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Türkiye, koronavirüs salgı-
nından bu yana en yüksek

vaka ve ölüm sayılarının yaşandığı,
hemen her şehirde yoğun bakım
servislerinin kapasite sınırında hiz-
met vermeye zorlandığı bir dönem-
den geçiyor. Damga'ya konuşan
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.
Erdoğan Çolak,
"Yoğun bakımların
doluluğu, artan
vaka sayıları 
sebebiyle alarm
veriyor. Sağlık 
çalışanları ise çok
doğal olarak tü-
kenmiş vaziyette.
Sistem çökebilir"
uyarısını yaptı. 
I SAYFA 4
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Çalışanlar tükendi
sistem çöküyor!

Erdoğan Çolak

TEDBİRLERİ ARTIRABİLİRİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Bilim Kurulu toplantısı

sonrasında açıklamalarda bulundu.
"Vaka sayılarının artış hızı azaldı"
diyen Koca, "Gerek tedbirlerin gev-
şemesi, daha önemlisi hızlı yayılan
mutasyonlar sebebiyle vaka sayıları
hızlı bir tırmanışa geçmişti. Hafta
başından itibaren
artış hızı azalmaya
başlamış ve dü-
şüşe geçeceği ön
görülmektedir"
dedi. Koca, mev-
cut mutasyonların
dışında yeni bir
türün daha ortaya
çıktığını açıkladı. 
I SAYFA 4
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Vaka sayılarının 
artış hızı azaldı

Fahrettin Koca

BAYRAM SONUNA KADAR

Romanya’dan Türkiye’ye çalışmak için gelen Delia Simona, bir Türk vatandaşı ile evlilik gerçekleştirdi. Türk eşi
vatandaşlığı umursamadığı için başvuruda bulunmadı. Simona'nın kocası ani bir kalp krizi sonucu hayatını kay-
betti. Mağdur kadının ülkesindeki akrabaları da mirasa konmak için Simona'yı Romanya'da ölü gösterdi. Eşinin
ölmesiyle Türkiye’de yaşayan bir ölüye dönen Simona, "Hiçbir kimliğim yok. Şuan yaşayan bir ölüyüm" dedi.

BEN YASAYAN
BIR OLUYUM!

Verilen sözler
yerine getirildi

Esenyurt Belediyesi, sokakları
dönüştürmeye devam ediyor.

Ekipler, İnönü Mahallesi 370. So-
kak’ta elektrik hatlarını yer altına ta-
şıdı. Alt yapısı yenilenen sokakta
araç park sorunu da ortadan kaldı-
rıldı. İnönü Mahallesi Muhtarı
Hasan Akçelik, "Vatandaşlar sorun
yaşıyordu, her gün zabıta ekiplerini,

polisi ve mahalle
muhtarı olarak beni
çağırıyorlardı. Yıl-
lardır bu sokakta
sorun yaşıyorduk,
öncesinde yağmur
yağdığında sokağı-
mızı su basıyordu.
Verilen söz yerine
getirildi" dedi.   
I SAYFA 9
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Büyük önder Atatürk'ün
düşüncesinde çocuklar,

milletin geleceğidir. Onlara duy-
duğu sarsılmaz güvenin ve
büyük sevginin ifadesi olarak,
millî bayramımız olan 23 Nisan-
lar'ı çocuklara armağan etmiştir.

Tarihimizin gurur dolu sayfaları-
nın yeni nesillerce öğrenilmesi ve
Türk Devleti'nin devamını ema-
net edeceğimiz yeni Cumhuriyet
bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi
amacıyla 23 Nisanlar, önemli
birer vesiledir.
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ÇOCUKLAR BU MİLLETİN GELECEĞİDİR

Mustafa Kemal Atatürk
tarafından dünya çocuk-

larına armağan edilen 23 Nisan
Çocuk Bayramı TBMM'nin açılı-
şının birinci yılından itibaren kut-
lanıyor. Türkiye ve KKTC'nin
yanısıra Kosova Cumhuriyeti'nde

de "23 Nisan Kosova Türkleri
Milli Bayramı" olarak kutlanıyor.
Fakat bu sene pandemi nedeniyle
kutlamalar büyük ölçüde iptal
edildi. Okulların kapalı olması da
bu güzel bayramda ayrı bir bu-
rukluğa neden oldu. 
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PANDEMİ NEDENİYLE BURUK BAYRAM

Pandemininengel olduğu
kutlamalar bu sene daha

çok çevrim içi olarak gerçekleştirili-
yor. Milli Eğitim Bakanlığı da 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları kapsamında
çocuklara özel gazete hazırladı. "Ga-

zetecik" adıyla yayınlanan 23 Nisan
özel çocuk gazetesi, içinde 23
Nisan’ın öneminin anlatıldığı maka-
leler, oyunlar, hikayeler ve etkinlikle-
rin yer aldığı 8 sayfadan oluşuyor.
Gazetecik, Bakanlığın internet site-
sinden indirilip, okunabiliyor. 
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ÇOCUKLARA ÖZEL 23 NİSAN GAZETESİ

Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına
armağan edilen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bu sene çocuklar
sokaklardan uzak kaldı. Pandemi’den dolayı okulların kapalı

olması ve kutlamaların iptali nedeniyle sadece evlerde 
kutlama yapılırken cıvıl cıvıl görüntüler hatıralarda kaldı
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Delia Simona, çalışmak
için geldiği Türkiye'de

kimliksiz kaldı. Kim olduğunu
ve neden Türkiye’ye geldiğini
Damga'ya anlatan Simona,
"Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de
yaşıyorum. Türkiye’ye çalışmak
amacıyla geldim. Kuyumcu fir-
masında çalışırken eşimle tanış-
tık. Eşim Türkiye vatandaşı ve
2006 yılında evlendik. 16 yıllık
bir evliliğimiz oldu. İki çocu-
ğum var. Eşimi 6 ay önce kay-

bettim. Evlenmeden önce 
vatandaşlık için başvuruda 
bulunmam gerekiyordu. 
Eşim ileride ne olacağını dü-
şünmediği için vatandaşlığımı
umursamadı. Sürekli erteledi.
Vatandaşlığımı buraya almadı-
ğım için kimliğim yok. Şuan 
yaşayan bir ölü gibi gözüküyo-
rum. Türkiye’de bütün devlet
dairelerine başvurup yardım 
istedim, ama dönen olmadı"
açıklamasını yaptı. 

ç
YARDIM İSTEDİM AMA DÖNEN OLMADI

Kimliğine kavuşmak
için 6 aydan beri müca-

dele verdiğini söyleyen mağ-
dur Delia Simona, "Türkiye
Romanya Konsolosluğu’na
gittim. Orada durumumu an-
lattım. Romanya’daki adre-
simi istediler ve oraya
faks çekildi. Bir ay sonra
Romanya’dan bir zarf
geldi. Beni 2003’te mah-
kemeye verdiklerini,
2004’te de benden haber
alamadıkları için ölü
gösterdikleri ortaya çıktı.

Romanya’daki vatandaşlığım
duruyordu. Vatandaşlığımı
buraya alma çabası esnasında
orada ölü gösterildiğimi öğ-
rendim. Annem vefat edince
akrabalarımız mirasa sahip
çıkmak için beni ölü göster-

mişler. Esenyurt Kayma-
kamlığı’na mağduriyetim
için başvuru yaptım. Hatta
çocuklarımı alıp bizzat
kendim kaymakamlığa git-
tim ama aylardır bana hiç-
bir dönüş yapmadılar"
dedi. I SAYFA 9
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MİRAS İÇİN BENİ ÖLÜ GÖSTERMİŞLER

ZEHRA ÇELİK

ÖZEL HABER

BANA BİR KİMLİK VERİN!
2 çocuğu ile çok zor durumda kaldığını ifade eden  Delia Simona,
"Ben zaten Romanya vatandaşı olmak istemiyorum. Burada bir kim-
liğe kavuşup, işe girerek çocuklarıma bakmak istiyorum. Kimliğime
kavuşmak için sesimi duyurmam lazım” ifadelerini kullandı.

BİR KONUDA
ANLAŞTILAR!

ABD Başkanı Joe Biden'ın 
24 Nisan'da "Ermeni Soykı-

rımı" ifadesini kullanacağına ilişkin
haberler üzerine, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve CHP Lideri Kılıçdaroğ-
lu'ndan sert açıklama geldi. Erdo-
ğan, "İftiraya arka çıkanlara karşı
hakikati savunmayı sürdüreceğiz"
derken, Kılıçdaroğlu, "Sayın Biden
ve ABD Yönetimini dost ve müttefik
iki ülkenin stratejik ilişkilerine 
zarar vermeyecek şekilde sorumlu 
davranmaya davet ediyorum" 
çağrısında bulundu.  I SAYFA 7
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Hasan Akçelik

İBB’den tam 
kapanma çağrısı

İBB Bilim Danışma Kurulu,
Ramazan Bayramı sonuna

kadar tam kapanma önerdi. Bu 
süreçte tüm sektörlerin, çalışanla-
rın, işsizlerin desteklenmesi gerek-
tiğine de vurgu yapan kurul,
İstanbul’daki vakaların salgın bo-
yunca dünya üzerinde kaydedilen
en yüksek sayılar arasında oldu-
ğuna dikkat çekti. I SAYFA 5
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Boğaziçi Üniversitesi İklim Poli-
tikaları Araştırma Merkezi Mü-

dürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim
değişikliğini durduracak güçlü adımlar
atılmazsa Türkiye'nin 2050'ye doğru kar-
şılaşması olası tehlikeleri Meclis'te an-
lattı. Kurnaz, "2050 yıllarına geldiğimiz
zaman Türkiye'de kişi başına düşen su
miktarı yaklaşık olarak su kıtlığı seviye-

sine ulaşacak. Bu yüzyılın sonunda 
İstanbul'da sıcaklığın 45 derece olduğu
günler göreceğiz. Antalya'da bu yüzyılın
sonunda insanların yaşayamayacağı 
sıcaklıkları görme ihtimalimiz oldukça
yüksek. Sıcaklığın olduğu yere bir de
nemi ekleyecek olursak insan vücudu-
nun terlemesine imkan vermeden insan
ölümleri gerçekleşecek" dedi. I SAYFA 5
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İSTANBUL’DA SICAKLIK 45 DERECE OLACAK

Meclis İklim Değişikliğini Araştırma
Komisyonu'na sunum yapan Prof. 
Levent Kurnaz, Türkiye'nin 2050
yılında büyük kuraklık yaşayacağını, 
İstanbul'da sıcaklığın 50 dereceyi
bulacağını Akdeniz'de dışarıda
insanların ölmeye başlayacağını söyledi

INSANLAR SOKAKTA 
OLECEK!
INSANLAR SOKAKTA 
OLECEK!
INSANLAR SOKAKTA 
OLECEK!
INSANLAR SOKAKTA 
OLECEK!
INSANLAR SOKAKTA 
OLECEK!
INSANLAR SOKAKTA 
OLECEK!

Arnavutköy ve Esenyurt'tan sonra Avcılar'da
da bir dere atık nedeniyle renk değiştirdi. Ba-

şakşehir'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve
çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bıra-
kılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. I SAYFA 5
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HER RENKTEN 
DEREMİZ VAR!
HER RENKTEN 
DEREMİZ VAR!
HER RENKTEN 
DEREMİZ VAR!
HER RENKTEN 
DEREMİZ VAR!
HER RENKTEN 
DEREMİZ VAR!
HER RENKTEN
DEREMİZ VAR!

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa
çıkma yasakları nedeniyle trafik yoğunluğunun ve endüstriyel faali-

yetlerin azalması, özellikle büyük kentlerde hava kalitesinde önemli iyileş-
melere yol açtı. Ataşehir Belediyesi, Covid-19 krizinin çevresel etkilerini
ölçmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği iş birliğiyle hava kalitesinin değişimini inceledi.

ç
Hayat durdu kalite arttı

Sayfa 4

23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nda kol-

tuk devretme geleneğini ben de sür-
dürmek istedim. Bu vesileyle

köşemi 23 Nisan'a özel
olarak Koç Ortaokulu 
5. sınıf öğrencisi olan
Zeynep Nisan Kırca-

oğlu’na bırakıyorum.  
Kırcaoğlu’nun köşe

yazısı sayfa 3'te 

Mehmet Mert Köşe yazısı sayfa 3’te

ç

23 NİSAN 
GELENEĞİ SÜRMELİ…



BACAKLARDA damar tıkanıklığı ile kendini
belli eden periferik arter hastalığı aort da-
marının uç dalları olan bacak damarlarının

tıkanmasıdır. Aort damarı ya da bacağa giden dalları
tıkanınca bacaklara temiz kan akışı kesilir. Bacak oksi-
jensiz kalır. Damar tıkanıklığının arkasında çoğun-
lukla sigara kullanımı ve ateroskleroz (damar sertliği)
vardır. Bazen kalpten atan bir pıhtıda uç dalları tıka-
yabilir. Erkeklerde daha sık görülür. Günümüzde ise
kadınlarda da sigara kullanımının artmasıyla hasta
sayısında artış görülmektedir.

Gelmeden haber veren hastalık

Genellikle yürüme esnasında baldır ve uyluk bölge-
sinde oluşan ağrı ile belli olur. Tıkanıklık yaşanan böl-
gelere giden kan miktarı azalır. Yürüme esnasında ise
bu eksiklik daha fazla hissedilir. Ağrı kısa bir din-
lenme sonrası geçebilir. Daha önce dinlenmeden 300
metre yürüyen bir kişi, kısa bir mesafede oturup din-
lenme ihtiyacı hissediyorsa tıkanıklıktan şüphelenilir.
Ayrıca bacaklara elle dokunulduğunda soğukluk ol-
duğu görülür. Soğukluk kanın o bölgeye gitmediğini
gösteren çok değerli bir göstergedir.  
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Erkekler daha 
sık karşılaşıyor
Sigara kullanımın tetiklediği bir
rahatsızlık olan periferik arter hastalığının
belirtisi bacak damar tıkanıklığıdır.
Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr.
Onur Sıldıroğlu, “Bazen kalpten atan bir
pıhtıda uç dalları tıkayabilir. Erkeklerde
daha sık görülür” diye konuştu

B öbreklerin işlevlerinden ziyade vü-
cuda sağladığı faydalar saymakla
bitmiyor. Söz konusu böylesine

hayati bir organ olan böbrekleri hayat
boyu korumak ve onların sağlıklı kalmasını
sağlamanın önemine değinen Anadolu
Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji
Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
“Ayrıca böbreklerimiz, tansiyonu düzenle-
yen hormonlar (renin, anjiotensin gibi) ile
kemik iliğinde alyuvar yapımını uyaran
hormonu (eritropoietin) üretiyor; kalsiyum
ve kemik metabolizmasını düzenleyen D
vitaminini aktif hale getiriyor; kan şeker
düzeyini ayarlayan insülin hormonu işl-
evini tamamladıktan sonra böbreklerde yı-
kılıyor. Sonuç olarak böbrekler,
vücudumuzun sağlıklı bir şekilde ayakta
kalabilmesi için hayati önem taşıyan gö-
revlere sahip. Bu nedenle vücudumuzun
bu doğal koruma mekanizmasını, dolayı-
sıyla sağlığımızı korumak için  önlemler al-
malıyız” dedi.

Diyabet hastaları dikkat!

Yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binmek gibi
egzersizleri düzenli olarak yapan kişiler,
hem dinç bir bedene sahip olup, hem de
fazla kilolardan kurtulur. Böylece diyabet,
hipertansiyon gibi hastalıkların böbrek-
lerde neden olabileceği hasar önlenebilir.
Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden
olan hastalıklar içinde ilk sırada yer almak-
tadır. Günümüzde diyaliz tedavisi gör-
mekte olan hastaların yüzde 30-40'ında
böbrek yetmezliğinin nedeni diyabete bağlı
böbrek hasarıdır. Uygun ilaç tedavisi, diyet
ve egzersiz programı ile kan şekeri düzeyi
ve kan basıncı normal sınırlarda tutularak
böbrekler diyabetin olumsuz etkilerinden

korunabilir. Ayrıca diyabet gelişimi riskine
sahip kişilerin (kilo fazlalığı olan, az hare-
ket eden, ailesinde diyabet bulunan vb.)
yılda bir kez kan şekeri ölçümü yaptırma-
ları, diyabetin erken dönemde saptanma-
sını ve etkin olarak tedavisinin gecikmeden
başlamasını sağlayabilir.

Tuz yerine nane

Diyabete ek olarak hipertansiyonun da
kronik böbrek hastalığına yol açan bir fak-
tör olabileceğini belirten Doç. Dr. Enes
Murat Atasoyu, tansiyonun yüksek seyret-
tikçe böbrek hastalığının ilerlemesinin hız-
landığını belirterek, şunları söyledi:
Dirençli hipertansiyon varlığında, buna yol
açan neden kronik böbrek hastalığı olabi-
lir. Günümüzde hipertansiyon, diyabeti
olan veya olmayan bireylerde kronik böb-
rek hastalığı gelişimi ve ilerlemesinde ol-
dukça etkilidir. Toplumun geneline göre
kronik böbrek hastalığı olan bireylerde hi-
pertansiyon görülme sıklığı 
daha yüksektir. Sağlıklı beslenme, hiper-
tansiyon, kronik böbrek hastalığı ve kalp-
damar hastalıkları gelişimini önler. Sağlıklı
beslenmenin en önemli kurallarından biri
tuz tüketimini azaltmak. Bunun için, ma-
sada tuzluk bulundurmamak, yemekleri
baharat ve bitkiler (nane, kekik vb.) ile tat-
landırmak yararlı olacaktır. Dünya Sağlık
Örgütü bir günde alınması gereken tuz
miktarının 5 gram olduğunu bildiriyor.
Ancak ülkemizde günlük ortalama tuz tü-
ketimi 18 gram civarındadır. Beslenme
programında özellikle taze yiyeceklerin ter-
cih edilmesi, konserve yiyeceklerin (sebze,
baklagiller, et, balık gibi) ise tüketilmeden
önce sudan geçirilmesi tuz alımının azaltıl-
ması açısından önemlidir.

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi 
geleceğini belirlediği, egemenliğin

millet iradesine bırakıldığı ve 
milletin bağımsızlığını tüm 

dünyaya haykırdığı, 
Türk tarihinin önemli 

dönüm noktalarından 
birisidir. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün 
aydınlık yolunda nice 

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramlarımız 
kutlu olsun

Gürsel Tekİn 
Cumhuriyet Halk Partisi 

İstanbul Milletvekili

YUKSEK TANSIYON
BOBREKLERI VURUYOR

Diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının böbrek yetmezliği ile karşılaşma riski olduğunu belirten Doç. Dr.
Enes Murat Atasoyu, bu hastaların bir nefroloji uzmanı tarafından takip edilmeleri gerektiğinin altını çizdi



23 Nisan geleneği sürmeli
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T ürkiye’de işlem yapan kripto
para borsalarından Thodex’te
iki gündür işlem yapılamıyor.

391 bin kişinin işlem yaptığı platfor-
mun kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2
milyar dolarlık kripto parayla yurtdı-
şına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda
kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı so-
ruşturma başlattı. Bu arada Tho-
dex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in
ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de
Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi.
Faruk Fatih Özer’in İstanbul Havali-
manı’ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya
çıktı. Borsanın kapanması ile mağdur
olan binlerce yatırımcı adına açık-
lama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç,
Özer’in dün saat 17.57’de İstan-
bul’dan yurt dışına kaçtığını öne
sürdü. Kılıç, “Artık bundan sonra çok
zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah
herkese sabır versin” ifadelerini kul-
landı. Bu arada Thodex’in kurucusu
Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı
günü saat 19.50’de Arnavutluk
Tiran’a gittiği belirlendi.

Süreç sürecek denildi ama...

