizyon kazandıran adımları
kararlılıkla attık. Geleceğimizin teminatı
gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en
iyi şekilde hazırlamak her zaman önceli-
ğimiz oldu. Kişiler gelip geçici, yapılan
tüm yatırımlar, hizmetler Çatalca’mıza
kalacak. Bu nedenle Çatalca’mıza en iyi
hizmeti vermek, büyüyen ilçemizin geliş-
mesini de beraberinde sağlamak için söz
verdiğimiz çalışmaların, projelerin üze-
rine koyarak, gelecek nesilleri düşünen bir
belediyecilik anlayışı ile verdiğimiz sözle-
rin çok daha fazlasını yerine getirerek siz-
lere layık olmaya çalışıyoruz” ifadelerini
kullandı.

Çatalca'da ilkler yaşanıyor

Çatalca'da ilklerin yaşandığını kaydeden
Üner, “Cumhuriyet Meydanı ve Millet
Bahçesi projemiz hızla devam ediyor,
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz

bitmek üzere ve aynı alanı çok amaçlı ka-
palı spor salonuyla, 800 kişilik tribün ya-
pacağımız futbol sahasıyla, fitness
salonuyla, otoparkı, kafeteryalarıyla Spor
Adası haline getireceğiz. İzzettin Mahal-
lemizde profesyonel stat çalışmamız
hızla tamamlanıyor, Cem Kara Yaşam
Vadimizde çalışmalarımız aralıksız sürü-
yor. Çanakça Mahallemize görüntülerini
izlediğiniz muhteşem bir sosyal tesis ya-
pımına başladık. Kapalı Pazar ve 1200-
1300 araçlık otopark çalışmamız
tamamlanmak üzere. İlçemize özel kar-
deşlerimiz ve aileleri için çok kapsamlı bir
rehabilitasyon merkezi yaptık. Türkiye’de
2. İstanbul’da ilk Masal Okulu’nu ilçe-
mizde İnceğiz Mahallemizde açtık. Ma-
halle meydanları projemiz doğrultusunda
mahallelerimizde meydan düzenlemeleri
parklar, yaşam alanları yapıyoruz. Bunla-
rın yanı sıra yepyeni projelerimizin de ya-
pımına başlıyoruz. Çatalca’mızı tarım
üssü yapmamız gerektiğine inanıyorum.
Destek çalışmalarımızın yanı sıra hazırla-
dığımız önemli projelerimiz var. Ça-
talca’mızda büyük kapsamlı bir Süt
Entegre Tesisi, tüm çiftçilerimizin fayda-
lanabileceği sertifikalı tohum için selektör
kurmak, Bahşayiş Mahallemizi pilot
bölge seçerek belediyemizin mülklerine
300 dönüm ayçiçek ekeceğiz ve elde ede-
ceğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza dağıtacağımız bir projeye
başladık. Alın teri ve emeğiyle üreten 
değerli çiftçilerimizin yanında olmaya
devam edeceğiz” dedi.
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İstanbul da elektriklendi
İstanBul Büyükşehir Belediyesi İstan-
bul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet
gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstan-
bul’a ilişkin Mart 2021 İstanbul Çevre
Bültenini yayınladı. Bültende, İstanbul’a
ilişkin su, çevre yönetimi, temizlik ve
elektrik enerjisi istatistikleri yer aldı. Yeni
açılan tesislerle, çöp gazından elektrik
üretimi arttı. 2021 yılı Ocak-Şubat dö-
neminde, çöp gazından, 96 bin 358 me-
gavat saat elektrik enerjisi üretildi.
Bunun yüzde 52’si olan 50 bin 177
MWh enerji, bu yılbaşında açılan Oda-
yeri Kalyoncu ve 2020 yılı Eylül ayında
açılan Seymen tesislerinden elde edildi.
Yeni açılan tesislerle birlikte İstanbul’da
çöp gazından enerji üretimi, Ocak
ayında 51bin 10 MWh’a ulaştı.

Yüzde 16.6’sı İstanbul’da

İstanbul’da tüketilen elektrik enerjisi,
2020 yılında aylık ortalama 3 milyon
207 bin 303 megevat saat olarak gerçek-
leşti. Son beş yılda, en yüksek elektrik
enerjisi tüketimi ise 2018 yılında, aylık
ortalama 3 milyon 371bin 10 MWh ol-
muştu.2020 yılında, Türkiye’deki toplam
elektrik tüketiminin yüzde 16.6’sı İstan-
bul’dan kaydedildi. Elektrik enerjisinin
yüzde 36.9’unu ticarethaneler kullandı
2020 yılında elektrik enerjisinin, yüzde
36.9’unu ticarethaneler, yüzde 32.3’ünü
meskenler, yüzde 29’unu sanayi kuruluş-

ları kullandı. İstanbul’a su veren on ba-
rajın, 26 Mart 2020 tarihi itibariyle orta-
lama doluluk oranları yüzde 70.6’a çıktı.
En yüksek doluluk yüzde 87.7 ile Ömerli
ve yüzde 83.7 ile Darlık; en düşük dolu-
luk ise yüzde 37.2 ile Sazlıdere ve yüzde
50.3 ile Pabuçdere Barajında görüldü.
Ömerli Barajı, İstanbul’un barajların-
daki toplam suyun yüzde 33.6’sını kap-
sadı. 2021 yılının ilk iki ayında toplanan
evsel atık miktarı en fazla olan ilçe, 36

bin 201 ton ile Küçükçekmece oldu. Kü-
çükçekmece ilçesini sırasıyla Pendik,
Bağcılar ve Ümraniye takip etti.

5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

Şubat sonu itibariyle 5 bin 151 ton tıbbi
atık toplandı ve bunların yüzde 81’i ste-
rilizasyon, yüzde 16’sı ise yakma yönte-
miyle bertaraf edildi. Her gün İSTAÇ
tarafından gerçekleştirilen mekanik sü-
pürme alanı, ortalama 6 milyon 421 bin

74 metrekare olarak gerçekleşti. 2020 yı-
lında toplamda yaklaşık 2 milyar 151
milyon 60 bin metrekare alan süpü-
rüldü. İstanbul meydanlarında günlük
gerçekleştirilen ortalama yıkama alanı
ise 246 bin 746 metrekare oldu. 2021 
yılının ilk iki ayında, 937 gemiden 24 
bin metreküp atık toplandı. 2006 
yılından itibaren en fazla gemi 
atığının toplandığı yıl, 2015 oldu.
MÜGE YÜCETÜRK

Zabıta kimseye
göz açtırmıyor
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz
şekilde asılan ve çevre ve görüntü kirliliğine
neden olan branda, afiş vb ilan ve reklam
görsellerini toplayarak imha ederek so-
rumlu olanlara yaptırım uygulandı

İlçe genelinde izinsiz reklam ve ilan görsellerinin asıl-
ması ile ilgili uygulama yürüten Süleymanpaşa Bele-
diyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli izinler
alınmadan uygun olmayan yerlere asılan görselleri
toplayarak imha etti. Konuyla ilgili olan sorumlulara
ulaşan Zabıta ekipleri, reklam ve ilan afişlerinin Sü-
leymanpaşa Belediyesinden izin alınarak, belediyenin
gösterdiği alanlara asılması gerektiği bilgisini paylaştı.
Kabahatler Kanunu’nun 42. Maddesi uyarınca izin-
siz afiş, reklam ve ilan asmanın yasak olduğu belirti-
lerek kanunun gerektirdiği işlemler sorumlu kişilere
uygulandı. Yapılan açıklamada, çok sayıda uygunsuz
ilanın toplanarak temizlendiği, ilan ve reklam afişle-
rini asmak isteyenlerin gerekli izinleri almalarının ka-
nuni zorunluluk olduğu, aksi takdirde Kabahatler
Kanunu’nun 42. Maddesi uyarınca izin almadan ası-
lan afişlere 427 TL ile 13 bin 200 TL arası para cezası
kesilebildiği ifade edildi. İRFAN DEMİR

Vatandaşları bekledik-
leri, hayal ettikleri bir

Çatalca’yla buluşturmak
için yapılan çalışmalar ve

projeler hakkında bilgi
veren Çatalca Belediye

Başkanı Mesut Üner,
yeni vizyon projelerin

müjdesini verdi

CATALCA’YA
YENI VIZYON

Başlayacak projeler tamamlandığında
Çatalca'da fark yaratacaklarını vurgu-
layan Üner, “Kaleiçi Restorasyon Çevre
Düzenleme Projemize başlıyoruz. Ka-
leiçi Mahallemizde 18.770 m2 bulunan
proje alanımızda meydan düzenleme-
leri yapacak, oturma ve dinlenme
alanları oluşturarak, yaşayan sosyal
mekânlar tasarladık. Tarihi dokuya
uygun mekânsal tasarımlar yaparak
yapıların görünürlüğünü arttıracak, il-
çemize tarihsel değeri ve turizm potan-
siyelini birleştirerek tasarlanmış yeni
çekim noktaları oluşturacağız. Atatürk
Parkı Kültür Sanat ve Ticaret Merkezi
Projemiz ile havuz, yemyeşil parkı ve
oturma alanlarıyla çevrili nikâh salonu,
düğün salonu, konferans salonu ve be-
lediyemize ait hizmet birimleri yanı sıra
işyerlerinin yer aldığı park, kültür-
sanat ve ticaret merkezi yapıyoruz. Be-
lediye Ticaret Merkezi Projemiz ile
deprem riski taşıyan iş hanımızı yeni
baştan yapacağız. Butik bir alışveriş
merkezini içinde barındıracak. Çocuk-
larımız için çok kapsamlı bir Çocuk
Tatil Köyü yapıyoruz. Ailelerimizin ço-
cuklarını götürebilecekleri kapsamlı
bir eğlence merkezi olacak bu tatil kö-
yümüz. Şimdiden bu büyük projemizin
heyecanını sevgili çocuklarımız kadar

bende yaşıyorum. Kaleiçi Vezirhane
Yaşam Alanı Projemiz de toplam
35.000m² lik bir alanda biyolojik gölet,
kaya bahçesi, çim amfi, kafeler, bas-
ketbol, voleybol sahaları, yürüyüş yolu
ve bisiklet parkuru yer alacak. Mareşal
Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemiz ile
ilçemizi bölgemizin dev bir cazibe mer-
kezi haline getireceğiz. Projemizde
sosyal tesisler, sanat parkı, etkinlik
alanı, yüzme havuzu, yöresel ürün ve el
sanatları çarşısı gibi alanlar yer alı-
yor” ifadelerine yer verdi. Çalışmaları
anlatan ve yeni projeleri tanıtan ko-
nuşması sık sık alkışlarla kesilen ve
büyük beğeni alan Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner tüm projelerin
şimdiden ilçeye hayırlı, uğurlu olmasını
diledi” ifadelerini kullandı.

Fark yaratacağız

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70.6’a ulaştı. 2021’in ilk iki ayında, en fazla evsel atık Küçükçekmece’den
toplandı. Ocak-Şubat döneminde, çöp gazından, 96 bin 358 MWh elektrik enerjisi üretildi. Türkiye’deki toplam elektrik
tüketiminin yüzde 16.6’sının gerçekleştiği İstanbul’da, en fazla tüketim yüzde 36.9 ile ticarethanelerde kaydedildi

Beykoz
güzelleşiyor

BeykOz merkez sahilini güzel bir görünüme kavuş-
turan, ilçeye yaraşır sosyal ve etkinlik alanları kazan-
dıran Beykoz Belediyesi, sahil bakım ve yenileme
çalışmasına Kelle İbrahim Caddesi’nde devam edi-
yor. İlçedeki üst yapı yatırımları kapsamında Kelle İb-
rahim Caddesi üzerinde başlatılan kısmi tretuvar
düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmasıyla sahil
güzel ve bakımlı bir görünüme yayalar da konforlu
yollara kavuşuyor. İncirköy Sinanağa Camii’nden
başlayarak Saip Molla Caddesi’ni içine alan ve Bey-
koz Korusu girişine uzanacak çalışmayla 9 bin m2
kaldırım düzenlemesi yapılacak.

Yaya yolları ortaya çıkıyor

Özellikle yayaların rahatı ve güvenliği için yer yer
yol genişletme çalışmaları yürütülerek yaklaşık 2
bin 300 m bordür döşenecek, böylece araç yolları
ile kaldırım sınırları belirgin hale getirilecek.  Kelle
İbrahim Caddesi üzerindeki aydınlatma elemanları
da yenilenerek ilçe sakinlerine bakımlı ve aydınlık
bir sahil sunulacak.

Çekmeköy
eğitimde

Ocak ayında afetlere hazırlıklı bir Türkiye için top-
lumda önlem alma kültürü oluşturmak ve vatan-
daşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021
yılı İçişleri Bakanlığı tarafından “Afet Eğitim Yılı”
olarak ilan edildi. Çekmeköy Belediyesi'de 2018 yı-
lında kurulan Çekmeköy Belediyesi Arama Kur-
tarma Ekibi (ÇEKUT) ile bu harekete destek olmak
için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Be-
lediye personelinden oluşan arama kurtarma ekibi
Ömerli’de belirlenen sahada harita eğitimi gerçek-
leştirdi. Eğitimde; afet anında kaybolma, arama
kurtarma çalışmaları, olay yerine intikal gibi temel
kavramlar üzerine çalışmalar yapıldı. Üç guruba ay-
rılan ekipler, ormanlık arazide kendileri için hazırla-
mış haritalarla hedeflerine ulaşarak eğitimlerini
tamamladılar. Çekmeköy Arama Kurtarma Eki-
bi’nde yer almak isteyen vatandaşlar 0216 600 0
600 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler.



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Visa, eko-
nominin belkemiği KOBİ’lerin 

yüzde 99’unu oluşturan küçük işletmeleri 
pandemi sürecinde desteklemek üzere 
“Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kam-
panyasını başlattığını duyurdu. Kam-
panyanın amacının, ülke genelinde 
tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ih-
tiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel 
küçük işletmelerden karşılamaya teşvik 

etmek olduğu açıklandı. 
KOBİ’lerin ülke ekonomisinin bel kemiği 
olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomide 
COVID-19 pandemisinden en çok etkile-
nenler küçük işletmeler oldu. Pandemi-
nin başlangıcından bu yana ya kapalı 
kaldılar, ya da tam kapasiteyle çalışama-
dılar. Bu durum masraflarını karşılaya-
mamalarına, finansmana erişimde 
zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde 

ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kont-
rollü normalleşme dönemiyle ekonomide 
bir canlanma görüyoruz. Bu canlanma-
nın en önemli kaynağı ise tüketici harca-
maları. Bu harcamaları doğru kanalize 
etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı 
çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyo-
rum. Burada da küçük işletmeler büyük 
rol oynuyor" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Dola-
yısıyla bu canlanma esnasında da tüketi-
ciler olarak küçük işletmelere destek 

olmamız, ekonominin daha hızlı topar-
lanmasını, küçük işletmelerin faaliyetle-
rine kaldıkları yerden devam etmelerini, 
tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar 
sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. 
Bu kampanya ile tüketicilerin yaptıkları 
alışverişle küçük işletmelere destek olabi-
leceklerini vurgulamak, yapılacak bir alış-
verişin küçük işletmeler nezdinde çok 
önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz" 
ifadelerini kullandı. 

Küçük işletmeye destek kampanyası 

Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, gençlere  

           seslenerek, yeni mezunların heye-
canla, sabırsızlıkla beklediği bir haberi, 
müjdeyi paylaşmak istediğini belirtti.Geçen 
hafta "Gençlerimiz hazır olsun. Genç istih-
damına yönelik çalışmamızın detaylarını 
önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. 
İrtibatı koparmayalım." mesajını içeren bir 
paylaşım yaptığını anımsatan Kurum, "İrti-
batı koparmadık. Eksik olmayın. Binlerce 
yorum yaptınız. Çok güzel mesajlar attınız. 
Ben her bir arkadaşıma mesajları için te-
şekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

“Yolunuzu açıyoruz” 

Çok hızlı şekilde çalışmayı tamamlayarak 
genelgeyi an itibarıyla tüm kurumlara ve 
belediyelere gönderdiklerini anlatan 
Kurum, şunları kaydetti: "Sevgili gençler, 
81 ilimize yaptığımız tüm ziyaretlerde hep 
sizlerle beraber olduk. Vakit buldukça siz-
lerle şehirlerimizde buluştuk, kampüslerde 
buluştuk. Bakanlık olarak, 81 ilimizde ve 
yurt dışında yürüttüğümüz binlerce proje-
miz var. Hepimiz istiyoruz ki, bu projeleri-
mizde genç arkadaşlarımız da yeni mezun 
arkadaşlarımız da görev alsın, çalışsın. Ben 
de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir 
şantiyede çalışmaya başlamıştım. Şantiye 
yılları, bana çok büyük bir tecrübe olarak 
geri döndü. Hala en büyük heyecanım, ba-

şıma baretimi, sırtıma montumu, ayağıma 
çizmemi geçirmek. İnşallah, sizler de bu 
yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizin yolu-
nuzu açıyoruz. 

30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe 

Şimdi gençler hazırsa beklediğiniz açıkla-
mayı yapıyorum. Bundan böyle, Bakanlığı-
mız ve ilgili kuruluşlarımız olan, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, 
TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Emlak Katılım Bankasının, 30 bü-
yükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde beledi-
yesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve 
birliklerin, yine belediyelerimizin sermaye-
sinin yarısından fazlasına sahip oldukları 
şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksı-
nız." 