Thodex 20 Nisan’da alt yapı çalış-
maları dolayısıyla işlemleri 6 saat sü-
reliğine durduğunu açıklamış
ardından 21 Nisan’da ise “yeni bir
ortak geleceği” gerekçesiyle işlemle-
rin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5
gün süreceğini duyurmuştu. Yaklaşık
dört yıldır faaliyet gösteren Tho-
dex’in açıklamasında “dünya ça-
pında bilinirliği olan” banka ve
fonların borsaya ortaklık teklifinde
bulunduğu ifade edilerek, “Bu süre-
cin tamamlanabilmesi için işlemlerin
durdurulup; devir sürecinin tamam-
lanması gerekmektedir. Süreç ise

yaklaşık 4-5 gün sürecektir” denildi.
Şirket internette yer alan “olumsuz
haberlerin” gerçeği yansıtmadığını,
kullanıcıların varlıkları konusunda
“endişeye kapılacak herhangi bir
durum olmadığını” belirtti. Olay
TCMB’nin telafisi mümkün olmayan
zararların oluşma uyarısında bulu-
narak kripto varlıkların gündelik
ödemelerde kullanılmasını yasakla-
masının birkaç gün ardından 
gerçekleşti.

Vatandaşlar mağdur

Şirketin kullanıcıları Twitter’daki me-
sajlarında dünden bu yana borsada
duran varlıkların borsa dışına trans-

fer edilemediğinden şikayet ediyordu.
Türkiye’de büyük bölümü küçük ta-
sarruf sahibi olduğu tahmin edilen
çok sayıda yatırımcı dolar bazında fi-
yatlandığı, ülkedeki yüksek enflas-
yona karşı koruma oluşturduğu için
gündelik değer artışı ve kayıpların
yüksek olduğu kripto para piyasasına
yöneldi. Dünya çapındaki kripto
para borsalarının işlem hacimlerini
derleyen Coinmarketcap’e göre, iş-
lemler aksamaya başlamadan önceki
son gün borsanın günlük işlem
hacmi yaklaşık 540 milyon dolardı.
Avukat Kılıç, borsanın aylık işlem
hacminin 8 ila 13 milyar dolar ara-
sında değiştiğini belirtti. DHA

KRIPTO ‘TOSUNCUK’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda koltuk devretme geleneğini ben de
sürdürmek istedim. Bu vesileyle köşemi

23 Nisan'a özel olarak Koç Ortaokulu 5. sınıf öğren-
cisi olan Zeynep Nisan Kırcaoğlu’na bırakıyorum. 
İşte Kırcaoğlu’nun bugünkü köşe yazısı…

23 NİSAN
Bugün sevgili önderimiz Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ün 'Milli Egemenlik' ateşini yaktığı en
önemli gün ve bağımsızlığa ulaşma yolunda 
mücadele başlattığı en önemli adımdır.

Bugün çocuk bayramımızla beraber Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gündür.

23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nın bugün 101. yıldönümünü kutluyoruz.

Tarihimizdeki bu anlamlı günü bayram yapalım
diye biz çocuklara ve tüm dünya ço-
cuklarına armağan ettiği için ve bize
bu güzel vatanı bıraktıkları için, başta
Mustafa Kemal Atatürk'e, silah 
arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize
sonsuz sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

Ayrıca bu köşenin sahibi Mehmet
Mert abime de bu özel günde köşesini
verdiği için saygılarımı sunar, bana bu
onuru yaşattığı için en içten duygula-
rımla teşekkür ederim.

*
Tüm dünyayı etkisi altına alan sal-

gından dolayı bu bayramımızı her 23
Nisanda olduğu gibi törenlerle kutlu-
yamamanın üzüntüsü var ama buna
rağmen umudumuzu hiç bir zaman 
kaybetmeyecegiz.

Heyecanımızın sönmesine asla izin vermeyeceğiz.
İçimizdeki bu coşkuyu hicbirsey gölgeleyemez.
Hayallerimizin önüne kimse geçemez.
Çünkü biz geçmişi şanlı zaferlerle, fetihlerle 

dolu bir milletin evlatlarıyiz.
Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı 

bir bayrama  sahip olan bizler çok güzel bir 
ülkenin çocuklarıyız.

Her çocuk bu gün yine yeni elbiselerini 
giyecekYine evini balonlarla süsleyecek...

Yine camlarina, balkonlarina bayraklar asacak
Evlerinde Atatürk köşesi yapacak
Yine kalplerinin üstüne Atatürk'ün resmi yapıştıracak
Yine Atatürk sevgimiz yüreklerde çarpacak.
Atatürk'ü görme hayaliyle uykuya dalacak.
Her zaman biz çocuk olmayacağız geleceğin birer

yöneticisi doktoru mühendisi ustası olacağız.
Biz siz büyüklerden kirlenmiş bir dünya istemiyo-

ruz yaşam hakkımıza saygı göstermenizi istiyoruz
bizi görmezden gelmeyin, sizin aynadaki yansımanız
olduğumuzu unutmayın.

*

Sevgili Atam; ben seni daha çok kü-
çükken anne babamdan dinleyerek öğrendim.

Okula başladıktan sonra da öğretmenlerimden
ilke ve inkılaplarıni öğrenip benimsedim.

Annem bana bir gün dedi ki; Atatürk'ün başarılı
bir asker, ileriyi gören bir devlet adamı ve zamanın
ötesinde bir düşünce insanı olmasının en  temel 
nedeni okuduğu kitaplardir.

O yüzden çok kitap okuyorum ve kitap okumayı
çok seviyorum.

Senin gibi çocuklara gençlere ve kitaplara önem
veren bir lider olacağım.

Fakat üzülerek belirtmek istiyo-
rum ki birçok arkadaşım vakitlerini
internette ve telefondaki 
oyunlarla geçiriyorlar.

Halbuki sen bize 'Cumhuriyeti biz
kurduk onu yükseltecek ve sürdüre-
cek sizlersiniz'. 'Küçük hanımlar,
küçük beyler! Sizler hepiniz gelece-
ğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısı-
nız. Memleketi asıl ışığa boğacak
olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar
önemli, değerli olduğunuzu düşüne-
rek ona göre çalışınız. Sizlerden çok
şey bekliyoruz.' demiştin.

Tüm vaktimizi bu şekilde harcar isek
nasıl geleceğin bekçisi olabiliriz ki?

Nasıl muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşabiliriz ki?

Ailelerin ve çocukların bu soruları kendilerine
sormasını ümit ediyorum.

Okuduğum kitaplardan birinde senin 1924'de
Çocuk Hakları Bildirgesini imzalayan beş devlet
adamından biri olduğun yazıyordu.

Sana tüm dünya çocukları adına sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum.

Ama yine üzülerek belirtmek istiyorum ki 
dünyada birçok çocuk açlıktan ölüyor.

Birçok çocuk aileleri tarafından ihmal ediliyor.
Çocuklar savaşlarda daha senin armağan ettiğin

bayram coşkusunu yaşayamadan oluyorlar.
Bir çok çocuğun gözleri önünde anneleri 

dövülüyor hatta öldürülüyor.
Eğer aileler çocuklarına gereken değeri verir, 

ilgi ve şefkat gösterirse biz çocuklar bir gökkuşağı 
edasıyla geleceği renklendirebiliriz.

Ben sana söz veriyorum. 
Çocuk haklarının savunucusu olacağım.
Cumhuriyeti ilelebet yükseltip sürdüreceğim.
Sen üzülme Sevgili Atam..
Zeynep Nisan Kırcaoğlu

Koç Ortaokulu 5. Sınıf
Öğrencisi Zeynep
Nisan Kırcaoğlu 

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Bariyerlere ok gibi saplandı
Bayrampaşa'da seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bari-
yerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza 10.30 sıralarında Hal Kavşağı Otogar istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre Muhammed Eşref Yolcu yönetimindeki 34 DUU 569 plakalı
otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, bariyerlere ok gibi
saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Eşref Yolcu bacağın-
dan yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ambu-
lansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, hayati
tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in ku-
rucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına
çıktığı iddia edildi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk
Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan Salı günü saat
19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer’in
İstanbul Havalimanı’ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı. 

Soruşturma başladı
Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Ana-
dolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy’de bu-
lunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen
Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu
tarafından “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kur-
mak”suçundan re’sen soruşturma başlattı. Sabah saat-
lerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya
polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

İETT otobüsü
hurdaya döndü

Kaza saat 09.00 sıralarında Mahmutbey
- İstoç Yolu üzerinde meydana geldi. İd-
diaya göre Adem Doğruer yönetimindeki

34 TN 1913 plakalı İETT otobüsü, İstoç yönüne
seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park
halindeki 34 BF 9190 plakalı midibüse arkadan
çarptı. Kazada İETT otobüsünde bulunan bir yolcu
yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık

ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri yaralı yolcuyu ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. İsmi öğrenilemeyen yolcunun hayati tehlikesi
olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü
olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araç-
larda hasar meydana gelirken, trafikte uzun araç
kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan
kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Po-
lisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

avcılar'da perde satan bir dükkana giren
hırsızlar, 20 bin lira değerindeki ürünleri 4
dakika içinde panelvan tarzı araçlarına yük-

leyip, kayıplara karıştıOlay, 20 Nisan Salı günü saat
06.30 sıralarında Tahtakale Mahallesindeki perde
satan bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pa-
nelvan tarzı araçları ile dükkanın önüne gelen 5 kişi,
kepenkleri kırıp içeri girdi. Dük-
kanda bulunan 20 bin lira değerin-
deki ürünleri araçlarına dolduran
kişiler, çevredeki vatandaşlar tara-
fından fark edilince kaçtı. Komşu-
ları tarafından olay yerine çağrılan
iş yeri sahibi Yaver Arslan, dükka-
nın soyulduğunu görünce durumu
polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri, yaptıkları gü-

venlik kamerası ve parmak izi incelemelerinin ardın-
dan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Dük-
kan sahibi Yaver Arslan, şüphelilerin 4 dakika içinde
dükkanı boşalttığını söyleyerek "Sabah ben zaten ev-
deydim. Mahallede komşu görüyor. Beni arayarak,
'Dükkanına hırsız girdi' dedi. Ben de apar topar koşa
koşa geldim. Geldiğim de zaten kepenkleri yarıya

kadar kaldırmışlardı. Kapıyı zorlayıp,
kırmışlar. İçerideki malları kapı ağzına
kadar götürüyorlar. Ondan sonra da
panikleyip, malları bırakıp kaçıyorlar.
Dün sabah 06.53 civarında oldu. Yak-
laşık 4 dakika içinde girip, her şeyi
boşaltıyorlar. Toplamda nereden bak-
sanız bir 20 bin liralık zararım var. Ke-
pengi 3 kişi ile birlikte zorluyorlar"
ifadelerini kullandı. DHA

Kaza,Mescit Mahallesi Halk Caddesi'nde
saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya
göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın inşaat

alanında hafriyat dökmek için bekleyen Cengiz Temel
kontrolündeki kamyon, henüz bilinmeyen nedenle önün-
deki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü Temel,
aracında sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye, polis ve sağ-
lık ekipleri, Cengiz Temel’i kurtarmak için çalışma baş-
lattı. Temel, vinç yardımıyla 1 saat süren kurtarma
çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak,ambulansla

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Ayak kemiklerinde kırıklar oluştuğu
öğrenilen Cengiz Temel’in sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.  Cengiz Temel’i kurtarma çalışmalarına yar-
dım eden iş arkadaşlarından Hüseyin Pınarcı,"Biz bu-
rada sıra bekliyorduk. Arkadaşımıza üzüldük. Durumu
gayet iyi " dedi. Temel'in aracıyla çarptığı kamyonun sü-
rücüsü Arif Polat da "Park halindeki arabaya vuruyor.
Ben duruyorum o duramıyor" diye konuştu. Polis
kaza ilgili inceleme başlattı. DHA

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan midibüse arkadan çarptı. Kazada
İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Perdeleri çalıp kaçtılar

Az daha canından olacaktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndak inşaat alanında önündeki kamyona çapan kamyonun
sürücüsü Cengiz Temel, sıkıştığı aracından vinç yardımıyla kurtarıldı. Bir saat süren kurtarma
çalışmasının ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi



S evgili Okuyucular, bu yıl görülmemiş
sıklıkta yaşadığımız orman yangın-
ları, madencilerin kesip doğradığı

ağaçlar beni bu konuya yönlendirdi. İkinci
haftadır "Dinler Ve Ağaçlar" konusunu inceli-
yoruz. Arapça kuranı okuyamasam da araş-
tırmalar ile konu hakkında bilgiler buldum. 

Sizlere sunuyorum. Kuran'da ağaçlara ve
yeşil bitkilere çok önem verilir. Gökten indi-
rilen suyla, çeşit çeşit bitkiler yaratıldığı, bit-
kilerden yeşillikler çıktığı, tomurcuklanma,
meyveler, salkımlar, bol meyveli zeytin ve

hurma ağaçları, üzüm bahçeleri, narlar ve
ekinler yaratıldığı (En'Am 99) açıklanır.

Bu ayetler arasında, Bakara 266, En'am
39-41-141, Rad 4, Nahl 1-67, Isra 91, Kehf
32, Meryem 23-25, Ta-Ha 71, MÜ'minün
19-20, Şuara 148, Yasin 34-39, Kaf 10,
Kamer 20, Rahman 11-68, Haşr 5, Hakka
7, Abese 29, Nur 35, Tin 1, flora semboliz-
ması açısından önemlidir. İslamiyet'te, ünlü
bey'at olayının Kiraz Ağacı altında gerçek-
leştirildiği söylencesi vardır. Hz. Muham-
met'in şartlarını ve ilkelerini kabul edenler,
bu ağacın altında oturan Hz. Muhammet'in
elinin üzerine kendi ellerini koyarak bey'at
(bi'at) etmişlerdir. 

İlk Bi'at 621'de Akabe'de, ikinci Bi'at
622'de Mus'ab'da olmuştur. Hurma, Arabis-
tan yarımadasında çok değerli bir meyve ol-
duğundan, İslamiyet teki yeri önemlidir. Hz.
Muhammet'in "Ağaçlardan yaprağı dökülme-
yen, tıpkı bir Müslüman gibi, bir ağaç vardır
ki, hurmadır." Hadisi ünlüdür. Yine Kuran'da
(Meryem, 23-25), Hz. İsa'ya hamile Hz.

Meryem'in doğum sancısı başlayınca bir
hurma ağacının altına gittiği ve ağacın taze
hurma verdiği açıklanır. 

Süleyman Çelebi'nin Mevlit'inde Hz. Pey-
gamber'in mucizelerinin anlatıldığı bölümde:
Dikti hurmayı hem ol şah-ı cihan Diktiği
saat yemiş verdi heman Dizesiyle, hurmanın
benzer özelliği tekrarlanır. Sonuç olarak an-
latmaya çalıştığım şey ağacın ve yeşilin kut-
sal olduğu, insan yaşamının olmazsa olmazı
olduğu, bu sebeple korumamız gerektiğini
vurgulamaktı. 

İslam dininde ağaç kutsal bir anlam taşı-
mış; ağaç yetiştirmek, kitap yazmak ve
çocuk büyütmek kadar önemli sayılmıştır.

Tanrıma şükür İstanbul Beşiktaş, İTÜ Aya-
zağa Kampusü, Beykoz, Kayışdağ ve Büyük-
çekmece'de Belediyemizin tahsis ettiği yerde
ücretsiz temin ettiğim Büyükçekmece Tüyap
çıkışında 4000 fidan dikiminde BEKO'dan
Hüseyin Hamarat kardeşimin haftalarca işçi
desteği verdiği ağaçlar ile şahsımın hiçbir
yerden maddi destek almadan dikimini yap-
tığım fidanlar 7.700'ü geçti. Son yıllarda da
Makine Mühendisleri odasına ağaç dikme-
leri için belediyemizden yer temin ederek
ağaçlandırma çalışmalarına desteğimi sür-
dürüyorum. Tüm insanlarımızın da bu mut-
luluğa erişmesini dilerim. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

İSLAM VE AĞAÇLAR 
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

S on açıklanan verilere göre Türkiye’deki
vaka haritası alarm vermeye devam edi-
yor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerin sa-

yısı artarak oranlarda rekor seviyeye ulaşıldı.
Sahadaki uzmanlar durumun her geçen gün çok
daha ciddi olmaya başladığının uyarısını yapa-
rak, yeterli kısıtlama uygulanmazsa tablonun
daha kötüsünün görülebileceğine vurgu yapıyor.
Gazetemize konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda
bulunan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Er-
doğan Çolak, “Ülkemizde şu an seyreden
COVID-19 tablosu düşündürücü ve kaygı verici
boyutta. Yoğun bakımların doluluğu, artan vaka
sayıları gibi durumlar sebebiyle sağlık sistemi
alarm veriyor. Sağlık çalışanları ise çok doğal
olarak tükenmiş vaziyette” dedi.

Sorumlusu vatandaş değil

Aşı geliştirme konusunda önümüzde çok yol ol-
duğunu söyleyen Çolak, “Bir yandan aşılama
çalışmaları devam ediyor ancak nüfusun gene-
line yayılmış durumda değil, aktif olarak çalışma
hayatına çalışan kesime henüz aşı sırası gel-
medi. İlaç çalışmalarının da hızlanması elzem
diyebiliriz. Vatandaşlarımızın aşılanmış olsun
olmasın maske, mesafe, hijyen ve havalandırma
önlemlerini almaları büyük önem taşıyor. Çö-
zümü aşıya havale etmenin, bulaşıcılığın sorum-
luluğunu topluma yüklemenin doğru olmadığını
düşünüyorum. Salgının seyri nasıl devam ede-
cek bilmiyoruz, ancak şu anki tablo çok ama çok
ağır. O sebeple önlemlerin de sıklaştırılması,
ağırlaştırılması önemli” ifadelerini kullandı.

SISTEM COKUYOR!
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Davulculara 
ritim eğitimi

Ramazan ayının başlamasıyla
mesailerine başlayan Ramazan
davulcularına Küçükçekmece
Belediyesi tarafından Müzik
Akademisi’nde ritim eğitimi ve-
rildi. Ritim Eğitmeni Sertaç
Şanlı tarafından 2 saatlik eği-
time tabii tutulan davulcular,
keyifli anlar yaşadı. Eğitime ka-
tılanların hepsinin yıllardır bu
işi yapan usta olduğunu dile ge-
tiren ritim eğitmeni Sertaç
Şanlı, “Davul çok enteresan bir
çalgı. Herkes çalabilirim diye
düşünüyor fakat usuller, ahenk
davul için olmazsa olmaz. Bu
noktada eksik kalan davulcula-

rımız için bu eğitimi düzenledik.
Aslında zaten hepsinin çok ma-
rifetli olduklarını da görüyoruz”
ifadelerini kullandı.

10 yıldır çalıyorum

13-14 yaşlarında bu işe başladı-
ğını söyleyen Özgür Çekiç,
"Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyo-
rum. Alaylıyım, profesyonel bir
eğitimim yok ama aileden göre-
rek öğrendik. Davul çalmak çok
keyifli. Davulu insanları rahatsız
etmeden bunu çalmak zor bir
şey. Bu işi uzun zamandan beri
yapıyoruz ama hocamın da
bize katkısı oldu. Bilmediğimiz

manileri öğrendik. Mani de Ra-
mazan’ın olmazsa olmazıdır”
diye konuştu. Yıldıray Çelik ise
"7-8 yaşımdan beri davul çalı-
yorum. Her Ramazan olduğu
gibi bu senede görevimizin ba-
şındayız. Pandemiden dolayı
evde herkes sıkıldı, bunaldı.
Mahalle insanımız bizi görünce
mutlu oluyor. İyi ki bu geleneği-
mizi sürdürüyoruz. Hakkıyla
çalabilmek çok mühim. Bu eği-
timin iyi olduğunu düşünüyo-
rum. Küçükçekmece Belediye
Başkanımız Kemal Çebi’ye bize
bu imkanı verdiği için teşekkür
ediyoruz" dedi.  

Taşıt kullanımının azalması ve ticari tesis-
lerin geçici olarak faaliyetlerini azaltması
Ataşehir’de kükürt dioksitin neden olduğu
hava kirliliğini yüzde 34 oranında düşürdü.
Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan so-
kağa çıkma yasakları nedeniyle trafik yoğunluğunun ve
endüstriyel faaliyetlerin azalması, özellikle büyük kent-
lerde hava kalitesinde önemli iyileşmelere yol açtı. Ataşe-
hir Belediyesi, Covid-19 krizinin çevresel etkilerini ölçmek
için İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği iş birliğiyle hava kali-
tesinin değişimini inceledi. Ataşehir’de yer alan Mobil
Hava Kalitesi Ölçüm istasyonundan 2018, 2019, 2020
yıllarında alınan verilerine göre yapılan değerlendirmede;
kirletici parametreleri olarak ölçülen kükürt dioksit oranı-
nın yüzde 34, azot dioksit oranının yüzde 50, partiküler
madde oranlarının ise Covid-19 salgını sürecinde yüzde
25 azaldığı tespit edildi. 2020 yılında hava kirliliği seviye-
sinin tehlikeli seviyelerde olduğu İstanbul geneli ve benzer
şekilde Ataşehir’de, hava kalitesinde artış yaşandığı belir-
tildi. 

Günlük ölçüm yapılıyor

Hazırlanan raporda, Ataşehir ilçesinde hava kalitesinde
iyileşme olduğu ve kükürt dioksitin neden olduğu hava
kirliliğinin çok düşük olduğu tespit edildi. Kirliliğin azal-
masının; insanların evde kalmasından, ticari tesislerin, iş
yeri ve fabrikaların geçici olarak kapanmasından ve taşıt
kullanımının azalmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
2016 yılında Ataşehir Belediyesi tarafından kurulan
“Mobil Hava Kalitesi” ölçüm istasyonundan Ataşehir’in
günlük hava kalitesinin ölçümü, şikayet olan bölgelerdeki
kirlilik seviyesi ve türü hakkında bilgiler elde ediliyor. Böy-
lece Ataşehir’de yaşayan yaşlı, çocuk, solunum yolu has-
talığı olan ve hava kalitesini takip etmek isteyen herkes
ilçenin hava kalitesi hakkında kolayca bilgi sahibi olabili-
yor. Ölçüm istasyonundan elde edilen değerlendirmeler
neticesinde bölgede yaşayan vatandaşların hayat kalitesi-
nin arttırılması için çözümler aranıyor.

Havalimanı İşletmecisi İGA, çocuklu ailelerin seyahat
deneyimlerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale dönüş-
türmek amacıyla yeni çözümler üretti. Pandemi nede-
niyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu
yıl dijital festival niteliğinde kutlanırken,“Şimdi Çocuk-
ların Zamanı” sloganıyla hayata geçirilen 'Çocuk ve
Aile Dostu Havalimanı' konseptinin lansmanı yapıldı.

Özel hissedecekler

Konsept kapsamında çocukların havalimanı içinde ke-
yifli vakit geçirebilmeleri için toplam büyüklüğü 700
metrekare olan 5 farklı oyun alanı ön plana çıkıyor.
Çocuklu aileler, havalimanına geldiklerinde, kendileri
için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşı-
yor. Aileler, havalimanı otoparkında da kendilerine özel
tahsis edilen alanlara araçlarını park edebiliyor. Havali-
manı terminal girişinde ise çocuklar, aileleriyle uzay
mekiği şeklinde kendileri için tasarlanan özel kapılar-
dan geçiş yapabiliyor. Yine çocuklar, aileleriyle uçak
şeklinde tasarlanan trenle uçaklarının kapısına götürül-
yor. Ayrıca  0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz
buggy kullanımı ile 0-6 yaş grubuna özel karşılama ve
uğurlama asistanlığı hizmetleri yer alıyor. DHA

Türkiye, koronavirüs salgınından bu yana en yüksek vaka ve ölüm sayılarının yaşandığı, hemen her şehirde yoğun bakım servislerinin
kapasite sınırında hizmet vermeye zorlandığı bir dönemden geçiyor. Damga'ya konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak,
"Yoğun bakımların doluluğu, artan vaka sayıları sebebiyle alarm veriyor. Sağlık çalışanları ise çok doğal olarak tükenmiş vaziyette" dedi

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan davulcularını, Müzik Akademisi’ndeki ritim
eğitiminde bir araya getirdi. İlçedeki 35’e yakın davulcunun katıldığı müzik eği-
timi, renkli görüntülere sahne oldu. Ritim eğitmeni Sertaç Şanlı, “Davulu herkes
çalabilirim diye düşünüyor fakat usul ve ahenk çok önemli” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde
yer alan 21 Nisan tarihli verilere göre,
toplam yapılan aşı sayısı 20 milyon
466 bin 956 oldu. Bu aşıların 12 mil-
yon 582 bin 559'u birinci doz, 7 mil-
yon 884 bin 397'si ise ikinci doz oldu.
İstanbul'da toplam aşılama sayısı 3
milyon 252 bin 437 kişi olurken bunun
2 milyon 037 bin 248'i birinci doz, 1
milyon 215 bin 189'u ise ikinci doz
oldu. Ankara'da ise toplam yapılan aşı
sayısı 1 milyon 636 bin 807 oldu. Bu
aşıların 1 milyon 024 bin 299'u birinci
doz olurken 612 bin 508 kişi de ikinci
doz aşı oldu. 1 milyon 388 bin 939
toplam aşının yapıldığı İzmir'de birinci
doz sayısı 851 bin 343 olurken 537 bin
596 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

AŞILAMADA NE
DURUMDAYIZ?

Rap müziğin kalbi 
Bağcılar’da atacak
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, rap
müziğin son zamanlardaki revaçtaki isimleri
Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat’ı (Wol-
ker) makamında ağırladı. Genç müzisyenlerle
geleceğe dönük projeleri hakkında konuşan Ça-
ğırıcı, yeni hizmet binasında kurulacak stüdyoda
müzik çalışmalarını yapabileceklerini söyledi

Rap dünyasının tanınan
isimlerinden Canbay Wol-
ker grubunun solistleri
Vahap Canbay ve Umut
Bolat, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırı-
cı’yı ziyaret etti. Çağırıcı,
makamında konuk ettiği
ünlü ikiliyle Türk rap müzi-
ğinin durumu ve yeni pro-
jeleri hakkında sohbet etti.
Yeni hizmet binasında ya-
pımına başladıkları stüdyo-
nun yakın zamanda
hizmete gireceğini söyleyen
Çağırıcı, Wolker ve Can-
bay’ı istedikleri zaman bu
stüdyoda çalışmaya ve
müzik üretmeye davet etti.
Her zaman gençlerin ya-
nında olduklarını söyleyen
Çağırıcı, “Bağcılar’dan
çıkıp ulusal çapta üne ka-

vuşan iki hemşehrimizi
ağırlamaktan çok mutlu
olduk. Gençlerin ilgi duy-
dukları alanlarda başarılı
olmaları bizi mutlu ediyor”
dedi.

Burada çalışacağız

Kendilerine gösterilen ilgi-
den memnun kaldıklarını
söyleyen Canbay, “Güzel
bir ziyaret oldu. Sohbeti-
mizde geleceğe dönük pro-
jelerle ilgili konuştuk.
Burada kapsamlı bir
stüdyo açılacak. Müzik içe-
rikli de olacağı için belki biz
de burada çalışmalarımızı
yapacağız. Emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Canbay ve Wolker, görüş-
meden sonra yeni hizmet
binasını gezdi.

Hayat durdu
kalite arttı

Çocuklar doyasıya 
eğlenecek



B oğaziçi Üniversitesi İklim Politika-
ları Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim de-

ğişikliğini durduracak güçlü adımlar atıl-
mazsa Türkiye'nin 2050'ye doğru
karşılaşması olası tehlikeleri Meclis'te an-
lattı. Kurnaz bugün ise DHA'ya açıklama-
larda bulundu. Levent Kurnaz, "2050
yıllarına geldiğimiz zaman Türkiye'de kişi
başına düşen su miktarı yaklaşık olarak su
kıtlığı seviyesine ulaşacak. Bu su kıtlığının
en büyük nedeni ise nüfus ve iklim değişik-
liği. 2050 yılına geldiğimizde kişi başına
senelik düşen su miktarı yaklaşık 800 met-
reküp olacak. Bu da ülkemizde ciddi su
kıtlığının yaşanacağını gösteriyor. Bizlerin
çok acil alternatif çözümler üretmesi
lazım. Bu çözümlerin ilk adımı Türkiye'de
İstanbul'dan başka yaşanacak cazibe mer-
kezleri yaratmak olabilir" dedi.

50 dereceyi bulacak

İklim değişikliğine bağlı kıyı kesimlerde de
yaşamın etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr.
Levent Kurnaz, "Bu yüzyılın sonunda İs-
tanbul'da sıcaklığın 45 derece olduğu gün-
ler göreceğiz. Ve artık 45 derecelik bir
sıcaklık bizim için normal sıcaklık seviyesi

olacak. Ancak İstanbul'da sıcaklık seviye-
sinin 50 derecelerde olacağını da söyleye-
lim. Yine Antarktika'da kopmasını
beklediğimiz çok daha büyük buz kütleleri
var. Bu buz kütleleri koptuğu zaman İs-
tanbul'daki deniz seviyesi yükseltecek. Bu
yükselme ile özellikle boğazların kıyı ke-
simlerini çok ciddi bir şekilde etkileyecek"
diye konuştu.

Ölümler başlayacak

"Bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana ve
Mersin gibi bölgeler de ıslak termometre

sıcaklığının 35 dereceyi geçeceğini söyle-
yen Prof. Dr. Kurnaz, "Antalya'da bu yüz-
yılın sonunda insanların yaşayamayacağı
sıcaklıkları görme ihtimalimiz oldukça
yüksek. Sıcaklığın olduğu yere bir de nemi
ekleyecek olursak İnsan vücudunun terle-
mesine imkan vermeden insan ölümleri
gerçekleşecek. Bu sürece biz ıslak termo-
metre 35 derece diyoruz. Bu tür sıcaklık-
lara bu yüzyılın sonunda Türkiye'nin
güney bölgelerinde sıklıkla rastlamaya
başlayacağız. Antalya, Adana ve Mersin
gibi bölgelerde ıslak termometre 35 dere-

ceye ulaştığında dışarıda insanlar ölmeye
başlayacak" dedi. 

Pamuk tarımı yapılamayacak

İklim değişikliği bu şekilde devam ederse
üretimin biteceğini belirten Prof. Dr. Kur-
naz, "Malatya'da şu an da bile kayısı üre-
timi konusunda zorlanıyoruz. Geçtiğimiz
senelerde 2 milyon kayısı ağacı kesildi.
Yine sıcaklığa bağlı Mersin'de narenciye
bitiyor. Sıcaklık artışı bu şekilde devam et-
tiği sürece Çukurova'da pamuk tarımı ya-
pamayacak hale geleceğiz. Aynı zamanda
şu an Karadeniz'de fındık yetişen yerlerde
fındık yetiştiremeyeceğiz" ifadelerini kul-
landı. Prof. Dr. Kurnaz, "Ülke olarak bizi
çok büyük bir bela bekliyor Ülkemizde
Orta Anadolu'da tarım yer altı suyu ile ya-
pılıyor. Yeraltı suyunun geçtiğimiz seneler
içerisinde yer yer düştüğü biliyoruz. Bu
durum iklim değişikliği ile birlikte tarı-
mında çok kötü etkileneceğini gösteriyor.
Yine sıcaklığa bağlı turizmde ciddi kayıp-
lar yaşayacağız. Şu an 35 derecelerde ül-
kemize turist gelip yaşayabiliyor ancak
hava sıcaklığı 48 dereceyi bulduğunda tu-
ristler gelip ülkemizde yaşamayacak" diye
konuştu. DHA

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

5GÜNDEM 23 NİSAN 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

G enelde çocuklar ve birde gelişmemiş toplumun
bazı aydın ve sanatçısı devlet yöneticilerine ıs-
rarla  “bende isterim” demekte. 

Hani çocuklar yaşamın ağır sillesini yemediği için
kendi aralarında ve büyüklerine omuzlarını oynata-
rak “bende isterim” demekte.  Çocuklar neyi niçin is-
tediğini açıklamaz ama “bende isterim” der.
Kendince birinde gördüğü, okuduğu kitap ya da
film/televizyonda seyrettiği şeyi ister. 

Çocuktur yaşamın hele toplumsal yaşamın meşak-
katli yoluna girmemiştir. Parası olan büyükleri hele
birde görgüsüz ve bir o kadar gösteriş budalası ise
hemen alınır istediği yerine getirilir. 

Ya ekonomik durumu olmayan ne yapsın?
Çocuk büyükleri tarafından istediğini ve beğendi-

ğini söylediği halde alınmıyorsa ya küser ya da şıma-
rıkça avazı çıkana kadar bağırır ve ağlar. İstisna
olarak bazı aileler çocuklarını ikna ederler ekonomik
durumumuz “şimdi yok”,“sonra mutlak alırım” der.
Bazen de çocuğun yapacağı bir görevin sonunda alın-
ması karşılığı istediği yerine getirilmesi sözü verilir
çocuk diretmez kabul eder. 

Genellikle çocuk ağlayarak isteklerini dile getir-
mek için tepkisini dile getirir. Çocuk istediği cevabı
alamayınca ve karşılıklı anlayış ve ikna çabaları
sonuç getirmez ise durum kaba kuvvete dönüşür. İs-
tekleri yerine gelmeyen çocuk evde zarar ve ziyan ya-
parken bazen de okul ve arkadaşlarına kaba kuvvet
ve zarar verir. 

Çocuk aynadır, evde ya da okulda nasıl tavır alı-
yorsa onu yansıtır. Sorunları konuşarak dertleşerek
çözmek ya da çözmemek yaşamın ilk döneminde baş-
lar. Yaşamın ilk evresinde nasıl eğitilir ve öğretilirse
ileri yaşlarda aynısını yapar. 

Çocukluğunda istekleri engellenen, örselenen, kaba
kuvvetle bastırılan kim olursa olsun belli bir yaştan
sonra yaşamda bunu kullanmaya çalışır. İstekleri ağ-
lama, sızlama, el etek öpme, zarar ziyan ya da ihbar-
cılık yaparak elde eden kişi ileri yaşlarında bunu
kullanmaktan sakınmaz. 

Kişi yaşamının belli bir evresinde kimi de çıkarları
için çocuk gibi “bende isterim” demekten çekinmez.  

Son yıllarda devletin birçok kurumuna seçilen ya
da atanan yüksek maaşlı kişiler olmakta. Bu kişiler
ailesinde devamlı örselenip itibarsız bırakılırken bu
soruna karşı kendince bir savunma mekanizması
oluşturmuştur. Oluşturduğu bu savunma biçimiyle is-
teklerini elde eder. 

Seçilen ya da kamu kurumlarına atananlar bir yer-
den değil birçok yerden maaş alarak gelirleri devletin
en yüksek maaş alanından üç beş kat daha fazla ol-
makta. Günümüzde iktidara yakın kişiler atandığı
yerin maaşını beğenmez, birçok kurum ve kuruluşun
yönetim kurulu üyesi olarak maaş ve huzur hakkı alır.
Son günlerde kayyum olarak atananlar hem maaş ve
hem de huzur hakkını bile beğenmemekte. Kimileri
birileri gibi yüksek maaş ve yetki yanında ailesine
“ballı ihaleler” verilmesini isteyip almakta.

Bazı sanatçılar kültür bakanlığına, sporcular genç-
lik spor bakanlığını, bitirim gençler ile zır cahiller iç-
işleri ile savunma bakanlığının kurum ve
kuruluşlarında görev alıp maaş, huzur hakkı ile
“ballı ihale” almakta. 

Devlette kurum ve kuruluşların yönetim kurulu
üyeliği belli bir kurala bağlıdır. Bu kurallar yaş, eği-
tim, ilgili meslekte tecrübe yani birikim gerekir. 

İktidar ve muhalefetin, merkezi ve yerel yöneticile-
rinden bir “isteğim var”. Atadığınız kişileri seçerken
daha önceden belirlediğiniz kriterlere dikkat etmenizi
öneririm. 

Her “ben istiyorum” diyene makam, koltuk ve
yüksek maaş verecek değilsiniz. Yok, “ben bildiğimi
yaparım” kim karışır bana diyorsanız sonuçlarına
katlanmanız gerekir. Çünkü dil bilmeyen büyükelçi,
iktisadı bilmeyeni maliyeci, emrindeki askerler tara-
fından esir alınan savunma yetkilisi, sağlığa tıbbı bil-
meyen ilahiyatçı, ilahiyata tarikatlardan birini
getirirseniz ki “pusulası düzgün, kaptanı yetkin bile
olsa” hafif bir esintide gemi rotasını şaşırır ya da ala-
bora olur.   

Bu nedenle merkezi ve yerel yöneticiler kurum ve
kuruluşlarına atayacağı kişileri seçerken özen ve itina
göstermeli. 

Çocukların yaptıklarını eğitimsizliğe bağlayabili-
riz; ama bazı aydın ve sanatçılar gibi ağlayarak,
sızlanarak, yakıp yıkarak, küsüp köşeye sinerek, is-
piyonculuk yaparak değil sadece ama sadece top-
lumsal gerçekleri açıklayıp sorunları dile getirip
hayata geçirmek istiyorum. Bu nedenle elçilik,
banka ve kamu kurum yöneticisi, danışmanlık, kay-
yum üyeliği ve bakanlığa “bende talibim”, “b e n  d
e  i s t i y o r u m”. İsteyenin bir yüzü…

Ben de istiyorum
INSANLAR
SOKAKTA 
ÖLECEK!
Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Prof.
Levent Kurnaz, Türkiye'nin 2050 yılında büyük kuraklık yaşayacağını
söyledi. İstanbul'da sıcaklığın 50 dereceyi bulacağını belirten Kurnaz,
“Antalya, Adana ve Mersin gibi bölgelerde ıslak termometre 
35 dereceye ulaştığında dışarıda insanlar ölmeye başlayacak” dedi

İKlİm değişikliği ile ilgili ciddi adımlar
atmamız gerektiğini belirten Prof. Dr.
Kurnaz, "Öncelikle kişisel hayatımızda
özel araç kullanımını bırakmak zorun-
dayız. Et ve süt ürünlerini tüketmeyi
azaltmalıyız. Ayda 500 gram kıyma ile
yaşayan insanların bir şey yapmasını
beklemiyoruz. Ancak günde üç öğün et
yiyen kişiler tüketimini minimum sevi-

yeye indirmeli. Yine gereksiz alışveriş
yapmaktan kaçınmalıyız. Üstümüz de
var kıyafetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz.
Aynı zamanda İstanbul'da yaşayan va-
tandaşların İstanbul'dan başka yere 
taşınmaları gerekir. Bunları yapmadı-
ğımız müddetçe her geçen gün daha
büyük sorunlarla karşılaşacağız" 
ifadelerini kullandı. 

İSTANBUL’DAN GÖÇ OLMALI

Prof. Dr. Kurnaz, "Malatya'da şu an da bile kayısı üretimi konusunda
zorlanıyoruz. Geçtiğimiz senelerde 2 milyon kayısı ağacı kesildi. Yine
sıcaklığa bağlı Mersin'de narenciye bitiyor” açıklamasında bulundu. 

HER RENKTEN

DEREMiZ VAR!

Arnavutköy ve Esenyurt'tan sonra Avcılar'da da bir dere atık nedeniyle renk değiştirdi.
Başakşehir'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu

dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı.

arnavutKöy ve
Esenyurt'tan sonra
Avcılar'da da bir dere

atık nedeniyle renk değiştirdi.
Başakşehir'den başlayarak Avcı-
lar'ın Yeşilkent Mahallesi'nden
geçen dere bırakılan atıklar ne-
deniyle turuncuya boyandı. De-
reye giden bir kanalın
tamamının turuncu olduğu ka-
meralara yansıdı. Hemen ya-
nında tarım arazilerinin
bulunduğu ve insanların hay-
vanlarını otlattığı dereye bırakı-
lan atıklar, aynı zamanda
çevrede pis kokuya da neden
oluyor. Çevre sakinleri, yetkililer-
den dereye bir çözüm bulmasını
bekliyor.