“Bizim yarınımız sizsiniz” 

"Bundan böyle saydığım bu kurumların 
yapacağı tüm ihalelerde, istihdam edecek-
leri teknik personelin yüzde 20'si artık yeni 
mezun veya mezuniyetinin üzerinden en 
fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşa-
cak." bilgisini veren Kurum, bu şartların 
bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şart-
namelerinde istisnasız bir şekilde yer ala-
cağını aktardı. 

Projelerde gençler olacak 

Bakan Kurum, "Artık binlerce projede, 
genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, 

şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç 
mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev 
alacaklar." ifadesini kullandı. 

Genç istihdam seferberliği 

Bakanlık olarak bu adımla Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi re-
formu kapsamında başlattığı genç 
istihdam seferberliğine katkı sun-
manın mutluluğu ve gururunu 
yaşayacaklarını vurgulayan 
Kurum, "Gençler, tüm gayre-
timiz sizin için, sizin istik-
baliniz için. Sizler bizim 
geleceğimiz, sizler bizim 
yarınlarımızsınız. Proje-
lerde çalışacak tüm yeni 
mesai arkadaşlarıma, 
şimdiden son-
suz başarılar 
diliyorum." 
değerlen-
dirmesini 
yaptı. 

TARIM ve Orman Bakanlığı'na 
bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü Kaynak Yö-

netimi ve Balıkçılık Daire Başkanı Doç. 
Dr. Mahir Kanyılmaz, Akdeniz ve Ege'de 
son yıllarda hem ekosistem, hem balıkçı-
lık, hem de insan sağlığı açısından büyük 
tehdit oluşturan balon balığı hakkında 
önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. 
Kanyılmaz, siyanürden 1200 kat daha 
yüksek zehre sahip balon balıklarının bu 
zehrinin ekonomik açıdan değerlendiril-
mesi için başlangıç aşamasını geçmiş 
önemli çalışmalar olduğunu söyledi. 

Derisinden ayakkabı üretiliyor 

Doç. Dr. Kanyılmaz, “Bu çalışmalar yurt 
dışında, bir ülkenin (Kanada) önemli bir 
firması balon balığı alımıyla ilgili bizimle 
temasa geçti. Pandemi koşulları süreci et-
kiledi ama ilgili firma bir miktar balon ba-
lığı alımı gerçekleştirdi bilimsel 
çalışmalarında kullanmak üzere. Çok 
ciddi bir ağrı kesici ilaç üzerinde çalışılı-
yor" dedi. Balon balığının sağlam ve kali-
teli bir derisi olduğunu belirten Doç. Dr. 
Kanyılmaz, “Bizim de desteklediğimiz, ça-
lışmalarına izin verdiğimiz birkaç firma 
var ve bunlar çok güzel ayakkabılar yaptı-
lar balon balığı derisinden. Çok yakın za-
manda balon balığı derisinden üretilmiş 
ayakkabıların bakanlığımızın da desteğiyle 
mağazalarda yerini alacağını ümit ediyo-
rum. İlk ürünler yapıldı" diye 
konuştu.Balon balıklarının 2000'li yılların 
ortalarından itibaren Türkiye kıyılarında 
görülmeye başladığını açıklayan Doç. Dr. 
Kanyılmaz, bildirilen sekiz tür olduğunu, 
tamamının ekositem ve insan sağlığı açı-
sından tehlike oluşturduğunu belirtti. 

Türkiye’den balon 
balığı aldılar 

10 DAKİKADA market ürün-
leri teslimat modeli fikri ile ku-
rulan teknolojik girişim Getir, 

geçtiğimiz Ocak ayında ikinci yatırım tu-
runu 128 milyon dolarla tamamlamıştı. 
Yalnızca iki ay içinde üçüncü turu da ta-
mamlayan Getir, yerli ve yabancı fonlar-
dan 300 milyon dolar değerinde yeni 
yatırım alarak değerlemesini 2,6 milyar 
dolara çıkardı. Getir, 5,5 yıl kadar kısa bir 
sürede Unicorn olan ilk Türk şirketi oldu.  

2 ayda 2 yatırım turu 

İki ay içinde iki tur tamamlayan Getir’de 
üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılar-
dan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capi-
tal ve mevcut fonlardan New York 
merkezli Tiger Global üstlendi. Daha ön-
ceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu 
son tura katıldılar.  Getir Kurucusu 
Nazım Salur: “Dünyada ilk kez ortalama 
10 dakikada market ürünleri teslimat mo-
delini Getir ile 2015 yılında başlattık. İş 
modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geç-
tiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geç-
meden bir tur daha yatırım alma imkanı 
doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 
milyon dolarlık yeni kaynak yaratarak 
yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye 
odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2,6 
milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türki-
ye’nin Unicorn’u olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi.

300 milyon dolarlık 
yeni yatırım
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GENCLERE ISTIHDAM 
MUJDESI! 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
bakanlık ve ilgili kuruluşlarda istihdam 
edilecek teknik personelin yüzde 
20'sinin gençlerden oluşacağını açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam  
etmelerini desteklemek üzere yeni bir kampanya başlattı. “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” sloganı ile hayat bulan 

kampanyada, tüketicilerin ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamalarının hedeflendiği kaydedildi 

TİCARET Bakanı Ruhsar 
Pekcan, “Bugünden itibaren 
Kolay İhracat Platformu ile 

firmalarımızı potansiyel müşterilerine 
ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyo-
ruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Dolma-
bahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen 
Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman 
Toplantısı’nda konuşan Pekcan, “İlk 
fazda her bir ihracatçımıza yapay zeka 
temelli dijital bir danışman temin edi-
yorduk. Şimdi ise eğitimler, saha bilgi-
leri gibi modüllerle genişlettiğimiz 
platformumuzu kullanan her potansi-
yel ihracatçımızı sanal personellerle 
donatıyor ve küçük işletmelere dönüş-
türüyoruz. Adeta ticaretin şifrelerini 
çözdüğümüz bugün ihracatı tabana 
yayma hedefimize bir adım daha yak-
laşıyor ve hep birlikte, ‘ihracat, herkes 
için, şimdi’ diyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı 

Pekcan, “Kolay İhracat Platformu, ih-
racat hedefi olan KOBİ’lerimizin, koo-
peratiflerimizin ve girişimcilerimizin 
ihtiyaç duydukları her bilgiye tek bir 
platformdan, en güncel haliyle ulaş-
malarını sağlıyor; ve dijital çağın bize 
sağladığı büyük çaplı verileri makine 
öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek 
ülkemizin ihracat vizyonuna önemli 
bir katkı sunuyor” açıklamasında bu-
lundu.  

Kullanıcıya özgü pazar önerileri 

Kolay İhracat Platformunun 28 Ağus-
tos 2020’de hizmet vermeye başladı-
ğını anımsatan Pekcan, platformun 

bugüne kadar 107 binin üzerinde ano-
nim ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşa-
rak ihracatçının bir numaralı bilgi 
kaynağı haline geldiğini, Akıllı İhracat 
Robotu’nun 22 binden fazla sorguyla 
ihracatçılara büyük veriye dayanan 
kullanıcıya özgü pazar önerileri sun-
duğunu anlattı. 

Üst düzey hizmet 

Ruhsar Pekcan, platformun 
Dünya Ekonomik Fo-
rumu tarafından yapay 
zeka alanında en iyi uy-
gulamalardan biri ola-
rak gösterildiğini, 
küresel manada kamu 
kaynaklı en gelişmiş ihra-
cat destek platformu olma 
özelliğini taşıdığını belirtti. 
Sunabilecekleri en güçlü desteği 
sağlayarak girişimcilerin önünü açmak 
için çalışmalarını kesintisiz sürdürdük-
lerini dile getiren Pekcan, “Bu doğrul-
tuda, gerek teknolojik altyapısı gerekse 
kullanıcı dostu içerikleriyle Kolay İhra-
cat Platformunu çok daha öteye taşı-
yan yeni modüller oluşturduk. Yeni 
eklediğimiz modüllerle Kolay İhracat 
Platformunun sunduğu danışmanlık 
hizmetinin kapsamını ve değerini en 
üst düzeye çıkarmış bulunuyoruz” diye 
konuştu. 

18 milyon alıcı bilgisi 

Pekcan, ağustosta devreye alınan 
Kolay İhracat Platformunun sahip ol-
duğu; Akıllı İhracat Robotu, Pazara 
Giriş Haritası, detaylı ve güncel bilgile-
rin yer aldığı ülke ve sektör sayfaları 

gibi özellikleri anlattı. Kolay İhracat 
Platformu 2.0 ile içerik bakımından 
adeta yeni bir platform daha ortaya 
koyduklarını aktaran Pekcan, “İhracat-
çılarımıza sadece pazar tavsiyesi ver-
mekle kalmıyor; doğrudan iletişim 
kurabilecekleri 18 milyon alıcı bilgisini 
kendilerine sunuyoruz” dedi. Pekcan, 

ihracata dair hiçbir bilgisi olma-
yan bireylerin dahi ihracat 

yapmasını sağlayacak 
olan adım adım ihra-
cat rehberi sayesinde 
firmaların yabancı dil 
engelini aşmalarına 
yardımcı olmak ve 
yazışma usullerinde 

profesyonellik kazan-
malarını sağlamak üzere 

hazırlanan İngilizce ya-
zışma şablonlarının yeni mo-

dülde yer aldığını söyledi. 

16 farklı veri tabanı 

Platformda, kurumsal kullanıcıların 
erişebileceği toplam 18 milyon alıcı 
bilgisinin bulunduğunu aktaran Pek-
can, “Söz konusu 18 milyon firma bil-
gisi, 190’ın üzerinde ülke ve 5 bin 
üzerinde 6’lı GTİP bazında ürünü 
kapsıyor” dedi. Bakan Pekcan, plat-
forma yurt dışındaki 70 binden fazla 
ihaleye ilişkin bilgileri de eklediklerini, 
artık uluslararası ihalelere platform 
üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti. 
Platformun her zaman güncel kalma-
sının önemine değinen Pekcan, mevcut 
entegrasyonlara yenilerini ekleyerek 16 
farklı veri tabanından beslenen bir alt-
yapı ortaya koyduklarını bildirdi. 

KOBİ için ihracat platformu 
Kolay İhracat Platformu 2.0 tanıtıldı. Platformun kapsamının genişletildiğini dile getiren Ticaret  

Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ticaretin şifrelerini çözdüğümüz bugün ihracatı tabana yayma  
hedefimize bir adım daha yaklaşıyor ve hep birlikte, ‘ihracat, herkes için, şimdi’ diyoruz” dedi

Getir Kurucusu Nazım Salur, “300 
milyon dolar yatırım aldık, paralar 
hesapta. Getir'in değerlenmesi 2,6 

milyar dolara ulaştı” dedi

Kanadalı bir ilaç firması ağrı kesici ilaç 
üretimi için Türkiye'den bir miktar balon 

balığı alımı yaptı 

TÜİK verilerine göre, mevsim 
etkilerinden arındırılmış hizmet 
sektörü güven endeksi Şubat 

ayında 100,4 iken, Mart ayında yüzde 5,1 
oranında artarak 105,5 değerini aldı. Hiz-
met sektöründe bir önceki aya göre, son 
üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi 
yüzde 1,2 artarak 103,0 oldu. Son üç aylık 
dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi 
yüzde 3,9 artarak 101,8 değerini aldı. Ge-
lecek üç aylık dönemde hizmetlere olan 
talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 10,1 
artarak 111,7 oldu. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış perakende ticaret sektörü 
güven endeksi Mart ayında yüzde 0,2 ora-
nında artarak 109,2 değerini aldı. Pera-
kende ticaret sektöründe bir önceki aya 
göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satış-
lar alt endeksi yüzde 4,0 azalarak 117,3 
oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi 
yüzde 1,6 artarak 94,1 değerini aldı. 

İnşaatta güven azaldı

“Gençlerimiz 
hazır olsun. 
Genç istihda-
mına yönelik  
çalışmamızın 
detaylarını  
önümüzdeki 
hafta sizlerle 
paylaşacağım.” Murat 

Kurum

Ruhsar 
Pekcan



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twit-
ter hesabından yaptığı paylaşımla, Güney 
Kıbrıs’ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen 

saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: 
“Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki bir ca-
miye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. 
1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münase-
betiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvar-
larına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, 
korkaktır, günahkârdır. Mora ayaklanması, Türk mil-
letinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici fa-
cialardan birisidir. Ve bu ayaklanmada gerçek 
manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müs-
lüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet 
bu toplu katliama karşı hala suskundur. Müslüman 
Türk'ün kanından beslenen canilerin torunlarına tav-
siyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerin-
den derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora 
ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu 
hesap henüz kapanmamıştır. Bu vesileyle Mora ayak-
lanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline so-
kularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere 
Allah'tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla 
anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde 
bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir.”

Bahçeli: Alçaklar!
MHP lideri Bahçeli, Güney Kıbrıs Rum  

Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik sal-
dırıya sert tepki gösterdi. Bahçeli, “Bunu 
yapanlar en net tabirler alçaklardır” dedi

7SİYASET 28 MART 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

TEKİN, “İmar yapma tekniğine tümüyle 
aykırı biçimde, hiçbir kurumunun, sivil 
toplum örgütünün, meslek odalarının, 

görüşleri alınmadan, İBB komisyonlarında ve Mec-
lisinde tartışılmadan, kapalı kapılar arkasında, ‘imar 
vurgunu’ yapılıyor. vatandaşlarımız can derdinde, 
ancak iktidar hala rant derdinde.” diyerek tepkisini 
dile getirdi. Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
orman, askeri alan ve su havzası içerinde kalan 
493.624 metrekare alanı imara açıyor. Böylece, İs-
tanbul’un dev arazilerinden biri daha ranta kurban 
edilecek! Bu planlarda Ömerli ve Elmalı Barajlarını 
korumak yok, tarım alanları, meralar, ormanlar yok. 
Bu plan bölgede yaşayan her bir canlının yaşam ala-
nını daraltan, yaşamsal kaynaklarını elinden alan ve 
böylelikle yaşam hakkını gasp eden bir niteliği 
haiz. Bakanlık, beton lobilerini ihya edecek yeni bir 
planlamayı utanmadan ilan ediyor!" diye konuştu. 
Bu plan değişikliği ile birlikte, İstanbul’un anayasası 
olarak bilinen Çevre Düzeni Planı’nın bir kez daha 
ayaklar altına alındığı söyleyen CHP İstanbul Mil-
letvekili Gürsel Tekin, Çekmeköy de yapılacak bu 
düzenlemeyle bölgeye yeni nüfus ve yapı yoğunluğu 
getiriliyor. Söz konusu planlama çalışması netice-
sinde alanın TRT Kampüsü ve Uluslararası İstan-
bul Film Platoları olması planlanmış. İşin özeti, 
‘TRT Hizmet binası yapacağız, kamusal bir iş yapı-
yoruz’ görüntüsü altında, beton lobilerine İstan-
bul’un en değerli arazileri peşkeş çekiliyor. İmar 
çetelerinin rant odaklı planlarına geçit vermeyeceğiz. 
İstanbul’u hep birlikte koruyacağız” dedi.

İstanbul’da vurgun var! 
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 
“re’sen” yaptığı imar planları  

sayesinde, İstanbul, tarihinin gelmiş 
geçmiş en büyük rant vurgunu  
ile karşı karşıya kalmıştır” dedi 

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,  
Adana’da partisinin 1. Olağan Seyhan İlçe Kongresi’nde konuştu.  
Babacan, “Sayın Erdoğan’a çok basit bir tavsiyede bulunacağım. 
Kurun, faizlerin düşmesini istiyor mu? Ekonomik sistemin nefes 

 almasını istiyor mu? O zaman iki üç dakikalık bir basın  
toplantısı yapsın, ‘Alanım ekonomi diyordum ama yanlış bir  

tezi dayattım’ diye hatasını kabul etsin” dedi

ERDOGAN HATASINI 
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T ürkiye'de ekonominin düzgün 
yönetilmediğini anlatan Baba-
can, “Yıllardır ‘yüksek faiz en-

flasyonun sebebidir’ diyordun. Bu tezin 
doğruysa dön Merkez Bankası’na gere-
ğini yap. Yok eğer yanlışsa çık bir özür 
dile. Önüne iki seçenek koydum, gitti 
yanlış seçeneği işaretledi. Tuttu, Merkez 
Bankası başkanını değiştirdi. Artık öyle 
iki seçenek falan değil, tek seçenek ve tek 
cevap tavsiye ediyorum. ‘Özür diliyo-
rum, yanlış yaptım’ deyin şu ülke bir ra-
hatlasın. Tek soru, tek cevap, kopyası da 
yazıyor. Çok zor değil ya. Meclis ne 
zaman kendi tartışıp onayladığı sözleş-
melerin fesih yetkisini tek bir kişiye dev-
retti? Bu olsa dahi Meclis’te konuşulup 
tartışılması lazım. Gazi Meclisimizin 
başındaki kişi bırakın Meclis’in haysiye-
tini korumayı, Cumhurbaşkanı’na Mec-
lis’i çiğnemesi için cesaret veriyor. 
‘Anayasayı az çiğnedin, biraz daha 
çiğne’ diye akıl veriyor. Meclis başkanını 
Cumhurbaşkanı işaret ederse, o da ken-
disini halka değil Cumhurbaşkanı’na 
karşı sorumlu tutar. Endişe ediyoruz. 

Acaba hedefte yine tek bir imzayla Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni fes-
hetmek mi var? İnsan hakları denince 
elleri ayaklarına dolaşıyor” dedi. 