Şikayette bulunduk

Yeşilkent Mahallesinde yaşayan
Ali Can, dereye bırakılan atık-
larla ilgili şikayette bulundukla-
rını fakat çözüm bulamadıklarını
söyleyerek, "Önüne gelen çö-
pünü, pisliğini atıyor. Geçen 2

tane çocuk oynarken, düşü-
yordu. Annesi ve babası, beledi-
yeye şikayet etti. Gelen giden
kimse olmadı. Etraftaki nakliye-
ler gelip, pislik döküyor. Hafriyat
kamyonları geliyor. Bu konuya
kimse bir şey demiyor. Şikayette
bulunduk ama bir çözüm bula-
madık hala. Özellikle sinek çok
oluyor, koku çok oluyor" dedi.

Kirlilik görüntülendi

Deredeki kirlilik kameraya yan-
sıdı. Tarım arazilerinin hemen
yanında bulunan ve hayvanların
otladığı turuncuya boyanan de-
redeki kirlilik, havadan görüntü-
lendi. İstanbul'un dereleri son
günlerde rengarenk akıyor.
Daha önce Arnavutköy'de dere
kırmızı akmıştı. Esenyurt'taki
Haramidere de farklı günlerde
mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve siyah
akmıştı. Yetkililer derelerden ör-
nekler alırken geçen süreye rağ-
men henüz açıklama yapılmadı.
DHA

İBB’den tam 
kapanma çağrısı
İBB Bilim Danışma Kurulu, Ramazan Bayramı
sonuna kadar tam kapanma önerdi. Bu süreçte
tüm sektörlerin, çalışanların, işsizlerin 
desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan
kurul, İstanbul’daki vakaların salgın boyunca
dünya üzerinde kaydedilen en yüksek sayılar
arasında olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim
Danışma Kurulu, Covid-19'a bağlı  ölüm
oranlarındaki hızlı artışı değerlendirmek üzere

bir araya geldi. Kurul toplantısında 4 haftalık tam ka-
panma önerildi. 4 haftalık süreç işletilemiyorsa en az Ra-
mazan Bayramı sonuna kadar tam kapanmaya gitmeden
kaosun atlatılmasının ve yeni ölümlerin önüne geçilmesi-
nin olanaksız olduğu vurgulandı. Kurul, tüm sektörleri
destekleyecek bir önlem paketinin de açıklanmasının zo-
runlu olduğunu belirtti.

Ölümler artacak

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Şubat ayı ortasında İstan-
bul'da 100 bin kişiye düşen olgu sayısı 60 iken, geçtiğimiz
iki ayda 15,3 kat artarak, 10-15 Nisan arasında 920'ye çık-
tığını açıkladı. Bu sayının tüm dünyada salgın boyunca
kaydedilen en yüksek sayılar arasında olduğuna dikkat çe-
kilerek “Türkiye'deki tüm olguların yüzde 40'ı İstanbul'da-
dır. Ülke genelinde yüzde 85 olguda, bulaşıcılığı ve
bulaştırıcılığı çok yüksek B 1.1.7 (İngiltere) varyantı hâ-
kimdir. 1 Mart 2021'den sonra İstanbul'da fazladan 3 bin
424 ölüm gerçekleşti. Vaka sayılarının bu yükseklikte
devam etmesi önümüzdeki haftalarda ölümlerin daha da
yükseleceğinin alarmıdır” denildi.

Öneriler sunuldu

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, "Zorunlu gereksinimleri
karşılayan işkolları hariç tüm faaliyetler, en az 14 gün,
mümkünse de 4 hafta durdurulmalıdır. Şehirlerarası seya-
hat tam kontrollü kısıtlanmalıdır. Yüzde 75'inin aşılandığı
bildirilen 65 yaş üzeri bireylerin tekrar evlerine hapsedil-
mesi, bu grup üzerinde bedensel hareketsizliğe ve ciddi
psiko-sosyal sorunlara yol açmaktadır” uyarıswında bu-
lundu. 

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri, virüs ve bakteri-
lere karşı hijyen çalışmalarını üst se-

vide tutmak amacıyla rutin dezenfeksiyon
çalışmalarına ek olarak, ilçe genelinde boşaltılan
çöp konteynerlerini deterjanlı solüsyon ile yıkı-
yor, bir yandan da tadilat ve inşaatlardan dolayı
oluşan moloz atıklarını adreslerden teslim ala-
rak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

10 bin konteyner var

Basınçlı ve deterjanlı su ile yaklaşık 3 dakika bo-
yunca yıkanan konteynerler, kötü koku ve mik-
roplardan arındırılırken yıkamadan çıkan kirli su
da aracın içinde biriktiriliyor. Kartal’da faaliyette

olan 2 konteyner yıkama makinesi ile bu şekilde
günde 2 vardiya halinde toplam 240 konteyner
yıkanabiliyor. 10 bin civarı çöp konteynerlerinin
bulunduğu Kartal’da ekipler 20 mahallede sı-
rayla yıkama gerçekleştiriyor. 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmet
verdiği bir diğer alan ise binalardan çıkan moloz
ve tadilat atıkları, periyodik şekilde gerçekleştiri-
len temizlik hizmetlerinin yanında moloz ve haf-
riyatlar da yine belediye ekipleri tarafından
toplanıyor. Ev veya iş yerlerinde yapılan 
tadilatlar sonrasında çıkan hafriyat ve molozlar,
ekipler tarafından bulundukları yerden 
alınarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne 
geçiliyor. DHA

Molozlar
toplanıyor



T ürk Telekom ve İstanbul Ticaret
Odası (İTO) KOBİ’lerin teknolo-
jinin sunduğu imkanlardan fayda-

lanarak, rekabette öne çıkmaları amacıyla
önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye-
AB İş Diyaloğu Programı kapsamında
hibe almaya hak kazanan ve İTO koordi-
natörlüğü ile Paris Ticaret ve Sanayi
Odası ortaklığında yürütülen KOBİ’lerin
Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi’nin
önemli bir aşaması olan dijitalkobim.org
platformunun stratejik ortağı Türk Tele-
kom oldu. Şirket tarafından yapılan açık-
lamada, “dijitalkobim.org web sayfası
üzerinden yürütülen proje ile güvenilir ve
kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstan-
bul’daki 430 bin üyenin dijital dönüşüm
ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki
KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eği-
tim ve danışmanlık gibi hizmetleri suna-

rak, işletmelerin dijital dönüşümlerini ko-
laylaştırmayı amaçlıyor. Yapılan iş birli-
ğiyle Türk Telekom, işletmelere dijital
dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hiz-
met ve çözümlerini sunacak. Türk Tele-
kom, ayrıca uluslararası ekonomi ve
rekabet koşullarında fayda sağlayacak içe-
rik, sunum ve eğitimleriyle KOBİ’leri des-
tekleyecek” denildi.

Yeteneklerini artırmayı 
hedefliyoruz

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin
dijital dönüşümün kalbinde yer aldıkla-
rını söyledi. Dijitalleşmenin girişimcileri-
mize heyecan ve cesaret verdiğini
belirten Avdagiç, “Ekonomimizin ve top-
lumumuzun yaşam kaynağı olan KO-
Bİ'ler, güçlü siber korumadan online
tedarik yönetimi ve müşteri taleplerine
online yanıt verilmesini kadar birçok

mücadele ile karşı karşıya. Dünya üze-
rinde ekonomiler, toplumlar, hükümetler
dijitalleşiyor. KOBİ'lerimiz verimlilikle-
rini artırmak, yeni iş imkanları oluştur-
mak için dijitalleşme imkanını
kullanıyorlar. Dijital KOBİ'm projemizi
dijital ekonomide Türk KOBİ'lerinin re-
kabet gücünü artırmak için önemli görü-
yoruz. Proje ile KOBİ'lerimizin dijital
potansiyellerini ve inovasyon yetenekle-
rini artırmayı hedefliyoruz” dedi. “Eko-
nomimizin yeni enerjisi dijital
teknolojiler, bu enerji kaynağının hücre-
leri ise KOBİ'lerdir” diyen Avdagiç, Türk
Telekom'un İTO’nun Dijital KOBİ'm ini-
siyatifine stratejik ortak olmasından do-
layı büyük memnuniyet duyduklarını
kaydetti.

KOBİ'ler ülkeye katkı verecek

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise,

“Türkiye’nin geleceğini inşa etmek ve ül-
kemizin dijitalleşmesi için var gücümüzle
çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’de
KOBİ’ler, ekonomik ve sosyal kalkınma-
mızın temel taşını oluşturuyor. Biz de ül-
kemiz için çok büyük bir potansiyel
oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KO-
Bİ’lerimize daha verimli çalışmaları ve
uluslararası pazarlara açılmaları için ol-
dukça kapsamlı bir teknoloji desteği sağ-
lıyor, dijitalleşme süreçlerinde de
kendimizi KOBİ’lere en yakın çözüm or-
tağı olarak konumlandırıyoruz. Mobil-
den sabit internete, bulut hizmetlerinden
veri merkezine kadar çeşitli ürün, hizmet
ve servislerimizle her zaman işletmelerin
yanında yer alıyoruz. Bu hizmetlerimize
bir yenisini daha eklemiş olmaktan gurur
duyuyoruz. Çünkü, Türkiye’nin dijital
dönüşümü, KOBİ’lerin dönüşümünden
geçiyor” ifadelerini kullandı. DHA
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tüDKİyeB Genel Başkanı Çelik, Çankaya 
ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçileri
ziyaret etti. Çelik çiftçilere, geçen hafta Resmi

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kırsal Mahalle 
ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği' hakkında bilgi verdi.
Yönetmelikle büyükşehirde yer alan ve eskiden köy statü-
sünde olan yerleşim yerlerinin tekrar 'kırsal mahalle' olarak
adlandırılacağını aktaran Çelik, yasayla birlikte kırsalda
ağıl ve ahır yapımında, elektrik ve su bedellerinde en düşük
tarifeden ödeme yapılırken, çiftçilerin girdi maliyetlerinin
azalacağını anlattı. TÜDKİYEB Başkanı Çelik, köylerin
mahalle olması nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu
ve bu zorlukları aşmak için uzun süredir çalıştıklarını belir-
terek, "Yeni düzenleme, çiftçilere ve yetiştiricilerimize erken
bayram müjdesi olmuştur. Bu yasayla 2464 sayılı kanuna
bağlı olarak ticari, turistik ve sanayide kullanılan arsa, bina
ve araziler için emlak vergisi ve harçlara katılma payında
yüzde 50 indirim uygulanacak. İçme ve kullanma sula-
rında da uygulanacak indirimler; iş yerleri için en düşük 
tarifenin yüzde 50'si kadar konutlar için de bu oran yüzde
25'i geçmeyecek şekilde olacak" dedi. Bu süreçte en çok 
zararı da hayvancılık sektörünün gördüğünü belirten
Çelik, "Bize 'faaliyetlerinizi mahalle dışında sürdürün' de-
diler. 'Mahalle sınırları içerisinde tarımsal ve hayvansal
faaliyet gösteremezsiniz' dediler, meralara gittiğimizde 
aynı kanunun meralarda da uygulandığını gördük” 
açıklamasında bulundu. 

Kent merkezine 15 kilometre
uzaklıktaki Sıcak Çermik Bölge-
si'ne, Sivas eski Belediye Başkanı

Sami Aydın tarafından yapılan jeotermal cam
serada üretilen domatesler, iç pazardan sonra
Avrupa ülkelerine de ihraç edilmeye başlandı.
Geçen ay Almanya'ya yapılan sevkiyatın ardın-
dan ikinci yurtdışı sevkiyatı ise Kosova'ya ger-
çekleştirildi. Tesisi gezen Sivas Valisi Salih
Ayhan, üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında
işletme sahibi Sami Aydın'dan bilgi aldı. Böl-
gede jeotermal seracılığı geliştirmek ve sera kü-
melenmesini sağlamak için çalışmaların
yürütüldüğünü ifade eden Vali Ayhan, "Sivas'ta
üretilen yerli domateslerimiz, dünyanın dört
bir tarafında insanlara damak tadı olacak"
dedi. Sivas'ta kış mevsiminin sert geçmesi ve

iklim şartlarının elverişsiz olması nedeniyle do-
mates üretiminin yapılamadığını söyleyen Vali
Ayhan, "Jeotermal kaynağın ve modern tekno-
lojinin bir araya gelmesiyle bugün Sivas'tan
dünyaya domates ihracatı yapabiliyoruz. Ön-
celikle hayal edilerek başlanan bu projede,
güçlü bir irade sonucu büyük bir tarımsal po-
tansiyel ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

Hep destek tam destek

Vali Ayhan, "Kosova'ya yapılacak olan sevkiyat
nedeniyle hayırlı ve bereketli olsun temenni-
mizi iletmek için buraya geldik. Bölgede jeoter-
mal modern seracılık nasıl yaygınlaştırabilir
onunla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. İnşal-
lah buradan büyük beklentimiz ve hayalimiz
var. Burada jeotermal seracılık faaliyeti yapan,

daha fazla nitelikli firmanın kümelenmesini is-
tiyoruz. Yatırımcılarımızın her zaman yanında-
yız onlara destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Sivas'ta büyük bir tarımsal potansiyel bulun-
duğunu aktaran Ayhan, "Sivas'ın tarımsal po-
tansiyeli hep yüksekti. Bu devasa yatırımla
birlikte bu daha da tescillenmiş oldu. Artık Si-
vasımızın suyu ve toprağından üretilen yerli ve
milli domateslerimiz dünyanın dört bir tara-
fında insanlara damak tadı olacak. İnşallah bu
bölgede çok önemli istihdamlar olmaya
devam edecek. Sivas güzelliklerle anılan sürekli
üretimle özdeşleşen ve üretim üssü olan bir
şehir olacağına inanıyoruz. Buna yönelik çalı-
şıyoruz. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Bol
bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini 
kullandı. DHA

Çiftçi daha
çok üretecek
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,
yürürlüğe giren 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan
Yönetmeliği' ile büyükşehir sınırlarında bulunan ve
daha önce köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim
yerlerine 'kırsal mahalle' statüsü tanındığını söyledi
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Aşağıda belirtilen taşınırlar Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 29. maddesine göre
açık teklif usulüyle satılacaktır.
1. Üniversitenin; 
1.1. İhaleye çıkan birimi :Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası :Rumelifeneri,Sarıyer Rumelifeneriyolu 34450 Sarıyer/İstanbul
1.3. Adresi :0 549 827 1164
1.4. İlgili personelinin adı, soyadı ve 

elektronik posta adresi :Adile Hazal Yıldırım, ADYILDIRIM@ku.edu.tr
2. İhale konusunun;

Bulunduğu adres :Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampus, Sarıyer 34450 İstanbul
Tanımı, niteliği ve miktarı :2. El Beyaz Eşya

3. İhalenin;
3.1. Numarası :NT-830
3.2. Usulü :Açık teklif
3.3. Teklif usulü :Götürü bedel
3.4. Yapılacağı yer :Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü Toplantı Odası
3.5. Tarih ve saati (son teklif verme 

tarih ve saati) :30.04.2021 Cuma günü saat 15.00
3.6. İhale dokümanının görülebileceği 

adres ve internet adresi :Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi 
www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir

4. İstenilen belgeler:
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
- Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken odaya kayıt belgesi.
- Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
- Gerçek kişiler için; sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı ve yerleşim yeri belgesi.
- İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda
olunmadığına dair belgeler. 
- İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için 

dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, 
bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma 
Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 40 TRY’dir.

6. Teklifler ihale saatine kadar 1. maddede belirtilen adrese veya ihale saatinde ihale komisyonuna 
verilebilir.

7. Geçici teminat: Teklif edilen götürü bedel fiyat x %3. İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat 
mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek 
yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir:

8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin dijital dönüşümün kalbinde yer aldıklarını söyledi. Dijitalleşme-
nin girişimcilerimize heyecan ve cesaret verdiğini belirten Avdagiç, “Ekonomimizin ve toplumumuzun
yaşam kaynağı olan KOBİ'ler, güçlü siber korumadan online tedarik yönetimi ve müşteri taleplerine
online yanıt verilmesini kadar birçok mücadele ile karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine liderlik
etmek ve küresel rekabette avantaj elde 
etmelerini sağlamak için İstanbul Ticaret

Odası (İTO) ve Türk Telekom iş birliği yaptı.
Bu kapsamda, KOBİ’lerin Dijitalleştirilmesi
İçin Eşleşme Projesi’nin önemli bir aşaması

olan dijitalkobim.org platformunun 
stratejik ortağı Türk Telekom oldu

Sivas Sıcak Çermik bölgesindeki 40 dönüm alanda jeotermal suyla ısıtılan serada hasadı yapılan domatesler, iç piyasadan sonra Avrupa ülkelerine de ihraç edilmeye başladı.
Tesisi ziyaret eden Vali Salih Ayhan, ''Jeotermal kaynağın ve modern teknolojinin bir araya gelmesiyle bugün Sivas'tan dünyaya domates ihracatı yapabiliyoruz" dedi

Avrupa’ya domates Sivas'tan gidiyor

Bu sene balık senesi

Dünya Sağlık Örgütü dünya gene-
linde tüketiminin artması için haftada
2-3 öğün balık tüketimini önerirken,

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2022 yılını
Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA
2022) ilan etti. Ege İhracatçıları Birliği'nin (EİB)
açıklamasında, "İhracatını son 20 yılda yaklaşık 18
kat arttıran Türk su ürünleri sektörü, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nun 2022 yılını Uluslar-
arası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022)
ilan etmesi sonrasında yeni ihracat rekorları kır-
mak için moral depoladı" denildi. Su ürünleri sek-
töründe 2020 yılında 1 milyar 53 milyon dolarlık
ihracat rakamına ulaştıklarını dile getiren Türkiye
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Bir-
likleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan,
BM’nin kararının 2023 yılı için ortaya koydukları
1.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma konu-
sunda motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Su
ürünleri sektörünün gıda güvenliği ve beslenmede,
sürdürülebilir doğal kaynak kullanımında oynadığı
rolün küresel bir anlayışla ortaya konulacağına
işaret eden Kızıltan, “Bu karar aynı zamanda farklı
aktörler arasında diyaloğun gelişmesi açısından da
çok önemli. Bu karar özellikle küçük ölçekli üreti-
cileri birbirleriyle ortaklık kurmaları ve günlük ya-
şamlarını şekillendiren politika ve karar alma
süreçlerine kendilerini göstermeleri açısından fır-
satlar sunuyor” diye konuştu. 
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Y üksek İstişare Kurulu toplantısı,
AK Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 

başkanlığında Çankaya Köşkü'nde ger-
çekleştirildi. Toplantıda 'yeni anayasa,
antidemokratik girişimler ve 1915 olay-
ları' ele alındı. Yüksek İstişare Kurulu
üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip
yeni anayasanın mümkün olan en geniş
uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görü-
şünü dile getirirken Erdoğan, "Cumhuri-
yetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil
milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa
ile karşılamak istediklerini" söyledi. Erdo-
ğan, Biden'ın 24 Nisan'da "Ermeni Soykı-
rımı" ifadesini kullanacağına dair
haberlerin medyaya yansıması üzerine
"Sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve si-
yasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara
karşı hakikatleri savunmaya devam ede-
ceğiz"  ifadelerini kullandı.

Kabul edilemez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ABD
yetkililerine dayandırılan ve ABD Baş-
kanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırı-
mını tanıyacağı yönündeki haberlere
yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi.
"ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan
1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan
karşılıklı acıları ‘Ermeni Soykırımı' olarak

nitelendireceği dünya medyasına yansı-
mıştır. Bu haksız, yersiz ve adil olmayan
bir tutumdur. Bu söylemin kabul edilebil-
mesi mümkün değildir" diyen Kılıçda-
roğlu, "İnsanlık tarihinde savaşlar hep
felaketlere ve kayıplara yol açmıştır. Ne
yazık ki Birinci Dünya Savaşı da milyon-
larca insanın ölümüne ve yaralanmasına
sebep olmuştur. CHP, acıların yarıştırıl-
ması ve siyasete alet edilmesine karşıdır"
ifadelerini kullandı. 