Yıktıkları her şeyi inşa edeceğiz 

Şu ana kadar yıkılan ne varsa inşa et-
meyi düşündüklerini ve Türkiye'yi yeni-
den ayağa kaldıracaklarını vurgulayan 
Babacan, “İktidara geldiğimizde sistem 
krizini çözeceğiz. Bu enkazı ortadan kal-
dıracağız. Binanın çatlaklarını tamir ede-
ceğiz. Yıktıkları her şeyi daha güçlü bir 
şekilde inşa edeceğiz. 1920’den beri 
ayakta olan, 15 Temmuz darbe girişim-
den sağ çıkan Meclisimizin itibarını 
aynen iade edeceğiz. Çiftçiye destekler 
ne zaman, ne kadar verilecek belli olmu-
yor. Baştan söyleyeceksiniz ki çiftçi ona 
göre kararını versin. Biz çiftçiye desteği 
aynı yıl içinde, öngörülebilir bir şekilde 
ve artırarak vereceğiz. Çiftçinin kredi 
borçları için çok uygun şartlarda ödeme 
kolaylığı sağlayacağız. Hasat döneminde 
ve öncesinde tarımsal ürün ithalatı yapı-
lıyor. Bunun da önceden üç, beş, on yıl-

lık planlarla belirlenmesi lazım. Diğer 
yandan çiftçinin üretim maliyeti artıyor 
ve çiftçinin satış fiyatını baskı altında tu-
tuyorlar. Döviz kuru artınca masraf artı-
yor, traktör hacizleri yaygınlaşıyor. 
Akraba bakan da kuru tutamayınca ‘Biz 
zaten yüksek kur istiyorduk’ diyor. Attan 
düşüyor, ‘ben zaten inecektim’ diyor. 
Ona alan açan, bugün hâlâ parlatmaya 
çalışan da kayınpeder” dedi. 

Kendilerine var çiftçiye yok 

Hükümetin çiftçi hariç herkese para bul-
duğunu da ifade eden Babacan, “Kendi-
lerine gelince her şeye para buluyorlar. 
Çiftçiye gelince kaynak kıt diyorlar. Büt-
çede geçen sene 22 Milyar TL olan ta-
rımsal destek bu sene 23 Milyar TL’ye 
çıkmış. Cumhurbaşkanlığının bütçesinde 
yüzde 28’lik artış var. İtibar, çiftçinin yü-
zünün gülmesiyle kazanılır. Ben ve arka-
daşlarım işin başındayken işin 
başındayken, sıfırdan lisanslı depoculuk 
sistemini kurduk. Sistem biz ayrıldıktan 
sonra işlemiyor. Bu sistemi çiftçinin fi-
nansal kaynaklara hızlı ve ucuz bir şe-

kilde ulaşması için önemlidir. Biz bunu 
yeniden ayağa kaldırıp, yaygınlaştıraca-
ğız. Tarımsal sulamada 1950 model açık 
sistem kanalet yerine, fizibilite raporu 
yapılmış basınçlı kapalı sistem sulama 
projelerini yaygınlaştıracağız. Böylece 
üretimi ve verimliliği artıracağız, toprak-
ları su ve teknolojiyle buluşturacağız. 
Aynı zamanda su ve enerji tasarrufu sağ-
layacağız.Havayolu ve demiryolu taşı-
macılığı ile tarım ürünlerinin ihracatını 
geliştireceğiz. Soğuk hava depolarıyla 
beraber, hava, deniz ve kara ulaşımına 
yakın yerlere bölgesel hal kompleksleri 
kuracağız. Çiftçinin aracılar tarafından 
ezilmesine izin vermeyeceğiz. Üniversite-
lerdeki ‘biyoteknoloji araştırma ve geliş-
tirme’ projelerinden desteğimizi 
esirgemeyeceğiz. Mevsimlik tarım işçisi 
kardeşlerimizin yaşam standartlarını iyi-
leştirip, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak için yerel yönetimlerle iş bir-
liği yapacağız. Tarım meslek liselerini ye-
niden açacağız. Mezun olan gençlerimizi 
girişimci çiftçi projesi kapsamın değer-
lendireceğiz.” ifadeleri kullandı. DHA

MECLİS Başkanı Mustafa Şen-
top'u da eleştiren Babacan, 
“Sayın Meclis Başkanı’na so-
ruyorum. Yanıtını verin siz de 
kurtulun, biz de çenemizi bo-
şuna yormayalım. Milletin ka-
fasındaki karışıklığı da 
giderelim. Cumhurbaşkanı is-
terse neyi yapamaz? Cumhur-
başkanı daha ne yaparsa ‘Ya 
bu kadar da olmaz artık’ diye-
ceksiniz? Devlet protokolünün 
tepesindeki iki isimden birisisi-
niz. 0001 nolu plakaya biniyor-
sunuz. Anayasayı ihlal etmesi 

için Cumhurbaşkanı’na destek 
vermek bir Meclis Başkanı’na 
yakışır mı?” diye sordu. 

Şentop’u eleştirdi



K ılıçdaroğlu, İmamoğlu ile 
birlikte Halk Ekmek'in 
Hadımköy'deki fabrikası-

nın inşaatında incelemelerde bu-
lundu. CHP Kılıçdaroğlu'na, İBB 
Başkanı İmamoğlu'nun yanı sıra 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Seyit Torun, CHP Grup Başkanve-
kili Engin Altay, CHP İstanbul 
Milletvekili Emine Gülizar Eme-
can ve CHP İstanbul Milletvekili 
Avukat Turan Aydoğan eşlik etti. 
Şantiyeyi gezen Kılıçdaroğlu ve 
İmamoğlu burada gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 

Ekrem başkan çaba gösteriyor 

Bir gazetecinin “Neden bu fabri-
kaya ihtiyaç var?” sorusu üzerine 
Kılıçdaroğlu, hayatın çok pahalı 
olduğunu, yoksul insanlara ucuz 
ekmek ulaştırmak gerektiğini belir-
terek şunları söyledi: 
"Belediye başkanımız ekip arka-
daşlarıyla beraber İstanbullulara 
hizmet veriyor. Her İstanbullunun 
evine helal ekmek girmeli. Bunun 
mücadelesini veriyor. Hiçbir evde 
çocuk yatağa aç girmesin diye de-
falarca ifade ettik. Bu görevi üstle-
necek de o kentin belediye başkanı. 
Ekrem başkan da bu konuda elin-
den gelen tüm çabayı gösteriyor. 
Kendisinin de ifade ettiği gibi 
amaç onlarla bir rekabet içerisine 
girmek değil. Onlar da esnaf onlar 
da kazansın. Ancak halk da kazan-
sın. Ucuz ekmeğe ihtiyacı var. 
Hayat çok pahalı. Özellikle yok-
sulluk envanteri de yapıyor bele-
diye başkanlarımız. Yoksulların 
ağırlıklı olarak bulundukları yer 

İstanbul. Bir milyonun üstünde 
yoksul hane var. O hanelere ekmek 
girmesi lazım. Ucuz ekmek alma-
ları lazım. Görevini yapıyor. Gör-
evinde başarılı. Hepinizin 
huzurunda sayın başkanımıza yü-
rekten teşekkür ediyorum.” 

Üretmek zorundayız 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 
bu fabrikanın daha önceden plan-
landığını hatırlattı.  
Son dönemde artan yoksullukla 
beraber ucuz ekmeğe olan ihtiya-
cın da arttığına dikkati çeken İma-
moğlu, şöyle dedii "O nedenle 
daha çok ekmek üretimine ihtiyaç 
var. Bunu artırmak için imalata hız 
verdik. İnşallah sene sonu bitirip, 
2022'nin yıl başından itibaren, 

ocak- şubattan itibaren İstanbullu-
lara da buradan ekmek üretimine 
başlamış olacağız. Bir liraya 
ekmek satılıyor Halk Ekmek tara-
fından. Doğrudur, neredeyse iki 
katından daha fazlaya fırınlarda 
satılıyor. Şunu da ifade edelim, fı-
rınların da maliyetlerle uğraştığını 
biliyoruz. Maliyetinin ne kadar 
arttığını, unun, buğdayın, mayanın 
ne kadar artış gösterdiğini de bili-
yoruz. Onların da Allah yardımcısı 
olsun. Bizim bugün yoksulluğa 
karşı mücadele verme 
zorunluluğumuz var.  
Çünkü biz halka dönük hizmet 
üretme zorunluluğunda olan bir 
belediyeyiz. Bu yönüyle, bu bakış 
açısıyla tesisleri yapıyoruz ve  
yapmaya devam edeceğiz."
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b) Yapılacağı yer : ÇATALCA BELEDİYESİ SORUMLULUK SAHASI 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 

  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİRFERHATPAŞA CADDESİ  

  NO: 50 ÇATALCA / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 13.04.2021 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde  
uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve  
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100  
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve  
mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları  
Tebliği'nin Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nde yer alan ( A ) Altyapı İşleri V. Grup:  
Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)  
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE 
VE SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan  
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen  
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                                    Basın: (1342970)

EVLERE HELAL 
EKMEK GIRMELI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı açılışta ucuz ekmek konusunda 
açıklamalarda bulundu. "Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli. Hiçbir 
evde çocuk yatağa aç girmesin diye defalarca ifade ettik" diyen Kılıçdaroğlu, 
İmamoğlu'nun mücadelesinin bu amaçla olduğunu dile getirdi
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İBB'NİN bu yeni fabrikanın üre-
timiyle beraber İstanbul'daki 
ekmek üretiminin en fazla 
yüzde 7-8'ine ulaşacağını kayde-
den İmamoğlu, “Bahsedildiği 
gibi fırıncının ekmeği ile işimiz 

yok. Bizim işimiz, İstanbullu-
nun ihtiyaç duyduğu noktada 
ucuz ekmeği ulaştırmaktır.  
İstanbul’da  bir liraya ekmeğe 
ihtiyaç duyulmadığı günleri  
inşallah yaşarız” dedi. DHA 

Fırıncının ekmeği ile işimiz yok  

KILIÇDAROĞLU, Hadım-
köy'deki İSTON Fabrikası ve 
yapımı devam eden Halk 
Ekmek fabrikası inşaatında 
incelemelerde bulunduktan 
sonra, ödeneksizlikten dolayı 
yaklaşık 4 yıldır yapımı duran 
Kirazlı-Halkalı Metrosu'nun 
inşaatını yeniden başlattı. Kı-
lıçdaroğlu, burada yaptığı ko-
nuşmada, yeni bir siyaset 
anlayışını Türkiye'ye getirmek 
istediklerini söyledi. Kılıçda-
roğlu, "Siyaset halka hizmet 
etmekse, bütün belediye baş-
kanlarımız 24 saati kullanıyor. 
Eğer siyasetçi kullandığı pa-
ranın halkın parası olduğunu 
bilir ve o çerçevede harcadığı 
her kuruşun hesabı verirse 
yeni bir siyasetin adımını atı-
yoruz demektir. Bütün bele-
diye başkanlarımız aynı 
felsefeyle yola çıkıyorlar" 
dedi. Başarılı CHP'li beledi-
yelerin yurt dışından hüküme-
tin bulduğundan daha ucuz 
maliyetli krediye ulaştığını an-
latan Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Neden, çünkü daha güveni-
lir" dedi. 

5 kez temel atmışlar ama! 

İstanbul'un aslında küçük bir 
Türkiye olduğunu vurgulayan 
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi 
"İstanbul'un ulaşım sorununu 
çözemiyorsak dönüp bakma-
mız lazım. Temel atarsınız. 
Ondan sonrası önemli. Plan-
lamasını yaptınız mı yapma-
dınız mı, kaynağını buldunuz 
mu bulmadınız mı? Ondan 
sonrası önemli. Şanlıurfa'da 
Şehir Hastanesi'nin temeli 5 
kez atılmış. Ortalıkta tuğla 
bile yok. Burada da benzer 
olay. Güzel açılışlar tamam, 

temeller tamam. Arkası yok. 
Arkasını Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanımız ekibiyle 
beraber yapıyor. 

Bu metro bitecek 

Biz her kuruşun yerli yerinde 
kullanılmasını isteriz. Çünkü 
biliriz ki o paranın içinde tüyü 
bitmemiş yetimin hakkı var-
dır. Belediye başkanlarımıza 
engeller çıkarıyorlar, sanıyor-
lar ki biz bu engelleri çıkarır-
sak belediye başkanlarımız 
hizmet üretemez. Hayır efen-
dim, belediye başkanlarıma 
söyledim, 'Asla şikayet etme-
yeceksiniz. Göreviniz önü-
nüze çıkan engeller ne olursa 
olsun onu aşıp yolunuza 
devam edeceksiniz.' Sık sık 
tekrar ederim, devlet kinle yö-
netilmez, intikam duygusuyla 
yönetilmez. Devlet bilgiyle 
yönetilir, erdemle yönetilir. 
Asla ve asla işi ehline verirken 
bir politik tercih içine girme-
yin. O işi bilecek. Biz başarı 
istiyoruz. Bu metro bitecek. 
İşi ehline verdiğiniz zaman bu 
iş bitiyor. Finansmanıyla, ya-
pımıyla, çalışmasıyla, takvi-

miyle her şey tamam." 

Mağduriyet bitecek 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni 
siyaset anlayışında yeni bir 
şey daha yapacaklarını belir-
tirken, ülkede yaşanan mağ-
duriyetlere vurgu yaptı. 
Kılıçdaroğlu, "İzlenen yanlış 
ekonomik politikalar sonu-
cunda binlerce mağdur olan 
insanımız var. O kadar büyük 
mağduriyetler yaşanıyor ki in-
sanlar hayatlarına son verecek 
noktaya gelebiliyor. İnsanların 
hayatlarına kıyması, her siya-
setçinin oturup düşünmesini 
zorunlu kılar. Bu mağduriyet-
leri telafi edeceğiz. Buradan 
bütün esnaf kardeşlerimize 
sesleniyorum, iktidar olduğu-
muzda aldığınız o kredilerin 
faizlerini tamamen sileceğiz 
ve mağduriyetiniz telafi edece-
ğiz. Çiftçi kardeşlerime de ses-
leniyorum, onların da ciddi 
bir mağduriyeti var. Sizin 
mağduriyetinizi de kesinlikle 
çözeceğim. Aldığınız kredile-
rin faizlerini tamamen sıfırla-
yacağım. Sadece ana para 
isteyeceğim" diye konuştu.

Devlet kinle yönetilmez!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Sık sık tekrar ederim, devlet kinle yönetilmez,  

intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet bilgiyle yönetilir, erdemle yönetilir.  
Asla ve asla işi ehline verirken bir politik tercih içine girmeyin. O işi bilecek.  

Biz başarı istiyoruz. Bu metro bitecek. İşi ehline verdiğiniz zaman bu iş bitiyor.  
Finansmanıyla, yapımıyla, çalışmasıyla, takvimiyle her şey tamam” dedi



Türkiye’nin her yeri 
kan kırmızı oldu 

AKP'nin son "Büyük Lebaleb 
Kongresi" ardından söylenecek söz kal-
madı desem yeridir. Ancak yok yere ölen 

insanları, hastanelerde lanet virüs yüzünden şifa 
arayanları, onlara şifa vermek için gözlerini 
kırpmadan can veren sağlıkçılarımızı, doktorları-
mızı düşündükçe kızıyor sinirleniyor ve inanın 
Coğrafya kaderdir ama bu coğrafyada bu kadar 
cehaleti hak etmediğimizi de düşünüyorum. 

Artık vicdani sorumluluk vakti. Koronavirüs 
sayıları hızla artmaya başladı. Ölümler yüzelli 
gibi çok ciddi rakamlarla tırmanışta. Yakınları-
mızı, sevdiklerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. 
Yatan hasta sayısı artıyor. Resmen kızarıyoruz, 
keşke morarabilsek. Artık buradan klasik uyarı 
yapmanın bir anlamı yok galiba, sosyal medya, 
TV kanalları, her platformda ve duyarlı her 
kesim, kişi ve kurumlar tarafından gerekli 
uyarılar fazlasıyla yapılıyor. 

Bir yıldır uyarmaktan yılmadık 

Denetimler yapılıyor. 1 yıldır maske, mesafe, 
hijyen deniliyor. Uyarılar dikkate alınıyor mu 
veya etkili oluyor mu? Hayır! Sebebini bilmem 
ama galiba iyi bir empati yapmak gerekiyor. 
Çünkü sağlık çalışanları, diğer bir ifadeyle koro-
navirüs savaşçıları yoruldu. Zihnen, bedenen, psi-
kolojik olarak. Bu savaşçılar biraz empati ve 
vicdani muhasebe rica ediyorlar. Dışarı çıkarken, 
kafelerde zaman geçirirken, caddelerde yürür-
ken, alışveriş yaparken, eğlenirken mücadelenin 
kahramanlarını hatırlayın.  Maske demiyorum 
artık, sosyal mesafe demiyoruz artık, hijyen de-
miyorlar artık. Empati yapın diyorum, vicdani 
muhasebe yapın diyorum, artık biraz insaf diyo-
rum. Çünkü yoruldular. Çok yoruyoruz. Çok yo-
ruldular. İnanın bu savaşı ya onlarla yada onlarla 
kazanmak zorundayız. O yüzden önce kendimiz 
canımız, sonra sağlıkçılar için biraz empati ya-
parak daha dikkatli davranalım. Çok şey isten-
miyor bizden. Istanbul'da pandemi hastaneleri 
tüm servislerini açtı ve tam doldurdu.  

Gördüğümüz en şiddetli pik olduğu konusunda 
fikir birliği var. Sağlık çalışanları bitkin. Tam ka-
pansak bile iki haftadan önce sayıları azaltmak 
zor görülüyor.  