Acılardan ders alınmalı

Açıklamasını, "Siyasetçiler olarak bizim
önceliğimiz geçmiş acılardan ders alarak,
bunların bir daha yaşanmamasını sağla-
maktır" şeklinde sürdüren Kılıçdaroğlu,
"Devlet insanları tarihi yaparlar, bilim in-
sanları tarihi yazarlar. Devletlerin so-
rumlu mevkilerinde bulunan insanların
tarih yazmak gibi bir davranışı kabul edi-
lemez. Söz konusu siyasi niteleme hali-
hazırda zor bir süreçten geçmekte olan
Türkiye – ABD ilişkilerine tamir edilemez
yaralar açabilir. Bu sebeple Sayın Biden
ve ABD Yönetimini dost ve müttefik iki
ülkenin stratejik ilişkilerine zarar verme-
yecek şekilde sorumlu ve sağduyulu dav-
ranmaya ve Güney Kafkasya’ya barış
getirecek adımları desteklemeye davet
ediyorum" çağrısında bulundu. 

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da
"Ermeni Soykırımı" ifadesini kullana-
cağına ilişkin haberler üzerine, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri
Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama geldi.
Erdoğan, "İftiraya arka çıkanlara karşı

hakikati savunmayı sürdüreceğiz" der-
ken, Kılıçdaroğlu, "Sayın Biden ve ABD
Yönetimini dost ve müttefik iki ülkenin
stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek

şekilde sorumlu davranmaya davet
ediyorum" çağrısında bulundu

BIR KONUDA
ANLASTILAR!

Vaka artış hızı azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu
toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
"Vaka sayılarının artış hızı azaldı" diyen Koca,
"Gerek tedbirlerin gevşemesi, daha önemlisi
hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle vaka
sayıları hızlı bir tırmanışa geçmişti. Hafta
başından itibaren artış hızı azalmaya başlamış
ve düşüşe geçeceği ön görülmektedir" dedi

VAKA sayılarında hedeflenen düşüşün sağ-
lanaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılaca-
ğını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin

Koca, "Mutasyonlar vaka artış hızında etkili, hasta et-
mede daha güçsüz değildir. Ülkemizde en çok görülen
İngiltere varyantlı olan türdür. Bu varyant son gün-
lerde ne kadar hızlı yayıldığını acı şekilde gösterdi.
Bunun yanında semptom göstermeyen vakaların top-
lam vakalar içindeki oranında bir değişiklik yoktur.
Sağlık alt yapısının gücü büyük hasta yüklerini karşı-
lasa da hiçbir kapasite sınırsız değildir. Yayılımı kontrol
altına alarak sağlık sistemimizin üzerindeki yükü dü-
şürmek zorundayız. Hastalar iyileştikten sonra hayat-
larına kaldıkları yerden devam etmektedir. Oysa sağlık
çalışanları her gün yeni hastalarla mücadele sürecine
yeniden başlamaktadır. Bu yıpratıcı çevrimi kırmak zo-
rundayız" dedi. 

Yeni bir varyant daha

Mevcut mutasyonların dışında yeni
bir türün daha ortaya çıktığını açık-
layan Koca, "Hindistan varyantı
olarak bilinen yeni bir tür mutas-
yon daha tespit edilmiştir. Ülke-
mizde henüz bu varyant tespit
edilmese de yine hızlı bulaşan bu
varyanta karşı da tedbirler alınmış-
tır. Bu kapsamda Hindistan’dan ve
Hindistan temaslı seyahatlerden ülkemize giriş yap-
mak isteyen kişiler belirlenen yurtlarda karantinaya alı-
narak 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra
ülkeye girişlerine izin verilmektedir" bilgisini verdi. 

Aşı, planlandığı gibi

"Aşı programımız Ramazan ayında planlanan hali ile
devam etmektedir" dişyen Koca, "Ramazan ayının
başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşları-
mızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olu-
nabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını
erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki
ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimiz-
deki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin
hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü
şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını
artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir.
Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini
belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Biden'ın 24 Nisan'da "Ermeni Soykırımı" ifadesini
kullanacağına dair haberlerin medyaya yansıması üzerine "Sözde "Ermeni
soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı haki-
katleri savunmaya devam edeceğiz" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise
ABD yetkililerine dayandırılan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soy-
kırımını tanıyacağı yönündeki haberlere yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, seçim çalışmaları sırasında
tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel

saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılan-
dığı davada delil yetersizliğinden beraat
eden eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in,
yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ka-
rarına itiraz etti. Mardin Milletvekili Tuma
Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışma-

ları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde
Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli ka-
dına cinsel saldırıda bulunduğu iddia
edildi. Olayın ortaya çıkması ardından
HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke dü-
zenledi. TBMM'de dokunulmazlığı
kaldırılan bağımsız milletvekili Çelik hak-
kında soruşturma sonunda 'nitelikli cinsel

saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak
üzere hapis istemiyle dava açıldı. Ankara
8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıla-
nan Tuma Çelik, geçen hafta görülen karar
duruşmasında delil yetersizliğinden beraat
etti. Mahkeme, kararla birlikte Tuma Çe-
lik’in yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.
Mağdur D.K.'nin avukatları, Ankara Bölge
Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) dilekçe vere-
rek beraat kararına itiraz etti. Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı da Ankara 8'inci Ağır
Ceza Mahkemesi'ne dilekçe göndererek,

Çelik’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırıl-
masına itiraz etti. Dilekçede, kuvvetli suç
şüphesini gösteren somut delillerin bulun-
ması, sanık ve ailesinin yurt dışında sabit
ikametgah sahibi olmaları, üzerine atılı
suçun katalog suçlardan olması ve bu suç
için ön görülen cezanın miktarı dikkate
alındığında sanığın kaçma şüphesi bulun-
duğundan, yurt dışına çıkmama adli kont-
rol tedbirinin devamına karar verilmesi
gerekirken, kaldırılmasının usul ve yasaya
aykırı olduğu belirtildi.  DHA

Tuma Çelik kararına itiraz
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B ilinsin ki; Bağımsızlığı için ölümü göze alan bir
millet, insanIık haysiyet ve şerefinin gereği
oIan bütün fedakârIığı göz önüne alır.

Diğerleri ise; Bunun tam aksini yani kendi elleriyle
esaret zincirini boyunlarına takmak için can atar. 

Kaldı ki dün savaşla, kanla ve 250 bin şehidimizle 7
düvele verilmeyen bu ülke bugün savaşmadan cemaat
ve emperyalistlere teslim etmek isteyenlerin Cumhuri-
yetçi, Laik ve Atatürkçü olma günüydü...

Oysa ki.! O bağımsızlık için verilen mücadeleydi biz-
lere 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekimleri
bayram yaptıran... 

Ve sırf bu yüzdendi bizim Milli Bayramlarımızı iptal
etmeye ve Cumhuriyetimizi, Atatürk’ümüzü elimizden
almaya çalışanlara karşı mücadelemiz. 

Çünkü bizler ne emperyalistlere ne de onun iş birlik-
çilerine asla teslim etmedik bu ülkeyi.. 

Ve etmeyecektikte... 
18 yıldır “bir birinize” yeterken. 
Yani “kendinizden olanlara ihaleler verirken, kendi-

nizden olanları devletin kurumlarına öğretmen, hakim,
savcı, kaymakam, vali, polis ve memur atarken” 

O ötekileştirdiğiniz, yani sırf size muhalif oldukları
için adına terörist, darbeci ve vatan haini dediklerinizi
“depremlerde ve virüs salgınında devletin çökmüş eko-
nomisi “boş” olan kasası için 10 lira bağış toplayabil-
mek adına bizi “bize yeteriz diyerek” hatırlamaları da
güzeldi. 

Ve bizim size yetmemiz için öncelik adil ve hakkani-
yetli olmanız ve sonrasında kendinizden olanlara ve em-
peryalistlere çevirdiğiniz geminizin rotasını Samsun’a
yani destan yazan BANDIRMA VAPURUNA çevirme-
niz gerekiyordu.

İyi Bayramlar Türkiyem.

Milli Bayramlarımıza 
ve size dair...

D elia Simona, çalış-
mak için gelşdiği
Türkiye'de kimliksi

kaldı. Kim olduğunu ve neden
Türkiye’ye geldiğini Damga'ya
anlatan Simona, "1976 yılında
Romanya’da dünyaya geldim.
Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de

yaşıyorum. Türkiye’ye çalışmak ama-
cıyla geldim. Kuyumcu firmasında çalı-
şırken eşimle tanıştık. Eşim Türkiye
vatandaşı ve 2006 yılında evlendik. 16
yıllık bir evliliğimiz oldu. İki çocuğum
var. Eşimi altı ay önce kadar kaybettim.
Evlenmeden önce vatandaşlık için baş-
vuruda bulunmam gerekiyordu. Eşim
ileride ne olacağını düşünmediği için
vatandaşlığımı umursamadı. Sürekli er-
teledi. Vatandaşlığımı buraya almadı-
ğım için kimliğim yok. Şuan yaşayan bir

ölü gibi gözüküyorum" dedi. 

Hiçbiri dönüş yapmadı

"Türkiye’de bütün devlet dairelerine baş-
vurup yardım istedim. Bilgilerimi alıp
gönderiyorlar" diyen Simona, "Ama son-
rasında hiçbiri dönüş yapmadı. Her sefe-
rinde çabamla ortada kaldım. İki çocuk
annesiyim. Çalışıp onlara bir gelecek inşa
etmem lazım. Kimliğim ve nereye ait ol-
duğum belli olmadığı için hiçbir sektöre
giremiyorum. 6 aydır kimlik mücadelesi
veriyorum. Artık yorulmaya başladım.
Bana ses vermelerini istiyorum. Sadece
istediğim yaşadığımı kanıtlayıp, Türkiye
vatandaşı olmak ve çocuklarıma bak-
mak" ifadelerini kullandı. 

Beni ölü göstermişler!

Kimliğine kavuşmak için 6 aydan beri

mücadele verdiğini söyleyen mağdur
Delia Simona, "Türkiye Romanya Kon-
solosluğu’na gittim. Orada durumumu
anlattım. Romanya’daki adresimi istedi-
ler ve oraya faks çekildi. Bir ay sonra Ro-
manya’dan bir zarf geldi. Beni 2003’te
mahkemeye verdiklerini, 2004’te de ben-
den haber alamadıkları için beni ölü gös-
terdikleri ortaya çıktı. Romanya’daki
vatandaşlığım duruyordu. Vatandaşlığımı
buraya alma çabası esnasında orada ölü
gösterildiğimi öğrendim. Annem vefat
edince akrabalarımız mirasa sahip çık-
mak için beni ölü göstermişler. Esenyurt
Kaymakamlığı’na mağduriyetim için baş-
vuru yaptım. Hatta çocuklarımı alıp biz-
zat kendim kaymakamlığa gittim ama
aylardır bana hiçbir dönüş yapmadılar.
Göç idaresine yönlendirdiler. Orada da
benden pasaport istediler. Maddi ve
manevi imkânım olmadığı için pasaport
çıkaramam. Benim Romanya’ya gidip
yaşadığıma dair dava açmam lazım ama
imkânım olmadığı için gidemiyorum"
açıklamasında bulundu. 
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Romanya’dan Türkiye’ye çalışmak için gelen Delia Simona, bir Türk vatandaşı ile evlilik
gerçekleştirdi. Türk eşi vatandaşlığı umursamadığı için başvuruda bulunmadı. Simona'nın
kocası ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sonra Türkiye’de yaşayan
bir ölü olduğunu öğrenen Delia Simona, Damga'ya yaptığı açıklamada, “Vatandaşlığımı buraya
almadığım için kimliğim yok. Şuan yaşayan bir ölü gibi gözüküyorum” diye dert yandı

BEN YASAYAN
BIR OLUYUM!

"Ben zaten Romanya vatandaşı olmak istemiyorum" diyen
Delia Simona, "Burada bir kimliğe kavuşup, işe girerek çocuk-
larıma bakmak istiyorum. Kimliğime kavuşmak için sesimi du-
yurmam lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bile
ulaşmaya çalıştım ama bu konuda da geri dönüş alamadım.
Elimde bir kimlik ve kimlik numarası olmadığı için hiçbir yere
girip çıkamıyorum. Maddi yönde arkadaşlarım bana destek ve-
riyor. Ama onlar nereye kadar verecekler. Eşimin aile tarafın-
dan hiçbir destek görmedim. Ölümünden sonra bizi bir gün bile
arayıp sormadılar. Bu yüzden elim kolum bağlı bir şekilde bek-
lemek istemiyorum. Sesimi duyurmak için köprüye çıkıp inti-
har etmem mi gerekiyor. Pandemiden dolayı her yer hes kodu
istiyor. Onu bile alamıyorum. Şuan ne bir e-devletim ne bir hes
kodum var. Kimliğe dair elimde sadece evlilik cüzdanım var.
Aile fertlerimden hiçbiriyle görüşmüyorum. Zaten görüşmedi-
ğim için bu hallere düştüm. Benim istediğim çocuklarıma
sahip çıkmak ve Türkiye vatandaşı olup özgürce yaşamak isti-
yorum" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU'YA
ULAŞMAK İSTİYORUM

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER 

Hatlar yer 
altına alındı
Esenyurt Belediyesi, sokakları
dönüştürmeye devam ediyor. 
Ekipler, İnönü Mahallesi 370.
Sokak’ta elektrik hatlarını yer altına
taşıdı. Alt yapısını yenilenen sokakta
araç park sorunu da ortadan
kaldırıldı. Mahalle sakinleri, yolların
ve kaldırımların yenilenmesiyle
dönüşümü tamamlanan sokaktan
memnun kaldı

ESENYURT Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü, öncesinde sık sık su
baskınları ile karşılaşan, elektrik

hatlarında sorun yaşanan, vatandaşların
araçlarını park edemediği ve sel baskınları-
nın yaşandığı İnönü Mahallesi 370. Sokak’ı
dönüştürdü. Boğaziçi Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (BEDAŞ) ile yapılan yazış-
malar sonucunda sokağın elektrik hatlarını
yer altına alarak daha güvenli hale getiren
ekipler, öncesinde sık sık yağmur sonrası su
baskınlarının yaşanmasına neden olan yağ-
mur suyu kanallarını yeniledi. Gerekli alt
yapı çalışmalarının ardından kaldırım ve
yolu yenileyerek parke döşeyen ekipler, ağaç
dikimi de yaptıkları sokağın daha yeşil ol-
masını sağladı. Söz konusu sokağın sakin-
leri ve mahalle muhtarı, daha önce birçok
sorunla karşılaştıklarını, şimdi ise yapılan
dönüşümden memnun olduklarını ifade
ederek, sokaklarının Esenyurt’ta örnek 
olduğunu dile getirdi.

Örnek bir sokak oldu

İnönü Mahallesi Muhtarı Hasan Akçelik,
"Vatandaşlar sorun yaşıyordu, her gün za-
bıta ekiplerini, polisi ve mahalle muhtarı
olarak beni çağırıyorlardı” diyerek 370. So-
kak’ta vatandaşların yıllardır birçok sorunla
karşı karşıya olduğunu hatırlattı.  “Verilen
söz yerine getirildi” diyen Akçelik, “Yıllardır
bu sokakta sorun yaşıyorduk, öncesinde
yağmur yağdığında sokağımızı su bası-
yordu, bodrum katında oturan vatandaşla-
rımızın evlerini su basıyordu. Söz verdikleri
gibi alt yapısını yenilediler, elektrik hatlarını
yer altına aldılar, ağaç diktiler ve sokağımızı
yaptılar" dedi. Sokak sakinlerinin yapılan
dönüşümden memnun olduğunu ifade
eden Akçelik, “Kendim ve mahallem adına
çok teşekkür ediyorum. Sokağımız Esen-
yurt’ta örnek bir sokak oldu, darısı diğer 
sokaklarımızın başına” şeklinde konuştu. 

ESENYURT Maltepe
Belediyesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Mü-

dürlüğü’nce, Başıbüyük, Fındıklı,
Gülsuyu, Esenkent kadın da-
nışma merkezleriyle Üreten En-
gelliler Merkezi’nde çeşitli
kurslara katılan 400 kursiyere hij-
yen, bireysel ve ev içi öfke kont-
rolü konularında seminer verildi.
Pandemi dolayısıyla hijyenin
önem kazandığı bir süreçte, bele-
diyenin uzman psikologları tara-
fından verilen eğitim, interaktif
şekilde gerçekleştirildi. Pandemi
sürecinde uzunca süreler boyu
evde kalınmasından ötürü evde

stres yönetimi, adaptasyon ve
psiko-sosyal destek gibi konu-
larda da katılımcılar bilgilendi-
rildi. 15’erli gruplar halinde
verilen eğitimlerde, “Bireysel Te-
mizlik Nedir?”, “Aralıklı Yapıl-
ması Gereken Temizlik ve Kişisel
Bakımlar”, “Eller Ne Zaman ve
Nasıl Yıkanmalı?”, “Tırnak Ba-
kımı”, “Ayak Temizliği”, “Saç Te-
mizliği”, “Saç, Vücut ve Kasık
Bitleri”, “Banyo Yapma”, “Uyuz
Nedir ve Nasıl Bulaşır”, “Bit ve
Uyuzdan Korunma Yolları”,
“Diş Bakımı ve Sağlığı” ve “Gıda
Hijyeni” gibi konularda sunum
gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi,
pandemi dolayısıyla

kendisine bağlı
kurslar eğitim gören

400 kursiyere, 
hijyen, pandemi

sürecinde evde stres
ile mücadele etme ve

adaptasyon ve
psiko-sosyal destek

gibi konularda 
seminer verdi

400 kursiyere 
hijyen eğitimi

Delia Simona, “İki çocuk annesiyim. Çalışıp onlara bir gelecek inşa etmem
lazım. Kimliğim ve nereye ait olduğum belli olmadığı için hiçbir sektöre gi-
remiyorum. 6 aydır kimlik mücadelesi veriyorum” açıklamasında bulundu.