AKP lebaleb kongre yaptı 

AKP Büyük Kongresi’ni de “lebalep” yaptı. 
Görüntüler siyasi açıdan muhteşem. İllerden 
gelen otobüslerde maskesiz biçimde saatlerce yol 
gelmiş partililer, salonda da hep birlikte coşkulu 
bir manzara sergilediler. Tüm renkler bir ara-
daydı. Renkten kastım Sağlık Bakanlığı’nın ya-
yınladığı risk haritasındaki renkler.  Mavi iller, 
sarı iller de kavuniçi iller ve kırmızı iller ele ele, 
gönül gönüle birlikte oturdular. Bir partiye “Ölü-
müne bağlılık” bu olsa gerek. Kongreye katılan-
ların tamamı aşılı değilse eğer, o salondan pek 
çok yeni “vaka” çıkabilir, Türkiye’nin “Yeni 
Wuhan”ı AKP kongresi olabilir. Bu görüntüler 
sağlık çalışanlarına, esnafa, sanatçıya, yakınla-
rını törensiz defnetmek zorunda kalanlara, işsiz-
likten intihar edenlerin ailelerine, özetle 
hepimize-hepimize hakarettir. Ve buna ilk karşı 
çıkması gereken de bu partinin oy 
verenleridir.AKP'liler bana “Sana ne kardeşim, 
parti bizim can bizim” diyeceklerdir. Buna veri-
lecek yanıtlar da var elbette ama uğraşmayaca-
ğım. Ancak AKP iktidarı •Ölümlerden 
 •Vakalardan  •Yoksulluktan  •İşsizlikten..Kısa-
cası pandemi sürecinde yarattığınız ağır tablo-
dan sorumludur. Sadece merak ettiğim şey şu. 

Sağlık Bakanı başta olmak üzere Türkiye’yi 
yönetenler ve yetkili etkili isimler bu akşam kal-
kıp “Maske mesafe temizlik kuralına uyun” diye 
vatandaşa akıl verecekler. Nasıl olup da “50 ki-
şiden kalabalık düğün yapamazsınız” yasağını 
sürdürebilecekler. Hangi hakla “Dernekler genel 
kurul yapamazlar” diyebilecekler.  Bırakın hep-
sini, cenazelerimizi kaldırmayı nasıl yasaklayabi-
lecekler.  Nasıl! Kongreyi kutlayan Sağlık 
Bakanı Koca akşam 30 binleri aşan vaka sayıla-
rın ve aşı açıklamasını ancak you tube üzerinden 
çektirdiği video ile yaptı.  Aşı sürecinden söz etti. 
Yine sözler verdi. O gün bugündür  de twitter ve 
sosyal medyada ağzına maske mesafe hijyen la-
fını alamıyor. Bu ülkenin sağlık bakanı. Uyar-
maktan öte önlem almak asli görevi ama 
nerde...Bakın dostlar içinde buludunduğumuz re-
zilliği ancak TÜİK düzeltir "Ay sonunda 30 binli 
vakalar görürüz” demiştim. Ay sonuna kalmadı. 
Merak etmeyin, bir süre sonra ölüm sayıları da 
artacaktır. 200'leri  de geçecektir. Tablo oraya 
evrildi çünkü.  Ama yaşlıları ve bilmediğimiz 
kimi şanslıları da aşıladıkları için eskisi kadar 
yüksek olmayacaktır diye umuyoruz.  Vaka sayı-
larında dediğimiz çıkınca, eş dost okur soruyor. 
 “Sayıları nasıl aşağı çekecekler.” Bana göre 
vaka ve ölüm sayılarını aşağı çekmenin çok kolay 
bir yolu var.  Vaka ve vefat sayılarını belirleme ve 
açıklama görevini TÜİK’e versinler. Sayılar öyle 
bir hızla gerisin geri gider ki, Sağlık Bakanlığı 
bile şaşırır.Hatta çok isterlerse Covid’den kay-
naklanan nüfus artışı bile sağlayabilirler. 

Vaka 30 bin ama 

Yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 30 bine yak-
laştı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Ahmet Ursavaş, “Şu anki gidişat önlem alın-
mazsa daha da üzerine çıkabilir. Günlük 50-60 
bin vaka görme riski olduğunu düşünüyorum.” 
açıklamasını yaptı. Kalabalıkların oluşması, me-
safe kurallarına bir türlü uyum sağlanamaması 
burada çok önemli faktörler olarak gözüküyor.  
Okullar açık ancak öğrenciler taşıyıcı olabiliyor-
lar, çocuklardaki oranında da artışına süreç 
içinde şahit olabiliriz.  Şu andaki artış bence kor-
kutucu düzeyde. Yatış gerektiren hastaların biraz 
daha genç popülasyona kaydı. Buradaki nedenin 

yaşlıların aşılanması olduğu düşünüyorum." dedi. 

Pandemide gidiş iyi değil 

Pandemide gidiş hiç de iyi görünmüyor, hafta 
sonu tam kapanma ilan edilmeli. Koronavirüs 
vaka sayılarının günlük 30 bine dayandı. Nor-
malleşme dönemi için daha önce endişelerini dile 
getirdiK. Hemen, şimdi, hiç gecikmeden müda-
hale edilmesi gereken bir 'yangın durumu' ya da 
moda benzetmeyle bir tür 'tsunami tehdidi' ile 
karşı karşıyayız. Kararı pandemiyi yönetenler ve-
recektir ama başlıktaki soruya benim cevabım 
net ve açık olarak şudur: Kapanalım! Kapanalım 
çünkü rakamlar bizi buna zorluyor. Hafta sonları 
yeniden kapanalım çünkü bunu eğer şimdi yap-
mazsak sonrasında daha kötü, ağır, bunaltıcı, 
can yakıcı kısıtlamalarla karşılaşmamız vazge-
çilmez olabilir. Olabilir çünkü.. "Çok değil, bun-
dan 3 hafta önce “yerinde karar dönemi” diye 
tanımlanan son uygulamaya geçildiğinde bu kö-
şede  ‘Evet, doğru yapıldı’ diyebileceğimi söyle-
mem güç. Günlük vaka sayılarındaki artış, 
pandemi matematiğine aşina herkes için korku-
tucu. Üstelik, benim gibi düşünen bu işin uzman-
ların sayısı da oldukça fazla onlara güvenerek 
söylüyorum.Kısacası bu yeni uygulama güven 
vermiyor. Kimsenin hevesini kırmak, keyfini ka-
çırmak, moralini bozmak gibi bir niyetim falan 
da yok ama durum ortada. Geldiğimiz noktada 
ise vaka sayıları yeniden 30 binleri zorluyor. An-
layan anlamayan herkes için “pandemide gidiş” 
hiç de iyi görünmüyor. İşte bu nedenle “hafta 
sonu kapanma seçeneğini” yeniden düşünmemiz 
gerekiyor. 

“Ben dememiş miydim?” diyenlerden hiç haz-
zetmem. Döner değirmene su taşıyanları, ocak-
taki aleve odun atanları da hiç sevmem. Bu 
nedenle salgının başından bu yana hep rahmetli 
Süleyman Demirel’in  öğrettiği bir yaklaşımı be-
nimsedim: “Sıkıntılı dönemlerde eleştiride kıs-
kanç, övgüde cömert olacaksın. Bir önerin varsa 
eğer onu da zamanında ve nezaketle yapacak-
sın.” Bu nedenle girişteki yazımın bir eleştiri 
değil, bir tespit olarak kabul edilmesini beklerim. 

Ortada büyük bir yangın var 

Tavsiyem şu: Ortada “belalı mı belalı” ve de 
“son derece tehlikeli” korkutucu bir süreç var. 
Hemen, şimdi, hiç gecikmeden müdahale edil-
mesi gereken bir “yangın durumu” ya da moda 
benzetmeyle bir tür “tsunami tehdidi” ile karşı 
karşıyayız. 

Duruma acilen müdahale edilmesi ve ülke 
genelinde hemen cuma akşamı 21.00’den başla-
yarak pazartesi sabahı 05.00’te sonlanacak bir 
TAM KAPANMA durumunun ilan edilmesi 
gerektiği düşüncesindeyim. Eğer böyle bir 
kapanma ülke genelinde düşünülmez ise hiç 
olmazsa kırmızı illerde mutlaka ama mutlaka 
uygulamaya sokulmalı 

Türkiye'nin "Wuhan"ı İstanbul 

İstanbul Tabip Odası  COVİD-19 pandemisi-
nin başından itibaren bir yandan meslektaşları-
nın yanında oldu bir yandan da yanlış 
politikalara karşı sesini yükseltmeyi,hekimlere, 
sağlık çalışanlarına, halka bu ağır bedeli reva 
görenleri teşhir etmeyi görev bildi.İstanbul Tabip 
Odası COVİD-19 İzleme Grubu tarafından hazır-
lanan raporla da Sağlık Bakanı’nın itirafıyla 
“Türkiye’nin Wuhan’ı”olan İstanbul’da pande-
minin bir yıllık seyrini kamuoyuyla paylaştı. 
İŞTE Raporda yer alan bazı tespitler:  
-Nisan ayı sonlarına doğru Sağlık Bakanı 

Dr. Fahrettin Koca İstanbul’u “Türkiye’nin Wu-
han’ı” olarak tanımladığında toplam %60’nın 
İstanbul’da idi. İstanbul’daki olgu sayıları ( yaz 
aylarında İstanbul dışına hareketin artması 
nedeniyle) Ağustos ayında toplam sayının 
%10’una kadar düştü. Ancak sonbahar ayla-
rında yeniden artmaya başladı. 

-İstanbul pandeminin bir yılı boyunca birden 
çok kez salgının başkenti oldu. 

-İstanbul’un mahallelerdeki ortalama gelir 
düzeyi ile COVID-19’un yaygınlığı arasında ne-
gatif bir korelasyonun olduğu göze çarpmaktadır. 
İstanbul’da en kolay okunan sınıfsal sınır D-100 
otoyolunun kuzey ve güneyidir. 

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mezarlık 
kayıtları üzerinden günlük olarak açıkladığı 
ölüm sayılarına göre pandemi öncesi beş yılda 
yıllık ortalama 74.030 ölüm meydana gelmişken 
2020 yılında bu sayı 92.583 ölüme çıkmıştır.İs-
tanbul’daki toplam uygulanan aşı 22 Mart 2021 
itibariyle toplamda 2.090.040 olup ikinci doz 
849.121’dir. İstanbul’da da Türkiye’dekine ben-
zer şekilde henüz nüfusun çok az kısmının aşılan
dığı görülmektedir. 

- İstanbul hastaneleri COVİD-19 pandemisi 
sürecine büyük ölçüde hazırlıksız yakalandı. Bu 
hazırlıksızlığın bedelini en ağır ödeyenler ise sal-
gınla mücadelede gerekli kişisel koruyucu ekip-
man bile sağlanmadan en ön saflara sürülen ve 
bu nedenle hastalanan, hayatını kaybeden 
hekimler, sağlık çalışanları oldu. 

- COVİD-19 pandemisi sürecinde yaşananlar 
yıllardır kamu kaynaklarıyla beslenip büyütülen 
özel hastanecilik sisteminin Türkiye’nin ihtiyaçla-
rına cevap vermekten ne kadar uzak olduğunu; 
sağlığın özelleştirme politikalarıyla piyasanın 
vahşi koşullarına terk edilmesinin toplum sağlığı 
için ne kadar zararlı olduğunu bir kez daha 
gösterdi. 

-Salgın boyunca herkese “Evde kal!” çağrısı 
yapılırken işçilere “Çarklar Dönecek, Üretim Sü-
recek!” denildi. Bu nedenle başlangıçta her ne 
kadar “SARS CoV-2 zengin, fakir ayırmıyor, 
herkesi aynı şekilde etkiliyor.” denilse de COVİD-
19 hızla bir işçi sınıfı hastalığına dönüştü. 

- COVİD-19 pandemisi on yıldır uygulanan 
aile hekimliği sisteminin salgın hastalıklarla mü-
cadelede için uygun olmadığını, COVİD-19 ve 
ileride karşılaşılabilecek yeni pandemilerle mü-
cadele edebilmek için Türkiye’nin Birinci Basa-
mak Sağlık Hizmetlerini vakit kaybetmeksizin 
gözden geçirmesi gerektiğini açık olarak 

gösterdi. 
-Bir yıl süresince tespit edilebilen COVİD-19’a 

bağlı 390 sağlıkçı ölümünün yüzde 31’i İstan-
bul’da meydana geldi. COVİD-19 pandemisi bir 
yılını tamamlarken İstanbul’da yirmi  dokuzu 
uzman hekim, sekizi aile hekimi, altısı işyeri he-
kimi ve altısı emekli hekim olmak üzere toplam 
kırk dokuz hekim ve yirmi beş diğer sağlık çalı-
şanı, toplam yetmiş dört sağlıkçı COVİD-19 ne-
deniyle hayatını kaybetti. 

- Hekimler, sağlık çalışanları pandemi baha-
nesiyle izin, istifa, emeklilik haklarının   kısıtlan-
ması,engellenmesi nedeniyle de mağduriyet 
yaşadılar. Pandemi koşullarında bile hız kesme-
yen sağlıkta şiddet ve yoğun ölümlere rağmen 
COVİD-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek 
hastalığı sayılması talebinin karşılanmaması ise 
motivasyonu düşüren diğer faktörler oldu. 

Ölüme yol açanlar istifa etsin 

Bakın açık bir durum var ortada.Salgın yöne-
tilemiyor! Yeni vaka sayıları hızla artıyor. Emek-
çiler, işçiler, işsizler, dar gelirliler, esnaf, küçük 
zanaatkar ve çiftçiler hastalanmaya ve ölmeye 
devam ediyor! Sağlık emekçileri tükeniyor, haya-
tını kaybediyor! Ne yazık ki sosyal cinayet olarak 
adlandırılan bu tabloda en fazla emekçiler hasta-
lanıp ölüyor ve sağlık emekçileri de ilk sırada ge-
liyor. Pandeminin başından bu yana Türkiye’de 
391 sağlık emekçisi COVID-19 nedeniyle yaşa-
mını yitirdi. Dünyada toplam vaka sayısı 126 
milyonu aşarken COVID-19 nedeniyle hayatını-
kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 800 bine da-
yandı. Bulaş tehdidi olan aktif hasta sayısında da 
yükseliş devam ediyor, 21 milyonu geçen aktif 
hasta sayısı pandeminin daha da büyüyeceğini 
gösteriyor. 

Salgın kontrol edilemiyor 

Salgın kontrol altına alınamıyor. Yeni vaka, 
ağır hasta, aktif hasta ve can kaybı artıyor. Gün-
lük vaka bildiriminde Türkiye 28 bin 731 yeni 
vaka ile Brezilya, ABD, Hindistan, Fransa ve 
Polonya’nın ardından altıncı sırada. Ülkemizde 
toplam vaka sayısı 3 milyonun üzerine çıkarken, 
toplam can kaybı 30 bini aştı. COVID-19 nede-
niyle bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 
157’ye ulaştı. Günlük test sayısı  binde 2’lik bir 
orana yeni yükselirken, bu testlerin kontrolleri de 
içerip içermediğini  hâlâ bilmiyoruz. Özellikle 
son günlerde; vaka artış oranı, test artış oranının 
ikikatından fazla.  Türkiye’de aktif hasta sayısı 
ayrı olarak bildirilmese de tablodaki verilerden 
yolaçıkarak baktığımızda ciddi yükseliş devam 
ediyor. Dün aktif hasta sayısı 188 bin 565 kişiye 
yükseldi. Aktif hasta sayısındaki bu ciddi yükse-
liş, bulaş tehdidinin daha da artacağını gösteri-
yor. Ağır hasta sayımız ise bin 790 kişiye 
yükseldi. Aktif vakanın yükselmesi ile %1’e 
kadar düşen ağır hasta oranı hâlâ dünya ortala-
masının (%0,4) neredeyse iki buçuk katıdır. 

Türk Eczacıları Birliği, Eczacı İsmail Dur-
muş’un COVID-19’dan hayatını kaybetmesi üze-
rine ailesinin yaptığı başvurunun Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından reddedilmesi ile ilgili olarak 
yeniden COVID-19’un koşulsuz meslek hastalığı 
sayılması gerektiğini açıkladı. Türk Tabipleri 
Birliği’nin uzun süredir COVID-19’un  doğrudan 
meslek hastalığı kabul edilmesi için yasal 
düzenleme talebi ne kadar haklı olduğunu bir 
kez daha gösterdi. 

Düşük vakalı tek il kaldı 
Koronavirüsü vakalarına ilişkin son sayılara 

göre, risk haritasında 39 il kırmızıya  dönerken, 
tek mavi, düşük riskli il olarak Şırnak kaldı. 
Vaka oranında 100 binde 509ile Samsun en 
yüksek riskli il olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık 
Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka 
sayısı ortalamasına göre, bir hafta önce 25 olan 
kırmızı il sayısı 39’a yükseldi. 70 ilde vaka sayısı 
artarken 11 ilde azaldı. İstanbul’da 100 binde 
60 olan vaka sayısı önce 178’e, son olarak ise 
251’e çıktı .Ankara 100 binde 68’den 107’ye, 
İzmir de 100 binde 78’den 111’e yükseldi.Kısa 
sürede bu kadar vaka artışı Avrupa’da olduğu 
gibi ülkemizin de bir tsunami ile karşı karşıya ol-
duğunu gösteriyor. Bu tırmanış eğilimi devam 
ederken daha ciddi önlemlere ihtiyacımız var. 

Mutant virüs cenneti olduk 

Ülkemizde İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı 
gibi tanımlanmış mutantlar bildiriliyor.Acak 
bölge ve şehirlere göre hangisinde sıklık ne kadar 
bilgi verilmiyor. Şu anki verilere göre toplumun 
yüzde kaçı endişe verici varyantlar ile enfekte 
bilgi yok.Varyant virüsler konusunda yeterli ça-
lışma yapıldığının delilini göremiyoruz.Ülkemize 
ait adı konmamış mutasyonlar olabileceği de dü-
şünülmeli ve  araştırılmalıyken buna ilişkin bir 
veri de paylaşılmıyor. Bunun için en kısa za-
manda  varyant virüs tespitleri için laboratuvar 
çalışması yapmak gereklidir. Virüs yayılımı şuan 
hem mutasyona uğraması ve hem de aşı oranla-
rımızın düşük olması nedeniyle çok daha bulaştı-
rıcı ve yeni mutasyonların ortaya çıkışına da 

zemin hazırlar niteliktedir. COVID-19’un bulaştı-
rıcılığı daha fazla artarken kontrolsüz bir nor-
malleşmede ısrarbizi yeni felaketlere sürüklüyor. 
Sağlık çalışanları ve sağlık sistemi şu an ciddi bir 
dalgayı kaldıramayacak durumdadır. Sistemin 
en az 100 bin yeni hekim, hemşire teknisyen gibi 
sağlık personeline ihtiyacı vardır. Sağlık Bakan-
lığı en kısa sürede yeni bir dalgaya karşı sağlık 
personeli açığını kapatmalı, KHK’ler ile hukuku 
hiçe sayarak  sağlık alanından uzaklaştırdığı 
sağlık çalışanlarının hızla geri dönüşü sağlanma-
lıdır. Aşılanma oranı ve hızı çok düşük seyredi-
yor. Şimdiye kadar 14 milyon aşı yapıldı: Bunun 
8 milyon dozu ilk aşı, ikinci aşı dozu ise 6 mil-
yona ulaşmadı. Henüz iki doz aşı  yapılmış insan-
larımızın oranı %7 düzeyindedir. Geçtiğimiz 
haftalarda aşı tedariki ile ilgili sorun yaşandığı 
sahada çalışan meslektaşlarımızdan gelen bilgi-
ler arasındaydı. Randevu sayısının altında aşı ile 
sağlık çalışanları aşılanmak üzere gelenleri ge-
riçevirmek zorunda kaldılar. Sağlık Bakanlığı 
her zaman olduğu gibi sağlık çalışanı ile hastayı 
karşı karşıya getirip aradan çekildi. Aşı ile ilgili 
en kısa zamanda ne kadar dozne zaman aşı teda-
riki yapılacağı açıklanmalı ve planlamalar konu-
sunda tüm sağlık çalışanları bilgilendirilmelidir. 

Eğitimde sorunlar sürüyor 

TTB  en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçil-
mesi için gerekli şartların oluşması gerekir de-
mişti. Ancak bugüne kadar bu şartlar da 
sağlanmamıştır.  Okullarda fiziki şartların düzel-
tilmesi ve öğretmenlere hızla aşı yapılmasından 
sonra yüz yüze eğitime geçilmesi mutlak gerekli-
dir. Avrupa’daki yükselişe karşı tüm Avrupa 
ülkeleri birçok yeni önlem alırken bizim normal-
leşmeye çalışmamız anormal bir durumdur. Sağ-
lık Bakanlığı çok acil olarak yeni ekonomik ve 
sosyal tedbir paketleri oluşturmalı, siyaset ve 
ekonomi insa yaşamı ve bilimin önüne 
geçmemelidir. 

Türk Tabipler Birliği Pandemi süreci ile 
ilgilişu önerilerde bulundu: 

• Ekonomik ve sosyal tedbir paketleri ile eko-
nomik sıkıntı içinde olan yurttaşlarımızın destek-
lenmesi sağlanmalıdır. 

• Başta yoksul halk kesimleri olmak üzere 
halka parasız ve nitelikli maske  dağıtılmalı, su 
ve hijyen ürünleri ücretsiz sağlanmalıdır. 

• Geçen bir yıllık süreçte saklanan vaka s
ayıları başta olmak üzere ölüm sayıları açıklan-
malı, aşı ile ilgili süreçler toplum ile şeffaf bir 
biçimde paylaşılmalı, risk  haritalarının hangi 
kriterlere göre yapıldığı kamuoyuna açıklanarak 
pandemiye karşı yürütülen mücadelede şeffaf 
olunmalıdır. 

• Gelinen aşamada Bilim Kurulu’nun aldığı 
kararlar açıklanmalı, alınan kararlar  iktidar ta-
rafından uygulanmıyorsa, Bilim Kurulu üyeleri 
yönetilemeyen pandemi mücadelesine ortak ol-
mamalıdır. Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu 
kabul etmeli, tüm sorumlular istifa etmeli, anti-
demokratik salgın yönetimine  son verilerek 
başta sağlık örgütleri olmak üzere toplum katı-
lımı önemsenerek dayanışma içerisinde bir mü-
cadele stratejisine geçilmelidir. 

• Aşıda patentin kaldırılmasına yönelik ulus-
lararası alanda çaba yürütülmelidir. 

• Öğretmenlere, toplu yaşam alanlarında bu-
lunan ve çalışma zorunluluğu olanlar için hızlı 
bir aşı programına geçilmelidir. 

• Başta temaslılar olmak üzere yaygın test 
yapılmalı, özellikle iş yerlerinde filyasyon çalış-
malarına devam edilmelidir. 

• SARS-CoV-2 virüs varyantlarıyla enfeksi-
yon oranlarının ne olduğu, SARSCoV-2 virüs 
varyantlarının hangi laboratuvarlarda ve hangi 
testle değerlendirildiği, endişe verici varyantların 
illere göre dağılımı açıklanmalıdır. Varyant suş-
larla ilgili laboratuvar çalışmaları artırılmalı, 
salgın yönetiminde virüs varyantları göz ardı 
edilmemelidir. 

• İllerde çok yoğun olan caddelerde hareketli-
lik azaltılmalıdır. 

• İnsanlar arasında kapalı ortamlarda toplu 
temaslar kısıtlanmalıdır. 

• Son haritalamaya göre 100 bin kişide yeni 
vaka sayısının 100’ü aştığı bölgelerde, iller arası 
seyahat sınırlamalarına gidilmelidir. 

Son açıklanan haritaya göre, tam 70 ilde 
Covid-19 vakaları arttı. Vakaların düştüğü il sa-
yısı 11’de kaldı. Çok yüksek riskli il sayısı ise 
geçen hafta 25 iken bu hafta 39’a fırladı. Öte 
yandan İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir de 
çok yüksek riskli il kategorisine dahil oldu. Hari-
tanın büyük bölümü kırmızı oldu. 

70 ilde vaka arttı 

Uzmanlar, hızla salgında üçüncü pike doğru 
gittiğimizi ifade ederek uyarırken vaka sayıları 
da her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık 
Bakanlığı’nın açıkladığı ve 13 -19 Mart tarihle-
rini kapsayan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı 
(100 bin kişide) Haritası’na göre tam 70 ilde 
vaka sayısı artarken bir önceki haftaya göre sa-
dece 11 ilde azaldı. 

İstanbul’da her 100 bin kişide 178.25 olan 
vaka sayısı son haritada yüzde 41 oranında arta-
rak 251.12’ye fırladı. Ankara’da 100 bin kişiye 
düşen vaka sayısı 68,53’ten 107,99’a, İzmir’de 
ise 78,57’den 111,47'ye yükseldi. Böylece İstan-
bul'un ardından, Ankara ve İzmir de 'çok 
yüksek riskli iller' kategorisine girdi. 

Çok yüksek riskli il sayısı fırladı gitti 
Çok yüksek riskli il sayısı önceki haftaki hari-

tada 25 olarak açıklanırken bu hafta ise 39’a 
fırladı. Birçok yüksek riskli ilin çok yüksek riskli 
il kategorisine geçmesi nedeniyle bu hafta yüksek 
riskli il sayısının 33’ten 26'ya düştüğü görüldü. 
Orta riskli il sayısı da geçen hafta olduğu gibi 
yine 9’da kalırken düşük riskli is sayısı ise 
9’dan 7’ye düştü. 

En çok vaka yine Samsun'da 

Samsun, Sinop, Giresun ve Ordu'daki kötü gi-
dişat da devam etti. Haftalık verilere göre Sam-
sun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin 
kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. 
Ayrıca, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kütahya, An-
talya, Malatya, Erzincan ve Iğdır gibi iller de 
'çok yüksek riskli' kategorisine dahil oldu. 

En düşük riskli illerin Uşak, Bitlis, Siirt, Di-
yarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Urfa ol-
duğu görüldü. Uzmanlar, özellikle Doğu illerinde, 
az test yapıldığı için daha az vaka tespit 
edildiğini ifade ediyor. 

50 milyon kişi yüksek risk altında 

Çok yüksek riskli il kategorisinde bulunan 39 
kentin toplam nüfusu ise 50 milyonu buluyor. 
Ülke nüfusunun 22 milyonu yüksek riskli il, 5 
milyonu orta riskli ve 6 milyonu da düşük riskli 
kategorisindeki kentlerde yaşıyor. Ayrıca, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, günlük 
vaka oranlarında Türkiye dünyada 6’ncı sırada 
yer alırken toplam vaka sayısında ise 9’uncu sı-
rada bulunuyor. 

“İstanbul’da vaka sayılarının çok hızlı bir şe-
kilde arttığını belirten” İstanbul Tabip Odası 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosma-
noğlu,  yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İs-
tanbul geçen hafta çok yüksek riskli il 
kategorisine girdi ve Cumhurbaşkanı önlemleri 
değiştirmeyeceğiz diye açıklama yaptı. İstan-
bul’daki vaka artışı bize Ekim ve Kasım ayındaki 
artışı hatırlatıyor. Hastanelerde Covid-19 servis-
leri yavaş yavaş doluyor. Ülke genelinde Covid-
19’dan kaynaklı günlük ölüm sayısı 60’lardan 
yeniden 100’lere kadar çıktı. Önümüzdeki hafta-
larda hem günlük vaka sayılarının hem de gün-
lük ölüm sayılarının daha da artmasını 
bekliyoruz. Vaka sayısının 5-6 bine kadar düş-
tüğü dönemlerde aşılamaya hızla başlamış olsay-
dık yeni ölümleri engelleyebilirdik. Aşının ikinci 
dozu şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon yurttaşa 
uygulandı ve bu çok düşük bir rakam. Toplum 
bağışıklığını sağlamak için toplumun büyük bir 
kesimi aşılanmalı.” 

Her yer çok yüksek riskli olacaktır 

“Hızla yeni bir pike doğru gidiyoruz. Yakında 
bütün ülke kırmızıya boyanacak ve bütün ülke 
çok yüksek riskli olacak. Kentler arası hareketli-
lik devam ettiği sürece bu durum kaçınılmaz” 
diyen Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. 
Muharrem Baytemür ise şu ifadeleri kullandı: 
“Hastanelerde yoğun bakımlar dolmaya başladı. 
Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Şehir 
Hastanesi’nin doluk oranlarında ciddi bir artış 
var. Günlük filyasyon oranı kentte 4 bini geçti ve 
önceki aylarda günlük 400- 500 civarındaydı.” 
İzmir'de vaka sayısı dört haftada yüzde 160 
oranında arttı. Sadece son hafta bile vaka sayısı 
yüzde 42 arttı. Kentlerin durumuna ilişkin 14 
günde bir değerlendirme yapılması gerekiyordu. 
Artışlar devam ettiği halde bu değerlendirmeler 
ne Türkiye’de ne de İzmir’de yapılmadı. 

Göstermelik önlemler alınıyor 
Samsun’da ve Karadeniz kentlerinde en az 10 

günlük kapanma ve kentler arası seyahat kısıtla-
ması önerildi. Ama dikkate alınmadı. Öneriler 
dikkate alınmış olsaydı vaka sayısı bu kadar art-
mayacaktı bulaş zinciri kırılacaktı. Samsun’daki 
vaka artışında kentler arası geçiş, mutasyonlu vi-
rüsün yayılması ve düzenlenen kongreler etkili 
oldu. Kent genelinde önlem olarak, sadece so-
kaklara yığılan kolluk kuvvetlerince HES kodu 
sorgulaması ve sokaklarda gezdirilen ses araçla-
rıyla ‘sosyal mesafeye dikkat edelim’ anonsları 
yapılıyor. Samsun'da vaka sayısının artmasının 
karşısında bu göstermelik önlemlerin alınmasının 
dışında bir adım atılmıyor. Hastanelerde ciddi bir 
yığılma söz konusu. 

Günün içinden salgından kendime notlar; 
* Bilimin yolunu takip et. 
* İyimser ama temkinli ol. 
* Sansasyonel haberlere itibar etme. 
* Davranışların senin dışında insanları da 

etkileyecekse, lakayt olamazsın. 
* Virüs kadar,  kötü salgın yönetimi de 

öldürür.  

Oktay APAYDIN
SON NOKTA

apaydinoktay@gmail.com
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A BD eski Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Mark Kimmitt CNN Türk'e 
özel açıklamalarda bulundu. 

ABD'nin Suriye'deki konumu, S-400 ve F-
35 tartışmalarını değerlendiren Kimmitt 
'YPG ile ortaklık Türkiye ile ittifaka zarar 
veriyor.' dedi.11 Eylül saldırısı ile başla-
yan süreç hakkında konuşan Kimmitt, 
ABD’nin bu saldırı sonrası bir karşılık 
verme ihtiyacı hissettiğini belirtti ve “Terö-
rizme ve diğer ülkelerden gelen tehditlere 
direkt müdahale etmemiz gerekiyordu. 
Suriye'deki duruma bakıyorum. Yapacak 
çok işimiz var. Türk ve Amerikan güçleri 
arasındaki operasyonel bölge değişimi ba-
şarılı oldu bence. Ama siyasi durum ve in-
sani felakete tüm dünyanın müdahale 
etmesi gerek.” dedi.    

“İttifakımıza zarar veriyoruz” 

ABD’nin SDG, PKK bağını reddetmesi ve 
SDG’ye desteğini sürdürmesi konusunda 
fikri sorulan Kimmitt, “Bir kere daha önce 
Amerika'nın YPG ve PKK arasında bağ-
ları direkt reddettiğini hiç duymadım. 
Hatta Obama dönemindeki dışişleri ba-
kanımız bu durumu kabul etmişti. Bence 
bu ortalık ne yazık ki Türkiye ile ittifakı-
mıza zarar veriyoruz. Bir orta yol buluna-
bilmesini isterdim ama henüz o aşamaya 
gelemedik.” dedi.    
Kimmitt Türkiye NATO ilişkileri hak-
kında da değerlendirmelerde bulundu. 

“NATO ittifakı 7/24 çalışmalı. İttifaktaki 
ülkelerin hepsi ortak fayda için çalışmalı.” 
ifadelerini kullanan Kimmitt şöyle devam 
etti;   “Türkiye NATO'daki en büyük kara 
kuvvetlerinden birine sahip. İttifakta kal-
ması çok önemli. Ama satın alınan silah 
sistemleri bizi endişelendiriyor. Rakipleri-
mize teknolojik veri aktaracak elektronik 
zaafiyetler olma riski var. S-400'lerin ra-
darlarına takılan veriler istemeden rakip-
lerimizin eline geçebilir. Bu konuyu 
çözmemiz gerek. Savunma bakanı Austin 
ve Hulusi Akar bu durumu çözmeye çalı-
şıyor, biliyorum. Hulusi Akar bir Ameri-
kan dostu, aynı zamanda vatansever bir 
türk. Eğer ikisi bu sorunu çözemezse kim 
çözer bilemiyorum. Ordularımızın ba-
şında böyle yetkin komutanlar olması çok 
iyi bir şey.”    

“S-400'ü çözmeliyiz” 

Kimmitt, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 
almasının ardından F-35 programından 
askıya alınması hakkında ise şunları 
söyledi;    
"Buradaki sorun S-400'lerin F-35'lerin 
içindeki gizli bilgileri tespit etme ihtimali. 
Daha önce de belirttiğim gibi bizi endişe-
lendiren şey füzeler değil, radar sistemi. 
Radar sistemindeki bilgilerin rakiplerimi-
zin eline geçmesi hem Türkiye, hem de F-
35'leri satın alan diğer ülke ve şirketler için 
tehlike teşkil eder. Radar kullanıldığı ve 

yabancılar tarafından hacklenme riski ol-
duğu sürece Amerika'nın kararının hem 
Türkiye hem NATO hem de Amerika için 
doğru olduğunu düşünüyorum.“ 
“F-35'lerin bahsedildiği gibi en gelişmiş 

silah sistemi olduğunu düşünüyor musu-
nuz?” sorusu üzerine Kimmitt, Penta-
gon’un F-35 programına ABD 
Kongresi’nden gelen baskıyla baktığını 
belirtti.    

NEW YORK İkinci Bölge Mahke-
mesi'nde 12 Nisan'da yapılacak 
duruşmada Halk Bankası avukat-

ları, temyiz hakimleri ve New York Güney 
Bölgesi savcıları argümanlarını ortaya ko-
yacak. Bankanın avukatları, "Yabancı Dev-
let Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında 
üst mahkemeye yaptıkları itiraz kapsa-

mında Halk Bankası'nın ABD'de yargıla-
namayacağını savunuyor. Savcılık ise ban-
kanın ABD'de yargılanabileceği görüşünü 
öne sürüyor. 12 Nisan'daki temyiz duruş-
masından sonraki bir tarihte mahkeme 
yargıçları bu itirazı ve savcıların argüman-
larını değerlendirip bankanın ABD'de yar-
gılanıp yargılanamayacağına karar verecek. 