Bülent Çelik
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R usya Devlet Başkanı
Vladimir Putin her yıl
21 Nisan’da düzenlenen

Federal Meclis Konuşması’nda,
tüm ülkeleri Rusya ile ilişkilerde
kırmızı çizgiyi geçmemeleri ko-
nusunda uyararak, "Kırmızı çiz-
giyi geçmeyin. Bizi provoke
etmeyin, yoksa hiçbir zaman bu
kadar pişman olduğunuzu hatır-

layamayacağınız sonuçlarla kar-
şılaşırsınız" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın kendi çıkarlarını ulus-
lararası hukuk çerçevesinde ko-
rumaya devam edeceğini
vurgulayan Putin, "Herhangi bir
sebepten ya da hiçbir sebep yok-
ken Rusya’yı suçlamak bir dizi
ülke için bir tür spor haline geldi"
diye konuştu. Putin, Batı med-

yası ve liderlerin, Belarus Cum-
hurbaşkanı Aleksandr Lukaşen-
ko’ya yönelik suikast ve darbe
planına ilişkin gelişmelere sessiz
kaldığını ifade etti. Rusya Devlet
Başkanı Putin, "Beyaz Rusya li-
deri Lukaşenko hakkında farklı
bakış açısına sahip olabilirsiniz.
Ancak suikast faaliyeti çok fazla"
dedi. DHA

ÜrdÜn resmi haber ajansı
PETRA'da yer alan ha-
berde, yürütülen soruş-

turma ile ilgili son bilgiler paylaşıldı.
Gözaltına alınan kişilerin sayısının 18
olduğu aktarılan haberde, bu kişilerin
kimlik bilgileri paylaşılmadı. Bu kişiler
arasında Prens Hamza'nın olup ol-
madığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak
Kral Abdullah daha önce yaptığı bir
konuşmada, Prens Hamza ile ilgili
durumun Haşimi Kraliyet ailesi içinde
çözüleceğini aktarmıştı. Devlet Gü-
venlik Başsavcılığı dün yaptığı açıkla-

mada da yürütülen soruşturmanın ta-
mamlandığını, devlet güvenlik mahke-
mesine sevk edilmesi için yasal
gereklilik üzerinde çalıştıklarını kay-
detmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gaze-
tesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht
Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi-
nin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo
kurma" suçlamasıyla gözaltına alındı-
ğını iddia etmişti. Ürdün hükümeti ise
16 kişinin gözaltına alındığını duyur-

muştu. Ürdün Genelkurmay Başkanı
Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise
Prens Hamza'nın gözaltına alınmadı-
ğını ancak kendisinden ülkenin güven-
liğine zarar verebilecek faaliyetlerini
durdurmasının istendiğini açıklamıştı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Sa-
fedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada,
yürütülen soruşturma sonucunda
Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin
güvenliğini hedef alan birtakım faali-
yetlere karıştığının ortaya çıktığını söy-
lemişti. Eski Veliaht Prens Hamza bin
Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdul-

lah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba
imza atmıştı. Ürdün Kralı 2. Abdullah
ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı
bir açıklama yayımlamış, Prens Ham-

za'nın ailesi ile birlikte sarayında bu-
lunduğunu ve son günlerde yaşanan
"fitnenin son bulduğunu" ifade 
etmişti.
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Ürdün Devlet 
Güvenlik Başsavcılığı, 

eski Veliaht Prens
Hamza'nın karıştığı,

darbe girişimiyle 
ilgili soruşturmada

gözaltına alınanların
sayısının 

18 olduğunu duyurdu
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PISMAN EDERIZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı geleneksel Federal Meclis konuşmasında, Moskova'ya düşmanca
yaklaşanları uyardığını ifade ederek, "Köprüleri yakmak istemiyoruz, herkesle iyi ilişkiler istiyoruz ama eğer birileri

bizim iyi niyetimizi zayıflık sayarsa, şunu bilmeli ki Rusya'nın cevabı simetrik, hızlı ve sert olur" dedi

Ürdün’de darbe krizi yaşanıyor

ABD aşılanıyor
ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk 100 günü için koyduğu
200 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hedefine
beklenenden önce, bu hafta içinde ulaşmış olacaklarını açıkladı

bidEn, Beyaz Saray'da
yaptığı konuşmada, ül-
kedeki Kovid-19 salgı-

nındaki ve aşı çalışmalarındaki
son duruma ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Göreve gelmeden
önce görevindeki ilk 100 gününde
100 milyon doz aşı sözü verdiğini
anımsatan Biden, "Birçok kişi
bunun yapılamayacağını söyledi.
Ancak bu hedefe 58. günümüzde
ulaştık. " dedi. Daha sonra ilk 100
günde aşı hedeflerini 200 milyon
doza güncellediklerini belirten
Biden, bunu da beklenenden önce
gerçekleştirerek bu hafta içinde bu
hedefe ulaşmış olacaklarını kay-
detti. Aşıların 10 binlerce kişinin
hayatını kurtardığını vurgulayan
Biden, "Yönetimimin Amerikalıları
aşılamak için gösterdiği çabadan
gururluyum. Ancak daha da zi-
yade, Amerikan halkının göster-
diği çabadan gurur duyuyorum."
dedi.

Herkese ulaşıp, 
aşılamak istiyoruz

Artık aşılamada yeni bir safhaya
geçtiklerini kaydeden Biden, "19
Nisan Pazartesi itibarıyla 16 yaşın
üzerindeki herkesin aşı hakkı oldu.
Herkese ulaşıp, aşılamak istiyo-
ruz." dedi. Birçok yetişkinin aşı için
istekli olduğunu ancak genç nüfu-

sun aşı yaptırmaya gerek olmadı-
ğını düşünebileceğini kaydeden
Biden, bu kişilerin de hem kendi-
leri hem de toplumları için aşı ol-
ması gerektiğini vurguladı.
Normalleşme için ABD'nin ba-
ğımsızlık günü olan 4 Temmuz'u
kendileri için hedef koyduklarını
anımsatan Biden. "4 Temmuz'da
koronavirüsten de bağımsızlığı-
mızı kutlayana kadar mayıs ve ha-
ziran aylarında yapmamız gereken

işler var." değerlendirmesinde bu-
lundu. Biden, Kovid-19 aşısının
diğer ülkelerle paylaşımı noktasın-
daki planlarının sorulması üzerine,
"Yaklaşık 1,5 saat önce Kanada
Başbakanı Justin Trudeau ile tele-
fonda görüştüm. Onlara biraz aşı
yardımı yaptık, biraz daha yapaca-
ğız. Orta Amerika'da da yardım
edebileceğimiz ülkeler olduğuna
inanıyorum. Ancak bu bir süreç
gerektiriyor." diye konuştu.

Kosova’ya yardım eli
Türk Kızılay'ı Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş
birliğinde, ülkenin güneybatısındaki Prizren’de 500 ihtiyaç sahibi aileye
Ramazan ayı nedeniyle insani yardım dağıtımına başladı

"Hilal Olsun Türkiye"
sloganıyla yola çıkan Türk
Kızılayı ve Kosova Kızıl-

haçı işbirliğinde gerçekleşen dağıtıma,
Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkon-
solosluğu Muavin Konsolosu İsmail
Cenk Şen, Türk Kızılayı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ercan Tan ile Kosova Kızıl-
haçı temsilcileri katıldı.Türk
Kızılayı’nın gıda yardım paketlerini
alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar destek-
lerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti
ve Türk Kızılayı'na teşekkür etti. De-
mirören Haber Ajansı’na (DHA) ko-
nuşan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu
Üyesi Ercan Tan, dünyanın birçok
bölgesindeki Müslümanlara Rama-
zan ayı kapsamında gıda paketi yardı-
mında bulunduğunu ve bugünde

Kosova'da 500 ihtiyaç sahibi aileye
yardım paketlerini dağıttıklarını söy-
ledi. Kosova Kızılhaçı Prizren Şubesi
Temsilcisi Buyar Müfti de Türk Kızıla-
yı'nın her zaman Kosova Kızılhaçı'nın
yanında olduğunu söyledi. Buyari, ko-
ronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle
bu yıl daha fazla ailenin yardım için
Kosova Kızılhaçı'na başvurduklarını
ifade etti. Türk Kızılayı Prizren, Priş-
tine, Suhareka yanı sıra Kosova'nın
birçok bölgesinde yardımlarını sür-
dürmeye devam ediyor. 

Defol
Paşinyan!
Ermenistan’ın Sünik kentini 
ziyaret eden Başbakan Nikol
Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli
bir grup " Defol, burada işin yok"
diyerek, kenti terketmesini istedi

azErbaycan'dan aldığı
ağır yenilginin ardından
Dağlık Karabağ anlaşma-

sına imza attıktan sonra ülkesinde
‘hain’ ilan edilen Ermenistan Başba-
kanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor.
Ülkenin güneyinde, İran sınırına yakın
bölgedeki Sünik kentini gerçekleştirile-
cek genel seçimler öncesi ziyaret eden
Paşinyan, bölge halkı tarafından pro-
testo edildi. Yerel medya, Paşinyan’ın
konvoyunun öfkeli halk tarafından
durdurulduğunu bildirdi. Güvenlik
güçleri ve eylemciler arasında yer yer
ufak çaplı arbedeler çıktı. Paşinyan'a
tepki gösteren öfkeli grup " Defol, bu-
rada işin yok" ifadelerini kullandı. Pa-
şinyan geçtiğimiz hafta, Dağlık
Karabağ savaşında ölen Ermeni aske-
rin mezarına çiçek bırakmak isterken,
asker yakınının tepkisiyle karşılaştı.
Asker yakını Paşinyan'a size izin ver-
miyorum" diyerek çiçek bırakmasını
engellemişti. Azerbaycan'ın işgal altın-
daki topraklarını kurtarmak için baş-
lattığı Karabağ operasyonunun
ardından Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan, geçen yıl Aralık
ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Pa-
şinyan, kilisede ölen askerleri için dü-
zenlenen dini tören sırasında papaza
elini uzattı. Papaz, Paşinyan'a tepki
göstererek elini vermedi, sonra da ka-
pıyı göstererek çıkmasını istemişti.

Ay sonu istifa edecek

Paşinyan, erken seçimlerin önünü
açmak için bu ayın son on günü
içinde görevinden istifa edeceğini açık-
lamıştı. Paşinyan, Azerbaycan'ın işgal
altındaki topraklarını kurtarmak için
başlattığı Karabağ operasyonunda
kaybetmesi sonrasında Rusya'nın ara-
cılık ettiği ateşkesi onayladığı için
geçen yılın Kasım ayından beri istifa
etmeye çağrılıyordu.

EndonEzya Donanması, içinde 53 ki-
şinin bulunduğu bir denizaltı ile irti-
batın koptuğunu ve arama

faaliyetlerinin sürdüğünü açıklandı. Endonez-
ya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama
faaliyetlerine başlandı. Endonezya
Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Alman ya-
pımı KRI Nanggala-402 tipi 53 mürette-
batlı denizaltı, Bali’nin kuzeyinde gerçekleştirilen

torpido tatbikatı sırasında komuta merkeziyle ileti-
şimin kesilmesi sonucu kayboldu. Endonezya or-
dusu, kaybolan denizaltıyı bulmak üzere arama
kurtarma çalışmalarına başladı. Yerel medya,
Savunma Bakanlığı’nın Avustralya ve Singa-
pur’dan arama çalışmaları konusunda yardım

istediğini bildirdi. Endonezya
medyasındaki habere göre

denizaltı ile iletişimin 700 metre
derinlikte kesildiği aktarıldı.

53 kişi denizde kayboldu Arabistan’da bir ilk
Suudi Arabistan,
Mekke'de bulunan
Ulu Cami'de ilk kez

kadın güvenlik görevlilerinin gö-
reve başladığını açıkladı. Suudi
Arabistan'da bir ilk yaşandı.İçiş-
leri Bakanlığı sosyal medya hesa-
bından Mekke'de
bulunan Ulu Ca-
mi'de ilk kez kadın
güvenlik görevlileri-
nin göreve başladı-
ğını duyurdu. Yerel
medyada yer alan
haberlere göre,
kadın güvenlik gö-
revlilerinin ilk
kez hac ve umre zi-

yaretinde düzeni sağlayacağı
ifade edildi. Suudi Arabistan İçiş-
leri Bakanlığı resmi sosyal medya
hesabından, ‘hac ve umre güven-
liği’ ifadeleriyle kadın güvenlik
görevlilerinin fotoğrafları 
paylaşıldı.

Rusya Devlet
Başkanı 

Vladimir Putin
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Soldan Sağa:
1. Seyelan. - Aba giymiş olan. 2. Lale yetiştirilen yer, lale 
bahçesi. 3. Arı duruma gelmek, arılanmak, sa�aşmak, 
özleşmek. 4. Filmin yapıştırılmasında kullanılan sıvı ya-
pıştırıcı. - Bir yeri kazma işi, hafriyat. 5. Ayaklık. 6. Gücü 
artmak, diri duruma gelmek. 7. Acıkmış olma. - İçine 
alma, içinde bulundurma, içerme. 8. Parasal. - Kur’an-ı 
Kerim’in 64 ayetten oluşan 24. suresi. 9. G-8 Dışişleri 
Bakanları toplantısı 2013 yılı Nisan ayında toplanıldığı 
ülke.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Alev, yalaz. - Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı. 2. 
Eşek. 3. Mutedil. - Kilogram. 4. El ile açılmak üzere ya-
pılmış kilit. 5. Üye. - İç, içeri. 6. Başşehir. 7. Geminin 
yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken 
takımı. - Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katma-
nı. 8. Sinirli, sert, korku veren iri yan kimse. 9. At sürüsü. 
- Dördül, murabba.
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istasyonu

Deh G A R Tiyatro veya

gezisi T U R N E Dilek

Allah'a göre K A M
Bir tür

gösteren B O A
oyuncu A Doktor D R D O S T Lahza A N oyuncu

sanayi Ü L K Ü D U R U B
A H M E T S A R A Ç O L U S U olarak

anlatma M A Kalsiyum
(Simge) C A

ödeme A Kilometre

Avuç içi K M H A L Elektrik
direnç
birimi

Tümör

Tellür
(Simge) U R Yasaklama L K L K Kürkü

olan E L
T A Er bezlerinin E Küçük bitki O T Beyaz

Mektup A K Reçine A K M A
Ülkü

Yönetimsel Y O K A M E N N A Ö M Ü R Kursak

A R renginde bir Öge Latilokum A perde Y Atlarda
Uygun

bulmama

Serenlerii
çeviren
halatlar

R E T
Yoksul D Kilogram K G E L E M A N B A K Has E
F A K R Müzikli

tiyatro eseri

Birden bir O P E R A Kanyon B L Ö F
Zerdali vb.
meyvelerin

kurusu R A T E K Boya
birbirine A Maksimum K L Ü Z biçimindeki

olta

Ç R Bir tür N Cet

Melez A Sidik
Bilgiçlik
taslayan

Asker U K A L A Nobelyum
(Simge) N Mizaç

Gidilen
yerde geceyi

geçirme H Dipten
dallanan bir
süs bitkisi E K

Dünyadaki Söz
dinleme

Kayak T A A T Dövize
çevrilebilir
mevduat

Sahip D Ç M K Z O Y U M Hayati A Kerim'in
87.suresi A

A S Y A Z A R E Olanak M K A N A Y A K T A
Pozisyon K O N U M Uçabilen

memeli
hayvan Y A R A S A Mesh

edilebilen
bir tür M E S T Z A L

L N K Azerbaycan
Cumhuriyeti'

halk A Z E R A K T F içinde
tutarak
kendini

zorlamak K N M A K
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A ntalyalı Elif Işıl Karakaş, 4’üncü
sınıf öğrencisiyken, dahi ve üstün
yetenekli çocuklara alanlarında

özel eğitim verilen BİLSEM'de keşfedildi.
Elif Işıl, geçen yıla kadar yaklaşık 4 yıl
BİLSEM'in müzik bölümünde piyano
eğitimi aldı. Elif Işıl, 2017 yılında ABD'de
düzenlenen Carmen Clavier Klasik Pi-
yano Yarışması'nda 130 kişi arasında 6'ncı
olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde
Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın,
Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda üç
kategoride birinci olan Elif Işıl, Türkiye ve
Antalya'nın gururu oldu.

2 yıl üst üste kazandı

Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir
konser veren ve ABD'de burslu eğitim
hakkı da kazanan Elif Işıl, 2018 yılında üç
kategoride düzenlenen Teksas Eyalet Pi-
yano Yarışması'nda, 13 Ekim'de Katy böl-
gesi birinciliği, 27 Ekim'de Houston
bölgesi birinciliği ve 4 Kasım'da düzenle-

nen Teksas Eyalet birinciliğini kazanmayı
başardı. İkinci yılında da tüm kategori-
lerde birincilik kazanarak Türkiye'nin ve
Antalya'nın ABD'deki gururu olan Elif
Işıl, bu yarışmayı iki yıl üst üste kazan-
mayı başaran ilk ve tek Türk oldu.

Üniversitelerin gözdesi oldu

Manhattan School of Music'in çocuklu-
ğundan beri yüksek öğrenimini yapmayı
hayal ettiği iki önemli okuldan biri oldu-
ğunu belirten Elif Işıl Karakaş, “Başvu-
rumu yaparken bile çok heyecanlıydım.
Diğer başvurduğum University of Texas,
Indiana University gibi güzel okullardan
da yüksek burslu kabul aldım. Ama hiç-
biri beni bu kadar heyecanlandırmadı.
Çok mutluyum. Her zaman elimden gele-
nin en iyisini yapmak için çalışıyorum.
Üniversite eğitimi ABD'de zaten çok pa-
halı. Amerikan vatandaşı olmadığım için
ben ve benim gibi öğrencilere biraz daha
pahalı olacak. Manhattan, yaşamak ve

eğitim almak için pahalı bir şehir. Uma-
rım iyi bir eğitim bursu da bulabilirim. Se-
vincimi ve heyecanımı benimle paylaşan
herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Binlerce başvuru yapılıyor

Annesi Nazan Işıl, “Seninle gurur duyu-
yorum Elifim. Yolun daima açık olsun"
sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Bu okula
Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere dünyanın her yerinden bin-
lerce başvuru olduğunu belirten Nazan
Işıl, “Başvuru etabı bile çok zor, kayıt için
birçok video gönderiliyor. Elif pandemi
nedeniyle tamamen ev ortamında kayıtlar
gönderdi. Hatta piyanosunun bir tuşu ta-
kılıyordu ve bu nedenle çok üzülüyordu.
Ancak başvurusu kabul edildi. Nörobilim
alanında da başvuruları oldu, ancak iki
eğitimi de aynı üniversitede alabilme im-
kanı olmadığından müzikle devam etme
kararı aldı ve nörobilimi gelecek sezona
bıraktı" dedi. DHA

B ugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı... Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuk-

larına armağan ettiği bir gün. Her birimizin
çocukluğunda sevinç içinde karşıladığı bir
gün. Sabah uyandığımızda caddelerden, so-
kaklardan bando geçecek diye çocuk hali-
mizle balkonlara koşturduğumuz gün.
Stadyumlarda çeşitli gösteriler eşliğinde
kutladığımız gün... Artık tabii bütün bunlar
bir hatıra. Hani Zeki Müren'in bir şarkısı
var; “Mazi kalbimde yaradır” dediği o
misal 23 Nisan'da bana hep maziyi anımsa-
tır ve kalbimde yara olarak yer eder.

Şimdilerde ne sokaklardan bando geçiyor
ne de stadyumlarda böylesi bir ulusal bay-
ram coşku içinde kutlanıyor. Ehh koronavi-
rüs belası içinde zaten böyle bir beklentimiz
yok ama virüs olmazdan evvelde malum AK
Parti hükümeti geldiğinden beridir eski ulu-

sal bayram sevinçlerine hasret kaldık...
Şimdi bu hasret sürüp gidiyor gitmesine de
benim diyeceğim aslında bu değil. 

Yazının başlığını okudunuz. 1 milyon
çocuk işçi diyorum... Hatta bu rakamda
resmi verilere göre. Yani eski ulusal bayram
coşkusu yok ve buna karşı beslediğimiz
hüzün işin romantik tarafı. Realiteye döner-
sek; en acı detay çocuk bayramındaki çocuk
işçi sayısı.

Ülkemizin istatistik uzmanı Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) bu konuda bir takım
veriler ortaya koyuyor. Hoş TÜİK'in son 5
yılda söylediği şeylerin, verdiği rakamların
yarısından çoğu “gerçeklikten uzak” ama
biz gene de TÜİK'e göre konuşalım.

31 Mart 2020 tarihinde TÜİK bir araş-
tırma yapıyor. Araştırmanın adı “Çocuk İş-
gücü Araştırması...” Şimdi bu araştırmaya
göre Türkiye'de 5-17 yaş arasında tamı ta-

mına 16 milyon 457 bin
çocuk var. Ve işin acı tarafı bu çocukların
720 bini çalışıyor. Yani 5-17 yaş arasında
çocukların yüzde 4,4'ü istihdama katılıyor... 