New York İkinci Bölge Mahkemesi'nin 
Halk Bankası'nı haklı bulması durumunda 
bir alt mahkeme olan New York Güney 
Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki dava sü-
reci duracak. Temyiz mahkemesinin banka 
aleyhinde karar vermesi durumunda ise fe-
deral mahkemedeki dava süreci kaldığı yer-
den devam edecek. Halkbank, "Yabancı 

Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında 
"ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle 
temyiz mahkemesine yaptığı başvuru so-
nuçlanana kadar, federal mahkemedeki 
yargı sürecinin askıya alınmasını istemişti. 
Federal mahkeme bu talebi kabul etme-
yince, Halk Bankası temyiz mahkemesine 
başvurmuştu. 

İran ve Çin’den 
dev iş birliği  

HATİBZADE, iki ülkenin yarın, 
İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak 
ve Yol" projesine katılımını ön-

gören 25 yıllık bir iş birliği anlaşmasını 
imzalayacağını aktardı. Anlaşmanın ilk 
olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 
2015 yılındaki Tahran ziyaretinde gün-
deme geldiğini belirten Hatibzade, "Bu 
anlaşmada iki ülkenin çeşitli alanlardaki 
iş birliğinin ekonomik boyutları ve İran'ın 
Çin'in Kuşak ve Yol fikrine katılımı dik-
kate alındı." ifadesini kullandı. Hatibzade, 
anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin 
derinleştirilmesinde "yol haritası" işl-
evinde olduğunu vurgulayarak, anlaş-
maya dair daha fazla detay paylaşmadı. 
Orta Doğu ziyaretleri kapsamında Tah-
ran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang 
Yi'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif ile bir araya gelmesi bekleni-
yor. İran resmi haber ajansı IRNA ise, an-
laşmanın her iki ülke dışişleri bakanları 
tarafından imzalanacağını açıkladı. 

Halkbank’ın temyiz duruşması Nisan’da

ESKI BAKANDAN YPG 
ACIKLAMASI

Sunulan raporda soykırımı vurgusu 
ELYSEE Sarayı'ndan yapılan açıkla-
mada, Macron'un Fransa'nın Ruanda 
soykırımındaki rolüne ilişkin araş-
tırma yapmak üzere kurulan komis-
yonun Başkanı Vincent Duclert ve 
üyeleri kabul ettiği belirtildi.Komis-
yonun yaptığı söz konusu araştır-
mada soykırıma ilişkin Fransız 
arşivlerinin kullanıldığı ifade edilen 
açıklamada, soykırıma ilişkin çalış-
maların devam edeceği kaydedildi. 

"Soykırım suçlularını cezalandıracağız" 

Açıklamada, Fransa'nın soykırım su-
çunun sorumlularının cezalandırıl-
ması konusunda çabalarını 
sürdüreceği aktarıldı.Macron'un, söz 
konusu raporun, Ruanda ve halkıyla 
paylaşılacağını söylediği ifade edi-
len açıklamada, raporun Fransız ka-
muoyuyla da paylaşılacağı belirtildi. 

“Fransa ağır sorumlu” 

Fransız basınındaki haberlere göre, 
raporda Fransa'nın soykırımda ağır 
sorumluluğunun bulunduğunu ancak 
suç ortağı olduğunu gösteren bir şey 
olmadığı dile getirildi.Dönemin Cum-
hurbaşkanı François Mitterrand'ın, 
soykırımda önemli rol oynadığı vur-
gulanan raporda, "Fransa, ırkçı kat-
liamları teşvik eden rejime uzun 
zaman yatırım uyguladı. Fransa, soy-
kırım hazırlığı konusunda kör dav-
randı." ifadesi kullanıldı. 

“Ölümler yaşandı” 

Raporda, Fransa'nın soykırımı yapan 
hükümete silah temin etmesinin ve 
Fransız askerlerinin Ruanda ordu-
suna eğitim vermesinin arkasında 
ülkenin etnikçi yaklaşımının olduğu 
aktarıldı. Fransa'nın soykırım sıra-
sında sorumlularla ilişkisini kes-
mekte geciktiği ifade edilen 
raporda, Fransa'nın çoğunluğu Tut-
silerden oluşan Ruanda Yurtsever 
Cephesini (FPR) tehdit olarak gör-

düğü kaydedildi. 

Soykırımı yapan hükümet ile yakın ilişki 

Raporda, Fransa'nın 1994'te Turkuaz 
Operasyonunu başlatmakta gecik-
mesi nedeniyle Tutsilerin çoğunluğu-
nun hayatını kaybetmesine neden 
olduğu vurgulandı. Duclert de ba-
sına yaptığı açıklamada, Fransız yet-
kililerin Ruanda soykırımına ilişkin 
yürüttüğü siyasetin sömürgenin izle-
rini taşıdığını belirtti.Fransa'nın Ru-
anda'da seyrettiği siyasetinin 
Mitterand tarafından belirlendiğini 
kaydeden Duclert, Mitterand'ın soy-
kırımı yapan hükümet ile yakın iliş-
kisi olduğunun altını çizdi.Duclert, 
Fransa'nın söz konusu hükümetin, 
insanları Hutu ve Tutsi gibi etnik 
gruplara ayıran kimlik kartlarını de-
ğiştirmemesi halinde askeri destek 
vermeyi reddedebileceğini ve baskı 
yapabileceği ancak bunu yapmadı-

ğını kaydetti. 

Ruanda'da neler oldu? 

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin 
Devlet Başkanı Juvenal Habyarima-
na'nın uçağının düşmesinden so-
rumlu tuttukları Tutsilere karşı 
soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 
gün süren katliamda 800 binden 
fazla Tutsi hayatını 
kaybetmişti.Fransa, soykırımı yapan 
Hutu hükümetinin uzun süre destek-
çisi olduğu için uluslararası kamuo-
yunda ve ülke içinde eleştiriliyor. 
Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin 
güneybatısında sığınmacılar için gü-
venli bölge oluşturmak amacıyla 
Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. 
Fransa, soykırımı engellemek yerine 
soykırımcılara silah ve mühimmat 
desteği sağlayarak, RuandaYurtse-
ver Cephesinin (RPF) ilerleyişini kı-
sıtladığı için kınanmıştı.

Putin
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Biden’dan karar  
bekleniyor 

WASHİNGTON yönetimi ile geçtiği-
miz yıl barış anlaşması imzalayan 
Taliban, Afganistan'daki ABD asker-

lerinin anlaşmada belirtildiği gibi 1 Mayıs'a 
kadar çekilmemesi halinde, ülkedeki yabancı 
birliklere yönelik savaşı yeniden başlatacakla-
rını açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardın-
dan açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü 
Jen Psaki, ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar 
Afganistan'dan tam olarak çekilmesinin zor 
olduğunu ancak Başkan Joe Biden'ın henüz 
nihai kararını vermediğini belirtti. Taliban'dan 
yapılan açıklamada, ABD ve bazı NATO 
üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmeme yö-
nündeki açıklamasının "işgale devam" anla-
mına geldiği belirtildi. Taliban militanları, 
ülkedeki yabancı birliklere yönelik savaşı yeni-
den başlatacaklarını belirterek, "Vatanımızı 
savunmak zorunda kalacağız" dedi.Biden'ın 
dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a 
kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi." 
ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölge-
deki lojistik durumu göz önüne alarak böyle 
bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.Psaki, 
"Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar 
çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz 
Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet 
olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müt-
tefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden 
henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu. 

Taliban’ın ‘Afganistan’dan çekilin’  
uyarısına ABD'den yanıt,” Biden henüz 

karar vermedi” şeklinde oldu

DSÖ’den aşı çağrısı 
DSÖ, dünyanın 20 yoksul ülkesine 
ivedilikle 10 milyon doz yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlan-

ması çağrısında bulundu.Örgütün İsviçre'nin 
Cenevre kentindeki merkezinde, video konfe-
rans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen 
Ghebreyesus, dünyadaki Kovid-19 aşılarının 
dağıtımındaki adaletsizliğe dikkati çekti. 
Ghebreyesus, 2021 başında tüm ülkelerde 
yılın ilk 100 gününde aşı uygulamalarının 
başlaması için çağrıda bulunduğunu anımsa-
tarak, "177 ülke ve ekonomi aşılamaya baş-
ladı. COVAX yalnızca bir ay içinde 61 ülkeye 
32 milyondan fazla aşı dağıttı.  
COVAX çalışıyor. Şu anda yılın 100'üncü gü-
nüne sadece 15 gün kaldı ve sağlık çalışanla-
rını ve yaşlıları aşılamaya başlayabilmek için 
hala aşı bekleyen 36 ülke var." dedi. Kovid-19 
Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) 
kapsamında gelecek 15 günde 16 ülkeye daha 
aşı gönderileceğini aktaran Ghebreyesus, 
20 ülkenin ise Kovid-19 aşıları beklemeye 
devam edeceğini vurgulayarak, "COVAX tesli-
mata hazır, ancak elimizde olmadığı için 
aşıları teslim edemiyoruz."dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na 
(ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Said Hatibzade, diplomatik 
temaslar kapsamında Tahran'da bulu-
nan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin zi-
yareti ile ilgili açıklamalarda bulundu 

ABD’de ‘İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği' suçlamasıyla yargılanan Halk Bankası'nın temyiz davasında, duruşma tarihi 12 Nisan olarak belirlendi

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcı Kimmitt, katıldığı özel yayında CNN Türk’ün 
sorularını yanıtladı. Kimmitt, S-400 ve F-35 tartışmalarını değerlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ruanda soykırımına ilişkin rapor sunuldu. Soykırım iddialarını araş-
tırmak için kurulan komisyonun raporunda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi 

Raporda, Fransa'nın 
1994'te Turkuaz  
Operasyonunu  
başlatmakta gecikmesi 
nedeniyle Tutsilerin  
çoğunluğunun hayatını 
kaybetmesine neden 
olduğu vurgulandı. 

Mark Kimmitt

Emmanuel  
Macron



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

T R A P A V U Ç
R Y E R Ö T E E
A D A O L U
S E N K R O N Z M

L E A A
A T E B A L
L A F H A L
K E L A L E M G

R K A N
M Ü T E H A K K M

S M L K
Ç U V A L L A M A K
U M U R S A H A
H K E M G Ö Z K
A V U T R Z A

8 9 3 1 4 6 5 7 2
6 1 5 2 7 3 4 9 8
7 2 4 9 5 8 6 3 1
3 6 1 7 9 5 2 8 4
5 8 9 4 3 2 7 1 6
4 7 2 8 6 1 9 5 3
2 3 7 6 1 9 8 4 5
1 4 6 5 8 7 3 2 9
9 5 8 3 2 4 1 6 7

9 2 6 8 3 7 1 4 5
4 3 8 1 5 9 6 2 7
5 7 1 2 6 4 9 8 3
7 8 2 4 1 5 3 9 6
6 4 9 7 2 3 8 5 1
3 1 5 9 8 6 2 7 4
1 9 7 3 4 2 5 6 8
2 6 3 5 7 8 4 1 9
8 5 4 6 9 1 7 3 2

8 1 5 3 2 7 4 6 9
3 9 4 8 6 1 2 5 7
2 6 7 9 5 4 3 8 1
9 5 8 7 4 3 6 1 2
7 4 2 6 1 5 9 3 8
1 3 6 2 9 8 5 7 4
5 2 9 1 8 6 7 4 3
4 7 1 5 3 9 8 2 6
6 8 3 4 7 2 1 9 5

Z C M A Y A
L M L E Ç C
A B L A S K
H A T M E T M E K

L S
M O N G O L O T
Ö Z Ü R A N M A
N V A R M A Y
Ü R E M A R A F

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dudak Z A L K E A Uzak
Tayyare U Su

Küçük A B
L E B N E O K A N Y A L A B K Ç O B A N
Beyaz V A H D E G Ö R D Ü M T A R K A T S B
A K A Çok A Z R H K A N N A C A K Beyaz

Duygu A K
A Y A N Gözü

haris A Ç "... K L H L E
D U R M A L G E T T

A S G U A N A Ü S M
N O E L duygusu A R Z E C E
Dövize T E M A A N G U D R O M A
D Ç M A L Vergi

haber T A R H
U M U T K A N A R A A Y A

K L M A kurusu K M Dar ve H N E Ü K S
erkek sesi

gûya U Ç M A A M E L Keserek K E K E M E M U Avrupa

B A S Lök L Ö K Ü N Gözü B A K K A L Çok iri ve
kaba L E N D U H A
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Tat,
lezzet

Dudak

Baryum
(Simge) birdenbire

Bir ibâdeti
vaktinde
yapmak

Logaritma
Ülser

Neodim
(Simge) Lakin

Bir tür
beyaz, ipek

Astatin
(Simge)

Düalist

Uzak
Tayyare

Su

Küçük
bitki

mantarlara
özgü üreme

yapmak

oyuncu

Eziyet
verme

Sürüleri
otlatan

oyuncu

Beyaz

Dinde
Antimon
(Simge)

yol

Antrakt Çok Rodyum
(Simge) Çingene küçük odun

Beyaz

Duygu kazanma

Altüst
etme, olma Zinhar Zihin

Gözü
doymaz,

haris (Film)
Lantan
(Simge)

Üstiki
Hektolitre Ticaretle

ilgili

Hint
kertenkelesi

Küme

halat

Elektrik
Tramvay ve

Tünel

Nobelyum
(Simge) Otobur merhem Donuk

cama benze-
yen cila

Sahiplik,
mülkiyet

Amca

Utanma
duygusu olan

Harekât
merkezi Kraliçe

Dövize
çevrilebilir
mevduat

Özgü, öze,
mahsus

Umut
Angut

rengi

Orun

en üstün
Simurg

Vergi
koyma

haber

Ümit

meyvelerin
kurusu

Menü
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SARAYIN tarihi ve mimari-
sine ilişkin rehberlerden bilgi 
alan turistler bol bol fotoğraf 

çektirdiği, tarih ve doğayla iç içe bir 
mekanda bulunmanın keyfini çıkarı-

yor.Sarayı ziyaret eden turistlerden 
Behruz Halikov, yaptığı açıklamada, 
Azerbaycan'ın çok sayıda tarihi ve kül-
türel anıta sahip olduğunu, en fazla 
anıta sahip bölgelerden birinin de Şeki 

olduğunu söyledi. Halikov, çocuklarıyla 
Şeki Han Sarayı'nı ziyaret ettiğini belir-
terek "İstedim ki çocuklarım tarihimizi 
hissetsinler ve gelecekte sahip çıksınlar. 
Buraya ikinci kez geliyorum" dedi. 

Şeki Han turist akınına uğruyor 

Aziz Sancar’ın evi  
müze olmak üzere

SAVUR'DA bulunan, Nobel 
ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 
müzeye dönüştürülecek olan 

evinde restorasyon çalışmaları son aşamaya 
geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile 
Savur Belediyesinin yürüttüğü restorasyon 
çalışmalarının sona ermesiyle müzenin yakın 
zamanda açılması hedefleniyor. Evin klasik 
Mardin mimarisini yansıtan balkonu, eyva-
nıyla 36 odalı büyük bir ev olduğunu kayde-
den Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan 
Vekili Muhammed Kaya, evin Aziz Sancar 
Müzesi olarak müze yapılmasına karar veril-
diğini hatırlattı. Kaymakam Kaya, "Hocamı-
zın ismi de bu vesileyle yaşatılacak. Burada 
birtakım restorasyon çalışmaları yapılmış. 
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Savur Be-
lediyesi tarafından yakinen takip ediyorlar. 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız da müzelen-
dirme sürecini takip ediyor. Tabi bazı eksik-
likler var. Onları da inşallah en yakın 
zamanda tamamlayacağız" dedi. Sancar'ın 
şahsi eşyalarını getirip bir açılış yapacakla-
rını ifade eden Kaymakam Kaya, "Elbette 
hocamızı da davet edeceğiz. İnşallah onlar 
da iştirak edeceklerdir. Bu vesileyle buradan 
kendilerine saygı ve hürmetlerimi arz ediyo-
rum. Zaten şahsi eşyaları geldi, şu an Mar-
din'de. İnşallah bu yılın sonuna doğru burayı 
açmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turist-
lerimizin ziyaret akınına uğrayacağını umu-
yoruz. Bizler de belediye olarak burayı ve 
çevresini hazır hale getirmek için elimizden 
gelen çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda 
bazı projelerimiz var. Yakınında hemen katlı 
otopark yapacağız" diye konuştu. 

S amsun'un 2 bin 300 yıllık kültürel 
mirası Asarkale ve kaya mezarları 
Bafra ilçe merkezine 26 kilometre 

uzaklıkta bulunuyor. Helenistik Çağ'da 
inşa edilen, Roma, Bizans ve Osmanlı dö-
nemlerinde de tadilattan geçirilerek kulla-
nılan Asarkale vatandaşların ilgisini 
çekiyor. Kayaların oyulması ile yapılan 2 
bin 300 yıllık Paflagonya dönemine ait 
mezarlardan dolayı bölge, özellikle fotoğ-
raf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Tek 
giriş yeri bulunan Asarkale'yi ziyaret etmek 
isteyenler ilk olarak tünelden yukarı çıkı-
yor. Akabinde zirvede eşsiz Kızılırmak 
manzarası insanları karşılıyor. 