Bu çocuklarda; sanayilerde, ağır işçilikte
birçoğu merdiven altı yerlerde çalışıyor. “Ya
canım çalışmanın nesi var?” diyenleriniz
olacak. Elbette çalışmak güzel şey. Hani
böyle babanızın berber dükkanında çıraklık
etmek, mahallenizin bakkalında çıraklık
etmek, okuldan arta kalan zamanlarda aile
ekonomisine destek olmak için belki babanı-
zın, amcanızın işlerine yardımcı olmak. Ai-
leyle birlikte gidilen yaz tatillerinde tarlaya,
toprağa, bahçeye gitmek. Doğayla iç içe
olup bir yandan kısa zamanda olsa çalış-
mak... Evet bu güzel. Ama bizim bahsettiği-
miz “çalışmak” veya “çocuk işçilerin”

durumu bu değil.
Söz konusu 720 bin çocuk eğitimden

uzak. Bu çocukların büyük bir kısmı az ev-
velde belirttiğim gibi ağır işlerde çalıştırılı-
yor, merdiven altı yerlerde çalıştırılıyor.
Üstelik 720 bin rakamı da bizim “gerçek-
leri pek de yansıtmaya zahmet etmeyen”
TÜİK'in verisi. Dünyadaki uluslar arası
çocuk haklarını koruma derneklerinin bir
takım araşıtırmaları Türkiye'de bugün çalı-
şan daha da doğrusu çalıştırılan çocuk sayı-
sının 1 milyonun üzerinde olduğunu
söylüyor. Üstelik bunlar “ulaşılabilen” ve
elde edilebilen veriler. Ülkemize gelen Suri-
yeli, Pakistanlı, Afgan vs gibi milletlerden
çocukların arasındaki işçi sayısı çok daha
yüksek. Ve bunların hiçbirisi bugün kayıt al-
tında bulundurulmuyor. Halbuki bulunduğu-
nuz ilçenin caddelerinde, sokaklarında
gezdiğinizde kağıt toplayan, çöp toplayan
onlarca çocukla karşılaşmanız çok
mümkün...

Araştırmanın diğer bilançosu şu; “Ça-
lışma ortamında fiziksel sağlığı olumsuz et-
kileyen faktörler incelendiğinde, çalışan

çocukların yüzde 12.9'unun aşırı
sıcak/soğuk ya da aşırı nemli/nemsiz bir or-
tamda çalıştığı, yüzde 10.8'inin kimyasal
madde, toz duman veya zararlı gazlara
maruz kaldığı görüldü. Çalışan çocukların
yüzde 10.1'i zor duruş şekli veya harekete
maruz kaldı veya ağır yük taşıdı, yüzde
10'nu ise gürültü veya şiddetli sarsıntıyla
karşılaştı. Bunların yüzde 6.4'ünün çalıştığı
ortamda kaza riskiyle karşı karşıya kaldığı,
yüzde 4.6'sının ise çalıştığı iş yerinde göz
yorgunluğu veya görsel odaklanma konu-
sunda risk altında olduğu belirlendi. Çocuk-
ların yüzde 1.3'ü çalıştığı yerde bir
yaralanma veya sakatlanmaya maruz kalır-
ken, yüzde 4.4'ü çalıştığı yerde yaralanma
veya sakatlanmaya tanık oldu. Çocukların
yüzde 0,1'i çalıştığı yerde fiziksel, sözlü şid-
det veya kötü muameleye maruz kalırken,
bu duruma tanık olanların oranı ise yüzde
1.5 olarak tahmin edildi.”

Şimdi tüm bu veriler göz önündeyken,
hani bir laf var ya;

Bayram gelmiş neyime diye. İşte öyle.
Bayram gelmiiiiş, neyime be kardeşlik!

Çocuk bayramında 
1 milyon çocuk işçi! Anıl BODUÇ

stAtİk fİkİr

anilboduc@gmail.com
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Antalya'da üstün yetenekli ve dahi öğrencilerin gittiği BİLSEM'de
özel eğitim görürken Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın
piyano yarışmasında birinci olan ve eğitimine 
burada devam eden Elif Işıl Karakaş (18),
üniversite eğitimi için dünyanın en iyi
müzik okullarından biri olarak
gösterilen Manhattan
School of Music'e
kabul edildi

Müzik yeteneği, anaokulu öğretmeni tarafından yön-
lendirilen müzik eğitimi uzmanları tarafından keşfedi-
len Elif Işıl, 2010 yılında piyanoda yarı zamanlı
konservatuvar eğitimine başladı ve Gökçe Gökte-
pe'nin öğrencisi oldu. Uluslararası Genç Yetenekler
Müzik Festivali, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, İstanbul
Pera Piyano Festivali, Uluslararası Çocuk Zirvesi,
2'nci Geleneksel Önder Altıntaş Piyano ve Dizeleri
Günleri, Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Akde-
niz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Festivali Açılış
Konseri gibi çok sayıda konserin yanı sıra Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası'nda da resitallerde yer aldı.
Elif Işıl Karakaş, Eylül 2012'de Bulgaristan'da Uluslar-
arası Umutlar, Yetenekler, Ustalar Klasik Piyano Ya-
rışması'nda ikincilik ödülü aldı. Mayıs 2015'te,
Paris'te düzenlenen Skryabin Konservatuvarı tarafın-
dan düzenlenen 15'inci Uluslararası Piyano Yarışma-
sı'nda 3'üncülük ödülü aldı. 2016 Temmuz'da
Indianapolis ABD'de Carmel Clavier Uluslararası Kla-
sik Müzik Piyano Yarışması'nda başarıyla temsil etti.
Ağustos 2017'de ABD'nin en büyük okul orkestrasına
başvuran Karakaş, burada lise eğitimine başladı. 14
Ekim 2017'de, Karakaş, Okullararası Klasik Müzik Ya-
rışması'nda 3'üncülük ödülü aldı.
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Ödülleri silip süpürdü
Gerçek hikayeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film,
yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en filmler arasında gösterildi

Yapımcılığını ve yönet-
menliğini Ercan Er'in üst-
lendiği, başrolünde ise

Hülya Diken'in oynadığı film; Sout-
heast Regional Fest'te 'en iyi korku
filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü
set tasarımı', Monsterflix Awards'ta
'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu',
dünyanın en seçkin festivallerinden
biri olarak gösterilen Santiago Hor-
ror Film Fest'te 'resmi seçki alan film'
dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.
Çekimleri İstanbul'da tamamlanan
'Necroman' filminin dünya prömi-
yeri, Amerika'nın Los Angeles ken-
tinde düzenlenen 'Midsummer
Scream Halloween Festival' kapsa-
mında yapıldı. Korku ve gerilim tar-
zında kısa filmleriyle bilinen yapımcı
ve yönetmen Ercan Er'in gerçek hika-

yeden esinlenerek çektiği film, Sout-
heast Regional Fest’te ‘en iyi korku
filmi’, Creepy Tree Fest’te ‘ürkütücü
set tasarımı’, Monsterflix Awards’ta
'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu',
dünyanın en seçkin festivallerinden
biri olarak gösterilen Santiago Hor-
ror Film Fest’te ‘resmi seçki alan film’
dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Festivallerin gözdesi

Filmin oyuncu kadrosunda Hülya
Diken, Bülent Arslan, Emircan
Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay,
Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya gibi
isimler yer alıyor. 12 dakikalık kısa
çekim süresi olan film, yurt dışında
festivallerde yer almaya devam edi-
yor. Başrol oynadığı 'Necroman' fil-
mine 'en iyi oyunculuk' ödülünü

kazandıran, dizi, tiyatro ve sinema
oyuncusu Hülya Diken; rol aldığı
'Adını Sen Koy', 'O Hayat Benim' ve
'Payitaht Abdülhamid' dizilerindeki
performanslarıyla büyük beğeni top-
lamıştı. Başarılı oyuncu Diken, 'Nec-
roman'ın yanı sıra 'Ceberruh' adlı
korku filminde de başrol oynamıştı.
DHA

Filmin konusu
Bir gece Ali'nin evine izinsiz giren kişiler, kız kardeşi
ve ablasının ölümüne neden olur. Tüm bu olaylar, ya-
şanırken, henüz çok küçük olan Ali, onlardan saklan-
mayı başarabilmiş ancak yaşanan olaylara tanık
olmuştur. Ablası tam da ölmeden önce ona 'sus' işa-
reti yaparak saklanmasını istemiştir. Aradan 40 yıl

geçtiğinde ise bu yaşananların Ali'de travmaya neden
olması ve gerçeklikle bağını gitgide koparması üze-
rine yaşanan paranormal olay, filmde konu ediliyor.
Ali hayatı boyunca susmanın üzerindeki ağırlığıyla
mezardan cesetler çıkararak, onları mumyalıyor
ve arkadaşlık ediyor.

Müzik aşkı
sınır tanımadı
Kovid-19 sürecinde başlattığı "Türkiye
Çocukları Korosu" projesiyle 5 bin öğrenci
ile 1750 öğretmene çevrim içi müzik 
dersleri veren Muharrem Baz, salgın son
bulduğunda öğrencileriyle halka açık
konser vermeyi planlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
sürecinde başlattığı "Türkiye Çocukları
Korosu" projesi kapsamında çevrim içi

müzik dersleri vermeye başlayan Muharrem Baz, 5
bin öğrencinin katılımıyla çocuk korosu oluşturdu.
Necdet Seçkinöz Ortaokulunda müzik öğretmeni
olarak görev yapan Baz, öğrencilere müziği sevdir-
mek ve evde kaldıkları salgın günlerinde hoş vakit ge-
çirmelerini sağlamak amacıyla "Türkiye Çocukları
Korosu" isimli eTwinning projesini başlattı. eTwin-
ning portalı üzerinden Ma-
kedonya, Azerbaycan,
Almanya ve Türkiye gene-
lindeki 1750 öğretmene
ulaşan Muharrem Baz, her
öğretmenin kendi sınıfını
projeye dahil etmesiyle 5
bin öğrenciyle çocuk ko-
rosu oluşturdu.

Niloya sizi
bekliyor 
Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakter-
lerinden Niloya ve arkadaşlarının yeni
maceraları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı'ndan itibaren TRT Çocuk'ta
minik seyircilerin beğenisine sunulacak

Global çaptaki lisanslama şirketi Sentries
Lisans'a bağlı çizgi film, hafta içi her gün
saat 09.35'te yeni bölümleri ile ekranlara

gelecek. Neşeli oyunları ve şarkıları ile miniklere eğlen-
celi, aynı zamanda eğitici, öğretici ve eğlendirici içerik-
ler sunan yapımın, 22 bölümden oluşacak yeni
serisinin ilk bölümün konusu şöyle: "Güzel bir kış gü-
nünde dışarıda kartopu oynayan çocuklar babaanne-
nin seslenmesi ile oyuna ara verirler. Onları bir sürpriz
beklemektedir. Kışın en güzel yiyeceklerinden olan kes-
taneler sobada pişmek üzeredir. Kestaneleri ilk önce
yemek için tatlı bir rekabet başlar. Niloya'nın aklına bir
yarış fikri gelir. Bakalım yarış sonucunda kestaneleri ilk
önce kim yiyecek ?" Ço-
cukların hayal dünyala-
rının gelişmesine de
destek olmayı amaçla-
yan Niloya'nın senar-
yosu uzman pedagoglar
eşliğinde hazırlanıyor. 

Elif Işıl, 2017 
yılında ABD'de
düzenlenen

Carmen Clavier
Klasik Piyano
Yarışması'nda
130 kişi ara-
sında 6'ncı ol-
mayı başardı. 



turnu-
vada Es-

tonyalı Kaia
Kanepi, Kazak

raket Zarina Di-
yas'ı 6-4'lük iki setle

geçerek 3 numaralı seri
başı Rus tenisçi Kuderme-

tova'nın rakibi oldu. 18 yaşın-
daki Ukraynalı raket Marta

Kostyuk 4 numaralı seri başı Daria Ka-
satkina'yı 6-3, 7-5'le geçti ve son sekize
yükselen ilk oyuncu oldu.D Smart 77.
kanaldan yayınlanan turnuvaya wild
card ile katılan Hırvat raket Ana Kon-

juh, 8 numaralı seri başı Çinli Qiang
Wang'i 6-1, 6-4'lük setlerle yenerek dört
yıl sonra gelen WTA seviyesindeki ilk
çeyrek finaline yükseldi. Konjuh çeyrek
finalde Ukraynalı raket Marta Kostyuk
ile eşleşti. Rumen raket Sorana Cirstea,
büyük mücadeleye sahne olan maçta
Rus raket Anastasia Potapova'yı 7-6, 6-
4 ile geçti ve çeyrek final rakibini bekle-
meye başladı. Merkez kortta
gerçekleşen günün son maçında 2 saat
28 süren mücadelede Çek raket Kate-
rina Siniakova, tecrübeli Fransız raket
Kristina Mladenovic'i 6-4, 3-6, 6-4 ye-
nerek adını son sekize yazdırdı.

Çağla Büyükakçay elendi

Çiftler mücadeleleri ise ilk tur maçlarına
sahne oldu. Çiftlerde 1 numaralı seri
başı Rus raket Veronika Kudermetova
Belçikalı partneri Elise Mertens ile
temsilcilerimiz Çağla Büyükak-
çay/Pemra Özgen çiftini 6-2, 6-

2 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.
Dünya eski çiftler 1 numarası Elena
Vesnina ve Vera Zvonareva, En-Shuo
Liang/Saisai Zheng ikilisini 6-2, 5-7,
10-8 ile geçerek çeyrek finale yük-
selen diğer isimler oldu. TEB
BNP Paribas Tennis Chan-
pionship Istanbul turnu-
vası yarın teklerde
ikinci tur, çiftlerde
ise çeyrek final
karşılaşmala-
rına sahne
olacak.
DHA

aXa sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off
final etabı, dün oynanan Fenerbahçe
HDI Sigorta - Ziraat Bankkart maçıyla
sona erdi. Final etabının dördüncü ma-
çında rakibini 29-31, 25-19, 27-25, 25-27,
15-11'ik set skorlarıyla 3-2 mağlup eden
Ziraat Bankkart seride durumu 3-1 yaptı
ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Si-
gorta Efeler Ligi'nde madalya, kupa ve
ödüller sahiplerini buldu. Sezonu ikinci
sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Si-
gorta'ya madalyalarını TVF İstanbul Vo-
leybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, ikincilik
şiltini TVF Erkek Milli Takımlar Koordi-
natörü Semih Oktay takdim etti. Lig
şampiyonu Ziraat Bankkart takımı ma-
dalyalarını TVF Milli Takımlardan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın
Sözcüsü Kurtaran Mumcu, şampiyonluk
kupasını ise TVF Asbaşkanı Suat Gü-
ler'den aldı. Fenerbahçe HDI Sigorta-Zi-
raat Bankkart karşılaşmasının ardından
düzenlenen törende ilk olarak final serisi-
nin en iyi oyuncuları seçilen sporculara
ödülleri takdim edildi. Final etabının en
iyi pasörü seçilen Ziraat Bankkart takı-
mından Arslan Ekşi'ye ödülünü TVF
Milli takımlardan Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran
Mumcu takdim etti. En iyi smaçörü seçi-
len Ziraat Bankkart takımından Martin
Atasanov'a ödülünü TVF Erkek Milli Ta-
kımlar Koordinatörü Semih Oktay verdi.
En iyi orta oyuncusu seçilen Fenerbahçe
HDI Sigorta takımından Graham Vig-
rass, ödülünü TVF İstanbul Voleybol İl
Temsilcisi Erdal Fındık'tan aldı. Paidar
Demir Özel Ödülünü kazanan Ziraat
Bankkart takımından Bedirhan Bülbül'e
ödülünü TVF Erkek Milli Takımlar Ko-
ordinatörü Semih Oktay takdim etti.
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines
Euroleague Play-Off çeyrek final
serisi ilk maçında deplasmanda
Rus ekibi CSKA Moskova'ya 92-76
yenilerek seride 1-0 geriye düştü.
Sarı-lacivertlilerde nando de Colo

kaydettiği 27 sayıyla maçın skoreri
oldu. Üç galibiyete ulaşacak ekibin
dörtlü Final'e yükseleceği Play-Off
çeyrek final serisinin ikinci maçı bu
akşam TSİ 20.00’de yine Rusya'da
Megasport Arena’da oynanacak.

efeler gibi
kupa aldı

14

s üper Lig’de kümede kalma mücadelesi
veren Medipo Başakşehir ve BB Erzu-
rumspor, akşam saatlerinde gündeme

bomba gibi düşen kararlar aldı. Başakşehir’in
forvet oyuncusu Demba Ba’nın, BB Erzu-
rumspor’un ise, Mostapha El Kabir, Aatif
Chahechouhe ve Manuel da Costa’nın söz-
leşmesini feshettiği öğrenildi. Başakşehir’de
Teknik Direktör Aykut Kocaman ile tartıştığı
iddia edilen ve Fenerbahçe maçının kadro-
sunda yer almayan Senegalli forvet Demba

Ba’nın biletinin kesildiği iddia
edildi. Ba-

şakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek
olan 35 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleş-
mesi şimdiden feshedildi. Bu sezon Başakşe-
hir ile toplamda 37 maça çıkan Demba Ba, 9
gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Yaprak dökümü yaşandı

Bu gelişmenin ardından bir başka sürpriz de
BB Erzurumspor’dan geldi. Yeni Malatyas-
por’u 90+6’da attığı golle 1-0 yenen ve kü-
mede kalma umutlarını koruyan BB
Erzurumspor, 3 futbolcusu ile yolları ayırma
kararı aldı. Erzurumspor’dan yapılan açıkla-
mada; Mostapha El Kabir, Aatif Chahec-

houhe ve Manuel da Costa’nın
sözleşmelerinin feshedildiği belir-

tildi. DHA

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off
final serisinin dördüncü maçında
Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2
yenen Ziraat Bankkart, seriyi 3-1
kazanarak şampiyon oldu

Kastamonu'da koronavirüse yakala-
nan GMG Kastamonuspor Teknik Di-
rektörü Levent Eriş (58), yoğun bakımda
tedaviye alındı. Misli.com 2'nci Lig Kır-
mızı Grup'ta mücadele eden GMG Kas-
tamonuspor'un teknik direktörü Levent
Eriş, 5 gün önce rahatsızlanarak hasta-
naye gitti. Burada yapılan PCR testi so-
nucu Eriş'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde tedaviye alınan Eriş, durumunun
ağırlaşması üzerine yoğun bakım servi-
sine alındı. 

eriş’e 
kötü haber

DeMBa BaDeMBa BaDeMBa BaDeMBa BaDeMBa BaDeMBa BaDeMBa BaDeMBa Ba
YOLLanDI

Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken
akşam saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı.
Başakşehir'in Demba Ba'nın sözleşmesini
feshettiği haberinin ardından, BB 
Erzurumspor'un da 3 futbolcusuyla 
yollarını ayırdığı öğrenildi

Fenerbahçe potada yıkıldı

DeMBa Ba

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde
düzenlenen TEB BNP Paribas
Tennis Championship Istanbul

turnuvasının üçüncü günü
teklerde ve çiftlerde ilk ve ikinci

tur maçlarıyla devam etti

8 KERE 
ŞAMPiYON!
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli
güreşçi Taha Akgül 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
AVRuPA Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları
sona erdi. ASKİ Sporlu milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo fi-
nalinde Rus Sergei Kozyrev’u yenerek Avrupa şampiyonu
oldu. Milli güreşçi ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü
Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çey-
rek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağ-
lup eden Taha, yarı finalde Belaruslu dzianis Khramiankou
ile karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen olimpiyat şampiyonu
milli güreşçi, adını finale yazdırdı. Finalde Gençlik
Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei
Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi,
mücadelenin son bölümünde ra-
kibinin agresif davranışları kar-
şısında sakin kalmayı başardı
ve karşılaşmayı 9-2 kazana-
rak kariyerine 8'inci Avrupa
şampiyonluğunu ekledi.

Erdoğan 
tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Avrupa şampi-
yonu olan milli güreşçi
Taha Akgül'ü telefonla
arayarak tebrik etti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Er-
doğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşal-
lah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız.
Teşekkür ederim" dedi.

Kadınlarda 2 bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda nesrin
Baş ve Elif Yanık bronz madalya için yarın mindere çı-
kacak. 68 kiloda nesrin Baş ilk turda Polonyalı Viktorya

Choluj'u 2-2'den iki puanlık oyun yaptığı için ka-
zandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde

Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Elis Mano-
lova'yı 7-3 öndeyken tuşla yendi. Yarı fi-

nalde Avrupa Şampiyonu dünya Kupası
3'üncüsü Rus Khanum Velieva'ya 8-4 ye-
nildi. Milli güreşçi repesajdan gelecek
ukraynalı Alina Stadnik/ Belarus Sadc-
hancka galibiyle bronz madalya için kar-
şılaşacak. 59 kiloda Elif Yanık yenildiği
Rus Veronika Chumikova finale yüksel-

diği için repesajda direkt Avrupa Şampi-
yonu Moldovalı Anastasia nichita ile

bronz madalya için mücadele edecek. Ka-
dınlarda yarın 53 kiloda Zeynep Yetgil uk-

raynalı Maria Vynnyk ile, 57 kiloda
Mehlika Öztürk ukraynalı Alina Ako-

bia ile, 62 kiloda Cansu Aksoy Po-
lonyalı Katzarina Madrowska
ile, 65 kiloda Aslı Tuğcu Rus
Lyubov Ovcharova ile 72 ki-
loda Merve Pul ukraynalı
Alla Belinska ile

karşılaşacak. ADÜ gururlandı
AdnAn Menderes Üniversitesi (AdÜ) Spor Bilimleri Fa-

kültesi öğrencileri Rabia Cirit ve Süleyman Atlı, başarıları
ile Aydın'ı gururlandırdı. AdÜ Rektörü Prof. dr. Osman Selçuk

Aldemir, sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazan-
dığı başarıların göğüs kabarttığını söyledi. Polonya'nın Başkenti Var-

şova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı,
Serbest Stil 57 kilogramdada Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'nin göğ-

sünü kabarttı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan milli sporculardan
Rabia Cirit, İtalya'da düzenlenen 2021 dünya Para Atletizm Grand Prix'si seri-

sinde gülle atmada 8.14 metrelik atışıyla Avrupa rekorunu kırdı. 
Rabia Cirit, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalindeki 8.14 metrelik atışıyla,

7.90'la Hırvatistan'dan Ana Gradecak'a ait Avrupa rekorunu kırarken, kendisine ait
7.45'lik Türkiye rekorunu da yeniledi. Öğrencilerin ülkeye ve üniversiteye büyük sevinç

yaşattığını belirten AdÜ Rektörü Prof. dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sporcularımızın ulusal ve
uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılar göğsümüzü kabartıyor. Bölgemizin ve ülkemizin

gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da
yurt içi ve yurt dışında aldığımız başarılar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başa-

rılarının devamını diliyorum" dedi. 

İstanbul’da
tenİs var



Galatasaray-Trabzonspor maçının 1.
dakikasında savunmadan Edgar
Ie'nin derinlemesine pasıyla sağ

çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny'nin
bekletmeden vuruşunda top kaleci Musle-
ra'da kaldı. 4'üncü dakikada Bakasetas'ın
ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda
kaleci Muslera yakın direk dibinde meşin
yuvarlağı güçlükle çıkardı. 10. dakikada Ba-
kasetas'ın sağdan kullandığı kornerde topu
doğrudan kaleye gönderdi. Muslera, son
anda üst direğin altında topu kornere to-
katladı. 25. dakikada Djaniny'nin kafayla
indirdiği topla hafif sol çaprazdan ceza sa-
hasına giren Bakasetas'ın vuruşunda Mus-
lera sağına uzanarak topu kornere çeldi. 26.
dakikada soldan Baker'ın kullandığı kor-
nerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta
Nwakaeme kafayla vurdu. Meşin yuvarlak
yan direkten oyun alanına döndü. Müsa-
bakanın devre arasına golsüz eşitlikle gi-
rildi.

İkinci yarı olan oldu

55. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası
yayı içinden çıkardığı sert şutta kaleci Mus-
lera topa sahip oldu. 66. dakikada Babel'in
hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vu-
ruşta top üstten auta çıktı.
76'ıncı dakikada bordo-mavili takım öne
geçti. Bakasetas'ın soldan ortasında Luyin-
dama'nın kafayla uzaklaştıramadığı top
ceza sahası yayı içindeki Edgar Ie'de kaldı.
Bu oyuncunun çok sert şutunda meşin yu-
varlak ağlarla buluştu: 0-1. 80. dakikada
Saracchi'nin soldan pasına ceza sahası yayı
içindeki Emre Kılınç vole vurdu. Kaleci
Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.
90+6. dakikada Galatasaray beraberliği

yakaladı. Ceza sahası yayı içinde kazanılan
serbest vuruşu Ömer Bayram paslaşarak
kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki
Marcao, pasını gerisindeki Taylan Antalya-
lı'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda
kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda
çeldi. Altıpasa düşen topu takip eden Emre
Akbaba, Uğurcan'dan önce vurarak ağları
havalandırdı: 1-1. Müsabaka 1-1 sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, lider Beşiktaş'ın dep-
lasmanda Demir Grup Sivasspor ile bera-
bere kaldığı haftada puan farkını eritme
fırsatını değerlendiremedi. Ligde son 6 haf-
taya 66 puanla giren Galatasaray, lider Be-
şiktaş'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de
3 puan gerisinde yer alıyor.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8
karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gele-
bildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2
galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ya-
şadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor
ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir
Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve
Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE An-
karagücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Ha-
tayspor'a mağlup oldu.

Sahasındaki son 4 maçta 
galibiyeti yok

Galatasaray, sahasındaki son 4 karşılaş-
mada rakiplerine üstünlük kuramadı. Sarı-
kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki
son 4 müsabakada Demir Grup Sivasspor,
Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile bera-
bere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi. Gala-
tasaray'da sakatlık geçiren Gedson
Fernandes maça devam edemedi. Portekizli

futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası 54. daki-
kada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

Trabzonspor'da beraberlik serisi

Galatasaray beraberliği ile bordo-mavililer,
35. maç sonunda puanını 60'a çıkardı.
Trabzonspor, Süper Lig'de yaptığı son 5
maçta eşitliği bozamadı. Ligde son 7 ma-
çında yenilmeyen bordo-mavili ekip, bu sü-
reçte 1 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Son
galibiyetini 31. haftadaki 4-1'lik MKE An-
karagücü müsabakasında alan Karadeniz
temsilcisi, sonrasında Demir Grup Sivass-
por, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizes-
por, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile
berabere kaldı. Trabzonspor, Sivasspor ve
Rizespor maçlarında 0-0, diğer karşılaşma-
larda ise sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

İkili averajı kaybetti

Trabzonspor, ikili averajı rakibi Galatasa-
ray'a kaptırdı. Süper Lig'in ilk yarısında sa-
hasında sarı-kırmızılılara 2-0 yenilen
bordo-mavililer, deplasmanda 1-1 berabere
kaldı. Lig sonunda olası puan eşitliğinde
Trabzonspor, Galatasaray'ın arkasında yer
alacak.

Uğurcan Çakır korkuttu

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Ça-
kır'ın yaşadığı sakatlık bordo-mavililerde te-
dirginliğe neden oldu. Müsabakanın 13.
dakikasında kale sahasına gelen yüksek
topu alan bordo-mavili takımın kalecisi,
yere düşerken sol dizinden sakatlık yaşadı.
Tedavisinin ardından oyuna devam eden
Uğurcan'a 20. dakikada bandaj yapıldı.
Uğurcan, maçı bandajlı bir şekilde 
tamamladı. DHA
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Sergen Yalçın
golcü arıyor

Cengiz geri
mi dönüyor?

Puan kaybettiği son 4 maçın 3’ünde gol atama-
yan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın,
santrfor arıyor. Beşiktaş’ta gözler forvet hat-
tında… Sezonun büyük bölümünde ofansif ba-
şarısıyla dikkat çeken Beşiktaş, puan kaybettiği
son dört maçta gol yollarında etkisiz kaldı. Fe-
nerbahçe derbisinde kaleci Altay'ı bir kez geçebi-
len siyah-beyazlılar, Kasımpaşa, Sivasspor ve
Ankaragücü'ne (iki gol de rakiptendi) gol ata-
madı. Aboubakar'ın bir hafta içinde oynanacak
Kayseri ve Rize sınavlarında forma giymesinin de
beklenmemesi sonrası golcü sorunu yeniden
gündeme geldi. Cenk ve Hasic de sezonu kapat-
mışken eldeki tek santrfor, ligdeki 15 golünün sa-
dece ikisini söz konusu pozisyonda oynarken
atan Larin. Ancak Kanadalı da formsuz. Teknik
patron Sergen Yalçın; Larin, Ljaijc ve N'Kou-
dou'yu idmanlarda dönüşümlü olarak santrforda
deneyecek. Hücum oyuncularının performansı-
nın artırılması adına çalışmalar yapılacak.

Kaldırın başınızı

Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puana
rağmen teknik patron Sergen Yalçın, takımına
inandığını gösterdi. Basın toplantısında “Şampi-
yonluğun en büyük adayı biziz. Diğerleri ikinci
aday olur” diyen Yalçın, bir gün izin verdiği fut-
bolcularına ise soyunma odasında şu sözlerle
seslendi: “Başınızı kaldırın. Hiçbir şey kaybetme-
dik. Şampiyonluk yolundaki en güçlü takım biziz.
Mutlu sona da ulaşacağız. Önümüzde zorlu
maçlar var. Onlara hazırlanmalı ve gücümüzü
göstermeliyiz.”

İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de 
kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan
milli futbolcu Cengiz Ünder'in Süper Lig'e döne-
bileceği iddia edildi. İngiliz basını, Trabzons-
por'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna
katmak istediğini yazdı. "Karadeniz'de Son
Nokta" gazetesine dayandırılan haberde bordo
mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği be-
lirtildi. Haberde ayrıca, Trabzonspor Teknik Di-
rektörü Abdullah Avcı'nın milli futbolcuyu ısrarla
kadrosuna katmayı istediği vurgulandı. Öte yan-
dan Leicester City'nin Cengiz Ünder'in takımda
tutmaya istekli olmadığından ve bu yüzden Trab-
zonspor'a yakın olduğundan bahsedildi. Genç
kanat oyuncusu için Bordo mavililerin yakın za-
manda kiralık sözleme teklifinde bulunacağı be-
lirtildi. Sezon başında Roma'dan Leicester
City'ye kiralanan Cengiz Ünder, İngiliz kulübüyle
şimdiye kadar çıktığı toplam 19 maçta 2 gol, 3
asistlik performans sergiledi.

Arda Turan: 1 puan kazandık 

Süper Lig 36. haftasında Trab-
zonspor ile 1-1 berabere kalan
Galatasaray, şampiyonluk yo-
lunda önemli bir kayıp yaşadı.
Maçtan sonra açıklamalarda
bulunan Galatasaray Teknik Di-
rektörü Fatih Terim, sürekli bi-
reysel hatadan gol yediklerine
dikkat çekti. İkinci yarıda iyi oy-
nadıklarını ancak üretken ola-
madıklarına dikkat çeken
tecrübeli çalıştırıcı, aldıkları 1
puanın ileride çok önemli so-
nuçlara neden olabileceğine dik-
kat çekti. İşte Terim’in maç sonu
açıklamaları:“Tabii Galatasaray
takımı olarak iç sahada daha
baskılı, presli, üretken olmamız
gerekir. Maalesef ilk yarı bunu
yapamadık. Rakibimiz daha iyi
oynadı. İkinci yarı oyunun mo-
mentumunu ele aldığımızda,
atak üstüne atak yaparken yine
bireysel hatadan gol yedik. O da
oyuncuda şöyle bir şey yapmaya
başladı psikolojik olarak; Yine
mi? Sivas maçına bakıyorsunuz
geri pas atıyor gol yiyoruz. Rize
maçında Saracchi taç atıyor gol
yiyoruz. Yetmiyor Emre geri pas
atıyor gol yiyoruz. Devamlı bi-
reysel hata yapan ve cezalandırı-
lan takım olmak oyuncularda
‘Yine mi mağlup olacağız’ fikri
yaratıyor. Bunların hepsine karşı
sahada dik durmalıyız. Şurada
kazandığımız zaman olayların
bambaşka yerlere geleceğini 
bilmemize rağmen… Ona 
üzüldüm ve kızıyorum.”

Süper Lig’in 36’ncı haftasında Galata-
saray sahasında Trabzonspor ile 1-1
berabere kaldı. 90+6’da attığı golle 1
puanı kurtaran Galatasaray’da oyuna
ikinci yarıda giren Arda Turan 1 puan
kazandıklarını söyledi. Maç sonu Fatih
Terim ile aralarında yaşanan diyaloğu
da anlatan Turan, ”İnsan evinde
üzüntü yaşayınca farklı oluyor” dedi.
İşte Arda Turan’ın açıklamalarından
satır başları; “Daha iyi oynamalıyız.
Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha
eğlenerek, daha mutlu olarak oynama-
lıyız. Futbol bir eğlence oyunu, tarafta-
rımızı daha fazla mutlu etmeliyiz.
Muslera’ya katılıyorum, bugün 1 puan

kazandık. Pes etmemeliyiz, devam ede-
ceğiz ne olursa olsun. Son dakikadaki
gol de çok önemli. Bu ligde her şey çok
çabuk değişebiliyor. Biz düşersek her-
kes düşer, o yüzden sonuna kadar
devam. Bazen bazı şeyler zor oluyor.
Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üz-
günüz. Devam etmek zorundayız. En
iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına
bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok.
Galatasaray’a yakışır şekilde devam
etmek istiyoruz. Baba oğul, hoca öğ-
renci şeklinde konuşmalar geçiyor ara-
mızda. İyi bir Galatasaraylı, ben de
öyleyim. İnsan evinde üzüntü yaşa-
yınca farklı oluyor.”

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen
Radamel Falcao, "Şu anda tamamen kulübüme
konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var
ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek
Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalaca-
ğını ifade etti. Falcao belki 18 maç kaçırdı ama oy-
nadığı maçlarda Galatasaray'a önemli katkılar
yaptı. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzu-

rum maçlarında attığı goller ve asistleriyle
6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-

2'lik Sivas karşılaşmasındaki golle-
riyle de 1 puan getirdi. Toplamda 9
gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın
gol attığı maçlarda G.Saray 13
puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray çok büyük 

Galatasaray'a övgüler düzen Kolombiyalı golcü,
“Bence bir oyuncunun golcü olabilmesi için belli

bazı yeteneklere doğuştan sahip olması ama daha
sonra bunların üzerine çalışması lazım. Yıllar geç-
tikçe belli bir birikim oluşturur ve golcülük sana-
tında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var,
çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir.
Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tut-
kulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Tür-
kiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve
Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı he-
defliyor” dedi.

Ne zaman bırakacak?

Futbolu ne zaman bırakacağı konusunda da konu-
şan Falcao, “Şimdilik bırakacağım günü planlama-
dım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum.
Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim.
Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık
seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcularım
menajerliğini yapmak olabilir” diye konuştu.

1 yıl daha Falcao
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ile bir türlü bekleneni veremeyen
ve sakatlıklarından dolayı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına
uğratan Radamel Falcao sözleşmesine sadık kalmak istiyor

Fatih Terim:
Üzgün ve
kızgınım
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Ö ğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel
Müdürü Füsun Çürüksu, her çocuğun ni-
telikli bir eğitim almasına ortak olmak is-

teyenler için sertifikalar hazırladıklarını
söyleyerek, “Pandemi ile birlikte uzaktan eğitim
kaçınılmaz olarak hayatımıza girdi. 2020 Mart –
Haziran döneminde yürüttüğümüz ve acil ihti-
yaca yönelik tasarladığımız web seminerleri ve
'Pandemi Döneminde Günlük Pratikler Algı ve
Eğitim İhtiyaçları' araştırmamızın raporu, öğret-
menlerimizin uzaktan eğitim alanında gelişim ih-
tiyacı duyduklarını açık bir şekilde gösterdi" dedi.

Öğretmenleri unutmayın

"Bakanlığımızın bu alanda yürüttüğü çalışmalar
mevcuttu" diyen Çürüksu, "Biz de odağına öğret-
men gelişim programlarını almış bir STK olarak,
süratle, öğretmenlerimizi bu kapsamda destekle-
yecek Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasa-
rımızı programımızıtasarladık ve 2020 Eylül
sonunda itibaren öğretmenlerimizle çalışmaya
başladık. Bu eğitimin en önemli hedefi öğret-
menlerin daha etkileşimli ders tasarlayabilmeleri,
öğrencinin aktif katılımını sağlayabilecekleri, on-
ları sosyal ve duygusal olarak da destekleyebile-
cekleri metotlar konusunda bilgi ve becerilerini
artırmak. Lütfen bu salgın sürecinde öğretmenle-
rimizi unutmayalım, gerekli duyarlılığı göstere-
lim" ifadelerini kullandı. 

23 NİSAN 2021 CUMAGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

23 Nisan 1920 yılında milletin eşsiz bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürü Füsun Çürüksu, Damga'ya

yaptığı açıklamada bugüne dek 200 binden fazla öğretmene ulaştıklarını 
belirtti, 23 Nisan'a özel bağış sertifikaları hazırladıklarını söyledi

23 NISAN’A
oZEL SERTıFıKA 

5 BiN LiRALIK 
TAZMiNAT!
Soyal medya fenomeni ve rapçi "Reynmen" lakaplı Yusuf
Aktaş, televizyon programında söylediği iddia edilen söz-
ler nedeniyle sunucu Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat
davası açtı. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
görülen ilk duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Davalı Ece Erken'in avukatı yaptığı savunmada "VTR'ler
program yöneticisi tarafından hazırlanmaktadır. Progra-
mın tüm haberlerini, konularını ve başlıklarını görevli
diğer çalışanlar hazırlamaktadır. Müvekkilimin top-

lumu kışkırtmak ve tahrik etmek için uğraştığını dü-
şünmek abes olur. VTR'de geçen sözler Ece Erken'e

ait değildir" diyerek mahkemeden davanın red-
dedilmesini talep etti. Mahkeme eksik husus-

ların giderilmesi için duruşmayı ileri bir
tarihe ertelendi.

MÜGE CESUR ÖZMEN
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Bahçelievler Belediyesi, 3-6 yaş grubu 
çocuklara hizmet verecek olan anaokulunu hizmete açtı. 
160 öğrenciye eğitim verilmesi planlanan anaokulunun
kayıtları dün itibari ile başladı
Bahçelievler Belediyesi’nin Milli Eğitim
Bakanlığı ruhsatıyla hayata geçirdiği anaokulu
bugün düzenlenen törenle açıldı. Bahçelievler
Belediyesi Anaokulu’nun başvuru şartların-
dan biri, anne babanın çalışıyor olması. İnter-
net sitesinden aday kayıt formu doldurularak
gerekli belgeler hazırlandıktan sonra öncelik
sırasına göre çocukların anaokuluna alınacağı
belirtildi. 3-6 yaş grubuna hizmet verecek ana-
okulunun ücreti 750 lira olarak belirlendi.
Anaokulu, 07.30 ile 18.30 arası hizmet vere-
cek. Çocukların bireysel kapasiteleri dikkate
alınarak, yeteneklerini ortaya koyan alternatif

eğitim modeli içeren programlar uygulanacağı
açıklandı. Anaokulu, 782 metrekare bahçeden,
750 metrekare alana sahip 8 eğitim sınıfından
ve 3 adet yetenek atölyesinden oluşuyor.

Mesafeye uygun açılış

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101’inci 
kuruluş yıl dönümünde, salgın koşullarını
dikkate alarak anaokulunun açılışını gerçek-
leştirdiklerini belirten Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu anlamlı
günde anaokulumuzun açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Bizler bugün de çocuklarımıza kendi-

lerine emanet edilen
değerleri ve emanetlerin
büyüklüğünü anlataca-
ğız. Dünyanın çocukla-
rına bayram hediye
eden ve bu bayramı
bütün dünya ile payla-
şan tek ülke olarak bu
mutluluk ve onuru bera-
ber yaşamak istiyoruz,
hayırlı olsun" dedi.
DHA

LALE
ŞÖLENİ
Bayrampaşa Belediyesi’nin
peyzaj çalışmaları kapsa-
mında, kasım, aralık ve ocak
aylarında ekilen yaklaşık 100
bin lale soğanının ilkbaharla
birlikte çiçek açmasıyla, Bay-
rampaşa adeta lale bahçesine
döndü. Lalelerle birlikte, yine
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
tarafından ekilen, 250 bin
mevsimlik çiçek de ilçenin çe-
şitli noktalarını süsleyince, ol-
dukça renkli görüntüler
ortaya çıktı.
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