Askeri amaçlı kullanılıyor 

Kale ve mezarlıklar ile ilgili bilgi veren On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay 
Pekşen, "Asarkale'nin askeri amaçlı kulla-
nıldığını biliyoruz. Temel manada sahil 
bandından iç bölgelere doğru uzanan tica-
ret yolu güzergahlarının güvenliğini sağla-
mak amaçlı kurulmuş bir kale olarak 
karşımıza çıkıyor. Normal halkın kulla-
nımda veya gündelik yaşamda kullanılan 
bir kale değil askeri olarak güvenlik, garni-
zon noktası olarak hizmet vermiş bir kale 
olduğunu biliyoruz. Yaklaşık olarak 2 bin 
300 yıllık bildiğimiz tarihi var. Kullanım 
sürecine baktığımızda 2 bin yıllık bir sü-
rece denk geliyor. İlk olarak Helenistik sü-
reçte buranın askeri manada yerleşim yeri 
olduğunu görmekle birlikte daha sonraki 
Roma döneminde ardından Bizans döne-
minde ve tabii ki Anadolu coğrafyasının 
Türk hakimiyetine girmesinin ardından 
Osmanlı döneminde de burada dönem 
dönem restorasyon çalışmaları yapılarak 
kalenin güçlendirilmesi suretiyle askeri bir 
nokta olarak kullanılmış olduğunu görü-
yoruz. Temel yapılış amacı da zaten ticare-
tin aksamaması, ticaretin güvenlik 
içerisinde yapılabilmesi için oluşturulmuş 
kale görünümündedir. Bölgedeki kaya me-
zarlarına baktığımızda 3 adet kaya mezarı 
görebiliyoruz. Bu coğrafya Helenistik sü-
reçte Paflagonya sınırları içerisinde yer 
alan bir coğrafyadır. Paflagonya'nın en do-
ğusunda kalan bir bölge bu bölgedir. 3 
adet kaya mezarı ana kayaya oyulmak su-
retiyle inşa edilmiştir. Yapı mimari tarzına 
baktığımızda bu kaya mezarlarının Pafla-
gonya tipi Helenistik birer üslup barındır-
dığını görebiliyoruz" dedi. 

O dönem ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. 
Okay Pekşen, "Karadeniz için Samsun 
önemli bir yer. İç Anadolu coğrafyasının 
Karadeniz sahillerine kavuşmuş olduğu 
yol güzergahı üzerinde bulunuyor. Kara-
deniz Bölgesi'nin genel yapısına baktığı-
mızda batı bölgelerinde küre dağları kısmı 
bulunuyor.  
Doğu bölgelerinde ise Doğu Karadeniz 
dağları bulunuyor ki buralara geçide el 
vermeyen bölgelerdir. Samsun coğrafi ya-
pısı itibarıyla iç bölgelerle irtibatın kurul-
duğu ve Karadeniz'e açılan yolların kapısı 
konumundadır. Bu noktada barındırmış 
olduğu iki nehir de önemli bir yere sahip-
tir. Özellikle Kızılırmak ve Yeşilırmak Ne-

hirleri ve bu nehir boylarının iç boyların-
dan aktif bir şekilde iletişimin sağlanmış 
olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda özel-
likle tarihin ilk dönemlerinde itibaren in-
sanların bu nehir vadilerinin bölgelere 
ulaşmak için kullandıkları yol güzergahları 
olduğunu ifade edebiliriz. Asarkale'nin 
varlığı bugünkü bilgilerimize göre milattan 
önce 3. yüzyıla kadar ilerliyor. Helenistik 
çağa denk geliyor. Özellikle Karadeniz 
coğrafyasında biz Helen koloni devletleri-
nin kolonicilik faaliyetlerini görmeye baş-
ladığımız süreçte bölgede aktif bir liman 
kentlerinin öne çıkmaya başladığını görü-
yoruz. Bu da bölgenin yabancılar tarafın-
dan tanınmasına imkan sağlıyor. Koloni 

devletleri gerek Akdeniz'de gerek Ege De-
nizi'nde gerek İtalya bölgelerinde koloni-
leşme faaliyetleri kuruyorlar. 
Bölgeye gelerek yerleşme gibi bir gayeleri 
yok, bölgenin zenginliklerinden ticari po-
tansiyelinden faydalanma gibi gayeleri var. 
Bu noktada Karadeniz Bölgesi'ne Miletos-
luların geldiğini görüyoruz. Miletosluların 
bölgeye gelmesiyle birlikte özellikle bu 
nehir vadilerinin denizle buluştuğu nokta-
larda önemli ticari merkezler oluşturmuş 
olduğunu görüyoruz. Tabii, bu noktada 
Sakarya Nehri ardından Bartın Çayı yine 
bu bölgeye geldiğimizde Kızılırmak ve Ye-
şilırmak Nehirleri önemli bir yer tutuyor" 
diye konuştu. 

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 
Mardin'in Savur ilçesinde müzeye 

dönüştürülecek olan evinde restoras-
yon çalışmalarında sona gelindi 

Yöresel lezzetler 
kayıt altında 

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi 
öncülüğünde yürütülen "Sivas'ın 
Yerel Gastronomi Ürünlerinin 

Karekod ile Dijitalleştirilmesi Projesi" ile 
kentin yerel gastronomi ürünleri kayıt altına 
alınmaya başlandı.  
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,  
Turizm Fakültesince hayata geçirilen proje, il 
merkezi başta olmak üzere ilçelerin unutul-
maya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini gelecek 
nesillere taşıyacak.Turizm Fakültesi, proje 
kapsamında ilk olarak Gürün, Zara ve Div-
riği ilçelerine ait gastronomi ürünlerini ta-
nıttı.Fakülte tarafından oluşturulan proje 
ekibi, ilçe belediye başkanı ve kaymakamları 
ziyaret ederek, yerel gastronomi ürünlerini 
belirliyor ve uygun mekanlarda uzman eller 
tarafından yapılışı kamerayla kayıt altına alı-
nıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen 
proje yürütücüsü ve Turizm Fakültesi  
Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Sivas'ın kadim 
tarihi ve coğrafi zenginliği ile gastronomi 
açısından Türkiye'nin zengin mutfak ve  
lezzet durağı olduğunu belirtti. 

2 BIN 300 YILLIK KAPI 

DEVLET Tiyatroları (DT), 
YouTube'a yüklenen bazı 
oyunları ve yaz aylarında 

Açık Hava Yaz Oyunlarını sunarken, 
özel tiyatrolardan bazıları da normal-
leşmenin başladığı 2020'nin yaz ayla-
rında kısa bir süre seyircileri ile 
buluşma fırsatı buldu.Devlet Tiyatro-
ları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 
Çankaya Sahne'nin kurucusu Mehmet 
Atay ve Kulis Sanat'ın kurucusu tiyat-
rocu Serkan Melikoğlu, 27 Mart 
Dünya Tiyatro Günü'ne ilişkindeğer-
lendirmelerde bulundu. 

Büyük projeler yolda 

Genel Müdür Kurt, "Sahnelerimizi çok 
özledik. Bütün çalışanlarımız çok öz-
ledi. Bir an önce sahnelerimizin ve 
şartların normale dönmesini bekliyo-
ruz." dedi. DT'nin salgın süresince et-
kinliklerine ara vermesine rağmen, 
proje ürettiklerini ve bütün tiyatro sa-
lonlarını özel tiyatroların kullanımına 
açtıklarını belirten Kurt, şunları söy-
ledi:"Biz gelecek için, seyircilerimizle 
buluşmak üzere çok büyük projeler 
üretiyoruz. Onları mutlu edeceğimize 
inanıyoruz. 27 Mart'ı hüzünlü kutlasak 
da bu sene çok daha iyi olacağımıza, 
iyileşeceğimize ve çok büyük projelerle 
seyircilerimizle buluşacağımıza inanı-
yoruz. Pek çok hazırlığımız da devam 

ediyor. Ümit ederim, dünyadaki bu sal-
gın normale döndüğünde biz seyircile-
rimizle çok daha güzel projelerle 
birlikte olacağız, onlara kavuşacağız." 

Kayıp bir yıl oldu 

Bu sene ilan edilen Yunus Emre, Hacı 
Bektaş Veli, Ahi Evran anma yılı etkin-
likleri kapsamında hazırlıkları devam 
eden tiyatro oyunlarını da seyircilerle 
buluştuklarında hayata geçireceklerini 
anlatan Kurt, "Devlet Tiyatrosu'nun 
rutin repertuvarıyla ilgili de hazırlıkları-
mız var.  
27 Mart'ta her ne kadar seyircilerimizle 
buluşamasak da sonraki zamanlarda 
seyircilerimizle çok güzel projelerle bir-
likte olacağız" diye konuştu. Ankara'nın 
genç özel tiyatrolarından Çankaya 
Sahne'nin kurucusu, duayen tiyatro sa-
natçısı Mehmet Atay ise bu sene 27 
Mart'ın buruk, kırgın, sitemli ve sessiz 
geçtiğini belirterek, tiyatrolar olarak 
yalnız kaldıklarını düşündüğünü ifade 
etti. 

“Bizi yalnız bıraktılar” 

Atay, "Özel tiyatro sahibi arkadaşlarım-
dan 'Bu yılı destekle ayakta duruyo-
rum, geçiriyorum. Bana şu kadar 
destek olundu' diyen birini duymadım. 
Yalnız bırakıldık, seyircimizden başka 
bir şeye de güvenmiyoruz. Seyircimiz 

de salgının başında tiyatrolar ve sine-
malar bazında o kadar ürkütüldü, kor-
kutuldu ki, en güvenli ortamlardan biri 
olan tiyatro salonlarına girmekten im-
tina ettiler. Salonlarımızı hem yasaklar-
dan dolayı hem de seyircinin bu 
tedirginliğinden dolayı kapalı tutmak 
zorunda kaldık. Bu sene bizim için 
kayıp bir sene. Maddi olarak da yükle-
rin arttığı bir sene, bütün tiyatrolar 
borç üstüne borç yapıyorlar şu an." de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

“İşimizin teknik ihtiyaçları var” 

Tiyatrolar gibi pek çok sektörün des-
teğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Atay, 

şunları kaydetti: "Tiyatrolar kapanırsa, 
maddi külfetler yüzünden sürdüremez-
lerse sanat faaliyetlerini ve bulunduk-
ları mekanlardan çıkarlarsa- zaten zor 
bulunmuş kovuklar sanat yapabilmek 
adına- onların yerine depolar, garajlar, 
otoparklar ya da marketler girecek. 
Onun için tiyatroları diğer sektörlerden 
ayıran bir özellik var. Biz her yerde ya-
pamıyoruz işimizi. Bizim mekanlarımı-
zın farklı teknik ihtiyaçları var. 'Bizim 
herkesten daha fazla desteğe ihtiyacı-
mız var' gibi bir bencillik yapamam 
ama özel olduğumuzu bize Bakanlığın 
ya da devletin resmi kurumlarının his-
settirmesi lazım” dedi. 

‘Dünya Tiyatro Günü’ buruk kutlandı 
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Karadeniz’e açılan 2 bin 300 yıllık kapı: Asarkale Samsun’un Bafra ilçesinde Helenistik Çağ’da inşa 
edilen ve “Karadeniz'e açılan kapı” olma özelliğini taşıyan Asarkale, tarihe ayna tutuyor

Bir yıldır devam eden salgın sebebiyle, tiyatro sanatçıları ve tiyatroseverler, 27 Mart Dünya 
Tiyatro Günü'nü 60 yıl önce ilan edildiği günden bugüne ilk kez hüzünlü kutlandı 



AFRİKA Uluslar Kupası Elemeleri için 
Gabon Milli Takımı’na giden Hatays-
por’un golcüsü Aaron Boupendza’nın 
corona virüsü testinin pozitif çıktığı 
açıklandı. Golcü futbolcuyla birlikte 
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyes-
por forması giyen Ulrich Kévin Mayi 
de coronaya yakalanarak karantinaya 
alındı. Afrika Kupası’na gitmeyi ga-
rantileyen Gabon’da iki futbolcu 
kamptan ayrılırken, Aaron Boupend-
za’nın 3 Nisan Cumartesi günü Süper 
Lig’deki Galatasaray maçında forma 
giymesi zor görünüyor. Süper Lig’de 
çıktığı 26 maçta 18 gol sevinci yaşa-
yan Boupendza, Gabon’un Demokra-
tik Kongo Cumhuriyeti’ni 3-0 yendiği 
karşılaşmada da 1 gol atma başarısı 
gösterdi. Afrika’dan gelen bu haber 
üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü 
Rahmi Vardı, DHA’ya açıklamada bu-
lundu. Vardı, konuyla ilgili kendilerine 
bir bilgi ulaşmadığını belirterek, 
“Gabon Federasyonu'ndan bize bir 
bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türki-
ye'ye dönünce zaten teste girecek. 
 O testin sonucuna göre önümüzdeki 
günlerde resmi bir açıklama  
yapacağız” dedi.

BOUPENDZA  
COVİD OLDU!

YALNIZ KURT!
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TRABZONSPOR, Süper Lig’in 32’nci haf-
tasında 3 Nisan'da deplasmanda oynaya-
cağı Demir Grup Sivasspor maçı 
hazırlıklarını bugün yaptığı çift antren-

manla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah 
Avcı yönetiminde sabah 10.00’da kuvvet 
çalışması yapan bordo-mavililer, Mehmet 
Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17.00’de yapı-

lan günün ikinci antrenmanında ise dina-
mik ısınma hareketlerinin ardından teknikle 
bağlantılı koordinasyon çalışması, pas ça-
lışması ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. 

TRABZONSPOR SIKI BİR ÇALIŞMA İÇİNDE 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasının ardından Twitter’da profil  
fotoğrafını terazi yapmasına taraftardan büyük destek geldi. Yönetim ise sessizliğini korudu

Emre mutlu  
sona inanıyor!

G alatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim, Rizespor karşılaş-
masında yaşanan saha olay-

ları nedeniyle 2 maç ceza almasının 
ardından tepkisini sosyal medyadan 
verdi. Bu sezon aldığı toplam ceza 6 
maça yükselen deneyimli teknik adam, 
Twitter'daki profil fotoğrafını terazi ya-
parak adalet göndermesinde bulundu. 
Sarı-kırmızılı çok sayıda taraftar, profil 
fotoğraflarını aynı şekilde teraziye çevi-
rerek hocaya destek oldu. Fatih Terim'e 
taraftarlar ve camianın büyük deste-
ğine karşın yönetimin sessizliği dikkat 
çekti. Cezanın açıklanmasına saatler 

kala basına konuşan Galatasaray Baş-
kanı Mustafa Cengiz'in konuya değin-
memesi şaşırttı. Yönetim kurulu 
üyeleri de cezayla ilgili konuşmazken 
sosyal medyada da herhangi bir aktivi-
tede bulunmadı. Bu durum camiada, 
“Hoca yine tek başına bırakıldı” yo-
rumlarına neden oldu. 

Arda ve Muslera destekledi 

Terim’e ilk destek Arda Turan'dan 
geldi. Galatasaray'ın tecrübeli ikinci 
kaptanı, Instagram hesabından terazi 
fotoğrafı paylaşarak hocasıyla daya-
nışma içerisinde olduğunu gösterdi. 

Muslera da profiline terazi fotoğrafı 
koydu. Galatasaray’da başkanlığa 
adaylığını koyan Tuncer Hunca, sosyal 
medyadan Terim'e verilen cezayı sert 
bir şekilde eleştirdi. Hunca, “Galatasa-
rayımız'ın ve değerli hocamız Fatih  
Terim'in uğradığı haksızlıkları; endişe  
ve dehşetle takip etmekteyim. Verilen 
kararların, standartlardan uzak ve  
taraflı olduğunu tüm kamuoyu  
bilmektedir. Bu değişmeye  
mahkûm düzenin takipçisi  
olduğumu herkesin  
bilmesini isterim” 
ifadelerini kullandı.

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Yukatel 
Denizlispor ile mücadele edecek Fener-
bahçe, hazırlıklarına başladı. Fenerbah-
çe'de teknik sorumlu olarak göreve getirilen 
Emre Belözoğlu da bugün ilk antrenma-
nına çıktı. İdman öncesinde takımla bir 
araya gelen Emre Belözoğlu, ortada başarı 
ya da başarısızlık varsa bir kişiye bir ekibe 
mal edilemeyeceğini söyledi. Emre Belö-
zoğlu, takımla karşılıklı olarak yollarını ay-
rılan Erol Bulut ve ekibinin de ciddi 
katkıları olduğunu dile getirdi. 

Her puana talibiz 

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şe-
kilde: "Bizler bugünden itibaren son 10 
maçı her puanın içindeki her zerresine talip 
bir şekilde idmandan maça tesisten maça 
inanıyorum beraberce çalışacağız. Sonun 
güzel olacağına yürekten inanıyorum. Bu-

rada bulunan herkesin de yürekten inandı-
ğına eminim. Çok uzun da konuşmak iste-
miyorum diğer arkadaşlarımız da milli 
takımlardan gelecek arkadaşlarımız da ola-
cak. Bugün biraz daha temaslı biraz daha 
adaptasyon amaçlı bir antrenman yapaca-
ğız. Ben içinizden biriyim, sahada beraber 
oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikte-
liği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var 
bizimle birlikte olan. Fenerbahçe'nin başa-
rısı için, keyif alacak şekilde birbirine ina-
nan, birbirine güvenen bir takım.. 30 hafta 
buraya getirdik. Erol hocanın ve ekibinin de 
çok ciddi katkıları var. Ortada bir başarı ya 
da başarısızlık varsa bir kişiye, bir ekibe 
mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz ba-
şarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırma-
sın inşallah bugünden itibaren hepimizi. 
İnanıyorum iyi olacak tekrar hepimiz için 
hayırlı olsun." DHA 

Emre Belözoğlu, “Sonun güzel olacağına yürekten inanıyorum. 
Burada bulunan herkesin de yürekten inandığına eminim” dedi

Son 10 yıllık dönemde ligde en 
fazla kırmızı kartın gösterildiği 
ve en az sarı kartın çıktığı sezon, 
2020-2021 sezonu olarak kayıt-
lara geçti. Süper Lig'de sezonun 
geride kalan bölümünde en fazla 
kırmızı kartı Fraport TAV Antal-
yaspor ile Atakaş Hataysporlu 
futbolcular gördü. Ligde Fraport 
TAV Antalyaspor ile Atakaş Ha-
taysporlu futbolculara şu ana 
kadar 9'ar kez kırmızı kart göste-
rildi. Bu iki takımı, 7'şer kırmızı 
kartla Galatasaray ve Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor takip 
etti. Sadece İttifak Holding Kon-

yasporlu oyunculara kırmızı kar-
tın çıkmadığı ligde, Göztepe'den 
de bir futbolcu kırmızı kartla 
oyundan ihraç edildi. Süper 
Lig'de bu sezon en fazla sarı kart 
MKE Ankaragücü futbolcularına 
çıktı. Başkent ekibinin oyuncula-
rına toplamda 74 kez sarı kart 
gösterilirken, bu takımı 72'şer 
kartla Büyükşehir Belediye  
Erzurumspor ve İttifak Holding 
Konyaspor izledi. 
Ligde Trabzonspor ve Medipol 
Başakşehir ise 47'şer kezle şu 
ana kadar en az sarı kart gören 
takımlar oldu. 

Kırmızı çoğaldı sarı azaldı 
Süper Lig'de son yılların en fazla kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon yaşanıyor. Sezonunun geride 
kalan 31 haftalık bölümde futbolculara toplamda 97 kırmızı ve bin 296 sarı kart gösterildi. Ligde hakemler, 
kırmızı kartlarına hafta başına 3,13, sarı kartlarına ise maç başına 4,18 ortalamayla başvurdu

TRABZONSPOR’UN yükselen değeri ve 
milli takımın da 1 numarası Uğurcan Ça-
kır’ın taliplileri artmaya devam ediyor. 
Geçen sezon Avrupa’ya transferin kıyısın-
dan dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya 
ve İngiltere’den birçok kulübün takipte ol-
duğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan 
ile ilgilenen Liverpool’un bu kez daha 
ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğ-
renildi. İngiliz basınından yer alan haber-
lere göre Liverpool’un sezon sonu 
Uğurcan’ı kadroya katmak için çalışma-
lara başladığı, bu noktada da milli kaleci-
nin performansını daha yakından takip 
edebilmek amacıyla da bu akşam oyna-
nacak Norveç-Türkiye karşılaşması için 
bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. Son 
olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında 
iyi bir performans ortaya koyan ve bir de 
penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin 

artan performansının birçok kulübü hare-
kete geçirdiği kaydedildi. 

Kesenin ağzı açılacak 

Trabzonspor yönetiminin ise Uğurcan’ın 
satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan 
sezon sonu da Avrupa’ya transferi gün-
deme gelen milli kaleci için beklediği tek-
lifleri alamayan bordo-mavili yönetim, 
gelen teklifleri reddetmişti. Uğurcan’ın 
artan performansı nedeniyle Trabzonspor 
yönetiminin 25-30 milyon Euro civarında 
bir bonservis bedeli ve sonraki satışın-
dan da pay talep ettiği, gelen tekliflerin 
de buna göre dikkate alınacağı ifade 
edildi. Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 
tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uğur-
can Çakır, bu sezon yüzde 76’lık kurtarış 
yüzdesiyle 29 maçın 10’unda kalesini 
gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.

Uğurcan’a talip var

Hatayspor'un golcüsü Boupendza, 
Gabon Milli Takımı kampında  
yapılan corona virüsü testinin  
ardından sonucunun pozitif  

çıkmasıyla karantinaya alındı 

GALATASARAY, Süper Lig’in 32’nci 
haftasında Hatayspor ile oynayacağı 
maçın hazırlıklarına bugün yaptığı 
antrenmanla devam etti. Florya Metin 
Oktay Tesisleri’nde teknik direktör 
Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen 
antrenman ısınma hareketleri ile baş-
ladı. Daha sonra gruplar halinde dar 
alanda pas çalışması gerçekleştirilir-
ken antrenmanın ana bölümünde dar 
alan oyunları üzerine duruldu. An-
trenman, yenilenme koşusu ve so-
ğuma hareketlerinin ardından sona 
erdi. Milli takım kamplarında yer alan 
oyuncular antrenmanda yer almadı.

ASLAN MESAİYE 
BAŞLADIFatih Terim'e  

taraftarlar ve  
camianın büyük 
desteğine karşın  

yönetimin sessizliği 
dikkat çekti.

Terim’e ilk  
destek Arda Turan'dan  
geldi. Galatasaray'ın 

 tecrübeli ikinci kaptanı,  
Instagram hesabından 

 terazi fotoğrafı paylaşarak  
hocasıyla dayanışma  
içerisinde olduğunu  

gösterdi.



E rol kardeşler, 8-11 Nisan'da Antal-
ya'da düzenlenecek 6'ncı Uluslar-
arası Türkiye Açık Kick Boks 

Avrupa Kupası'na Dicle Nehri kenarında, 
oksijen seviyesi yüksek, tarihi Hevsel Bah-
çeleri ve surların yanında hazırlanıyor. 
Bilgin Erol, Demirören Haber Ajansı'na 
(DHA) yaptığı açıklamada, günde çift an-
trenmanla şampiyonaya hazırlandıklarını 
belirtip, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Disiplini-
miz, kondisyonumuz ve özverimiz en 
yüksek seviyede. Başarıyla döneceğimize 
inanıyorum. Diyarbakır'ın tarihi yerle-
rinde, surların olduğu, Hevsel Bahçele-
ri'nin olduğu bölgelerde antrenman 
yapıyoruz. Oksijenin bol olduğu yerleri 
tercih ediyoruz" dedi. Türkiye'de korona-
virüs salgını nedeniyle iptal edilen ya da 
ertelenen turnuvalar, kontrollü normal-
leşme süreciyle birlikte tekrar başladı. Di-
yarbakır'dan Kick Boks Milli Takımı'na 
seçilen Bilgin ve Dilek Erol kardeşleri de 1 
yıl aradan sonra yeniden turnuva heye-
canı sardı. Erol kardeşler, Antalya'da 
Dünya Kick Boks Organizasyonları Bir-

liği (WAKO) tarafından 8-11 Nisan ara-
sında düzenlenecek 6'ncı Uluslararası 
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 
hazırlıklarını sürdürüyor. Erol kardeşler, 
günde 2 kez salon çalışmasının yanı sıra 
Dicle Nehri kenarında bulunan oksijen 
seviyesi yüksek, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile Diyar-
bakır Surları arasındaki Millet Bahçe-
si'nde antrenman yapıyor. Bugüne kadar 
katıldıkları turnuvalardan birçok madalya 
ile dönen kardeşlerin hedefi, müsabaka-
lardan başarı ile çıkarak, dünya şampiyo-
nasına katılmak. 

Oksijen nerede ise oradayız 

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu'ndan mezun olan Bilgin 
Erol, DHA'ya yaptığı açıklamada yaklaşık 
12 yıldır kick boks yaptığını belirterek, 
"Bu 12 sene süre zarfında defalarca ulusal 
ve uluslararası müsabakalarda yer aldım. 
Katıldığım turnuvaların neredeyse hep-
sinden dereceler elde ettim. 2015 yılından 
sonra milli takıma girmeye hak kazandım. 

Türkiye şampiyonluğu ve milli sporculu-
ğun yanı sıra 9 Türkiye 2'nciliğim 20'ye 
yakın da Türkiye 3'üncülüğüm var. 2020 
yılının Ocak ayından sonra pandemiden 
dolayı herhangi bir şampiyona yapılmadı. 
Normalleşme süreci başladıktan sonra 
artık turnuvalarımız da başladı. 8-11 
Nisan arasında Antalya'da Avrupa kupası 
var. Ben ve kız kardeşim Dilek, Türkiye'yi 
temsilen katılacağız. Birçok ülkenin katıl-
dığı bir şampiyona için günde çift antren-
man yapıyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. 
Disiplinimiz, kondisyonumuz ve özveri-
miz gerçekten en yüksek seviyede. Başa-
rıyla döneceğimize inanıyorum. 
Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde, surların ol-
duğu, Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölge-
lerde antrenman yapıyoruz. Oksijenin bol 
olduğu yerleri tercih ediyoruz. Bu şekilde 
daha verimli antrenmanlar yapıyoruz ve 
daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyo-
rum" diye konuştu.  

Ağabeyim sayesinde başladım 

Dilek Erol da kick boksa ağabeyinin teşvi-

kiyle başladığını dile getirerek, şunları 
kaydetti: "2012 yılında Aksaray'da Tür-
kiye şampiyonası vardı. 1,5 aylık sıkı bir 
antrenmanla turnuvaya katıldım ve ilk ka-
tıldığım şampiyonada finale çıkınca bu 
sporda başarılı olabileceğimi düşündüm 
ve ilerlemeye başladım. Yıllar geçti ve sü-
rekli ağabeyimle sıkı antrenmanlar yaptık, 
çalıştık ve milli takım seviyesine geldim. 
2017'de ilk defa milli takıma girmeye hak 
kazandım. Orada Avrupa şampiyonu 
oldum. Ondan sonra da ağabeyimle sıkı 
antrenmanlar yaparak milli takımda ülke-
mizi defalarca temsil ettim.  
35'e yakın madalyam var. Antalya'da 
şampiyon olup tekrar dünya şampiyona-
sına gitmek için sıkı antrenmanlarımıza 
devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle an-
trenmanlarımız aksadı. Şu an toparlanma 
sürecindeyiz. Daha sıkı hazırlanıyoruz. 
Daha çok çalışıyoruz. Açık havada an-
trenman yapıyoruz. Oksijen seviyesi  
yüksek olan ortamları tercih ediyoruz. 
Böylece maçlarımıza en iyi şekilde  
hazırlanmaya çalışıyoruz."

ANTALYA Konyaaltı Sahili’nde ya-
pılan 20'nci Balkan Yürüyüş Şam-
piyonası’nda 20 kilometrelik 

büyükler kategorisi müsabakaları tamamlandı. 
Kadınlarda Ayşe Tekdal, büyüklerde Balkan 
Yürüyüş’ü kazanan ilk Türk atlet olurken, 
1:30:12’lik dereceyle Olimpiyat barajını geçti. 
Ayşe, 1:31:00’lik Tokyo 2020 barajının 48 sa-
niye altına inerken, kendi en iyisini de 1 dakika 
49 saniye aşağı çekti. Milli atlet Ayşe Tekdal 
bu derecesiyle ismini daha önce barajı geçen 
Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez’in yanına 
ekledi ve olimpiyata gitmeyi garantiledi. Ya-
rışta Balkan Şampiyonası klasmanı dışında 
yarışan Meryem Bekmez ise, müthiş bir dere-
ceyle kendisine ait Türkiye büyükler ve U23 re-
korunu geliştirdi. Bekmez, 1:29:24 ile geçen yıl 
Antalya’da yaptığı rekoru 36 saniye geliştirdi 
ve 1:28:48 ile finiş gördü. Bekmez, bu yıl dün-
yada 1:29.00’un altında derece yapan 18’inci 
atlet oldu. Balkan Şampiyonası’nda erkekler 
de ise birinciliği Şahin Şenoduncu elde etti. 
Şahin, 1:24:20'lık derecesi ile altın madalyayı 
kazandı. DHA 
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TÜRKİYE'NİN ev sahipli-
ğinde Bulgaristan, Yuna-
nistan, Romanya, 

Slovenya ve Sırbistan'ın katılacağı 
20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyona-
sı'nın startı Konyaaltı Sahil Yolu'nda 
verildi. Şampiyonada büyükler, U20 
ve U18 yaş gruplarında müsabaka 
yapıldı. Şampiyonada Türkiye'den 
24, Romanya'dan 10, Bulgaristan'dan 
10, Sırbistan'dan 3, Slovenya'dan 2, 
Yunanistan'dan da 4 yürüyüşçü mü-
cadele etti. Kadınlar 20 kilometrede 
olimpiyat kotasını daha önce elde 
eden Meryem Bekmez, tasnif dışı ya-
rışarak derecesini geliştirdi. Bekmez, 
daha önce 1 saat 29 dakika 24 sani-
yelik derecesini yarışta 1 saat 28 da-
kika 48 saniyeye yükselterek Türkiye 
rekoru kırdı.  
Yarışta, 1 saat 30 dakika 12 saniyeyle 
birinci olan Ayşe Tekdal ise Balkan 
Yürüyüş Şampiyonası'nda altın ma-
dalya kazanan ilk Türk kadın sporcu 
unvanı aldı. Tekdal, yarıştaki başarı-
sıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 
kota aldı. Yarışta ikinciliği Yunan 
sporcu Panayota Tsinopoulou, üçün-
cülüğü de Christina Papadopoulou 
kazandı. Erkekler 20 kilometrede ya-
rışta Şahin Şenoduncu 1 saat 24 da-
kika 20 saniyeyle birinci, Abdülselam 
İmuk 1 saat 24 dakika 51 saniyeyle 

ikinci, Romanya'da İonut Plesu da  
1 saat 31 dakika 26 saniyeyle üçüncü 
oldu. 

Sporcuları kutluyorum 

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 
Başkanı Fatih Çintimar, yarış sonrası 
sporcuları tebrik etti. Çintimar, 
"Bugün 15'inci kotamızı aldık. Türk 
atletizm ailesine teşükkür ediyorum. 
Hedefimiz 40 kota. Hedefimize emin 
adımlarla ilerliyoruz. Başarılarımızı 
devam edeceğimize inanıyorum. 
Bütün sporcularımızı kutluyorum" 
dedi. Türkiye rekoru kıran Meryem 
Bekmez, "Çok mutluyum. 
Arkadaşım Ayşe, barajı geçti. 
Çok mutlu hissediyorum. 10 yıldır 
yürüyüş sporu yapıyorum.  
Olimpiyatta arkadaşımla madalya 
kovalayacağız" diye konuştu. Ayşe 
Tekdal ise "Kotayı aldığım için çok 
mutluyum, Olimpiyatlarda ülkemizi 
en güzel şekilde temsil etmeyi diliyo-
rum. 10 yıldır yürüyüş sporuyla 
uğraşıyorum. Olimpiyat kotası ve 
kazandığım madalyayı anne ve 
babama armağan ediyorum.  
Erkek kardeşim de yürüyüş sporuyla 
uğraşıyor" diye konuştu.Şahin Şeno-
duncu da Balkan Şampiyonası'nda 
7'nci madalyasını kazandığı için 
mutlu olduğunu söyledi. DHA 

Meryem rekora 
doğru koştu 

BURSASPOR’DA 6 oyuncunun 
sözleşmesi, sezon sonu itibarıyla 
sona erecek. Transfer engeli nede-

niyle bu sezon kadrosuna dışarıdan takviye 
yapamayan kulüpte, oyuncular ile görüşmeler 
sürüyor. Spor Toto 1'inci Lig’de mücadele 
veren Bursaspor, bir yandan Süper Lig iddia-
sına tutunurken, diğer yandan da Mayıs 
ayında düzenlenecek olan olağan kongre süre-
cine hazırlanıyor. Mevcut yönetimin devam 
etme kararı almadığı süreçte, sözleşmesi 
Mayıs ayı itibarıyla sona erecek olan oyuncu-
ların da belirsizliği sürüyor. Takımda 6 oyun-
cunun sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihi 
itibarıyla sona erecek. Aralarında deneyimli 
isimlerin de bulunduğu oyuncu grubunda 
Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, 
Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail 
Can Çavuşluk’a ilişkin henüz resmi bir imza 
atılmazken; sözleşmeleri yenilenmediği tak-
dirde bu oyuncular serbest kalacak. 2 sezon-
dur Bursaspor forması terleten Özer Hurmacı, 
bu süreçte forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 4 
asistlik katkı sağladı. Aynı dönemde takıma 
dahil olan isimlerden savunmacılar Aykut 
Akgün 43, Cüneyt Köz 38 kez forma giydi. 5 
sezondur takımda yer alan bir diğer savun-
macı Onur Atasayar da, 63 maçta forma giye-
rek 4 gol, 6 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki 
altyapıdan yetişen İsmail Can Çavuşluk, 16 
maçta ter dökerken; altyapıdan yetişen ve bu 
sezon sıklıkla forma şansı bulan 21 yaşındaki 
başarılı eldiven Ataberk Dadakdeniz de, 26 
mücadelede sahaya çıktı.

6 oyuncu  
serbest kalıyor! 

Antalya’da düzenlenen 20'nci Balkan  
Yürüyüş Şampiyonası, Türkiye’nin bu 

branştaki yıldızlarının gövde gösterisine 
sahne oldu. Tasnif dışı yarışan Meryem 
Bekmez rekorunu yenilerken, Ayşe Tek-
dal hem Balkan şampiyonu oldu hem 

de Olimpiyat biletini cebine koydu

KICK BOKSCU 
KARDESLER

Antalya'da düzenlenen 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Ayşe Tekdal, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 
kota aldı. Ayşe Tekdal, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk milli takım sporcusu unvanını elde etti

Tekdal, olimpiyat kotası aldı

Diyarbakır’da kick boks sporcuları Bilgin Erol (28) ve kız kardeşi Dilek Erol, pandemi nedeniyle 1 yıldan 
fazladır düzenlenmeyen turnuvaların yeniden başlamasıyla antrenman sayılarını artırdı
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