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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği
uçurtma şenliği eşliğinde çocuklar ile birlikte kutlandı. Covid-19 önlemleri kapsamında
tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilen uçurtma şenliği Sinanoba Mahallesi, Bababurnu
sahilinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla yapıldı

Uçurtma şenliğinde miniklerle birlikte
uçurtma uçuran Büyükçekmece Bele-

diye Başkanı Dr. Hasan Akgün 23 Nisan’ın
önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: “23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nı çocuklarla birlikte kutluyoruz. Dola-
yısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı bizim Cumhuriyetimizin temelinin
atıldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlamadan
önceki Atamızın en büyük icraatıdır. Gazi
Meclisi önce kurup sonra Kurtuluş Sava-
şı’na girmesi dünyada eşi görülmemiş bir
devlet adamlığı ve çok önemli bir faaliyettir.
Bunu kavrayamıyoruz. Bunu iyi kavramak
lazım. Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nın değerini çok
iyi bilmemiz lazım. Dünyada ilk ve tek

çocuk bayramıdır. Bizde çocuklarımızla be-
raber sürekli bu manzarayı yaşamaya çalışı-
yoruz. Bütün çocuklarımızın bu güzel
günlerini tekrar kutluyorum.” I SAYFA 5
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Thodex kurucusu

Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki ban-
kalarda bulunan 31 milyon lirasına el
konulduğunu açıkladı. Bakan Soylu,
Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal
varlığına el konulduğunu vurgulaya-
rak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı he-
sapta bulunan 31 milyon lirasına el
konuldu. Oraya girerken de 290 bin
dolar civarında bir beyanda bulun-
muş. Onu da biliyoruz. Onu da 
oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi
Arnavutluk güven-
lik güçleri bu konu-
daki hazırlıklarını
yapıyorlar. Zanne-
diyorum ki bu 
konuda inşallah
yakalanması 
gerçekleştirilir ve 
Türkiye'ye getirilir
inancındayız" dedi.
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31 milyon liraya
devlet el koydu

İstanbul İstatistik Ofisi,
“İstanbul’un Çocukları

2021” raporunu yayınladı. Rapora
göre, Türkiye’de 0-17 yaş aralığın-
daki toplam çocuk nüfusunun (22
milyon 750 bin 657) yüzde 17’si (3
milyon 941 bin 598) İstanbul’da
yaşıyor. Türkiye’de 0-14 yaş aralı-
ğında 19 milyon 68 bin 237 çocuk
bulunurken bu sayı İstanbul’da 3
milyon 312 bin 147. İstanbul’da
çocuk nüfus oranının (0-17 yaş)

en yüksek olduğu ilçeler Esenyurt,
Bağcılar, Küçükçekmece,Pendik ve
Ümraniye. Bu oranın en düşük ol-
duğu ilçeler ise Adalar, Şile, Ça-
talca, Beşiktaş ve Bakırköy.
Esenyurt nüfusunun yüzde 31’i,
Bağcılar’ın yüzde 29’u ve Küçük-
çekmece’nin yüzde 26’sı çocuklar-
dan oluşuyor. Adalar’daki çocuk
nüfusu oranı ise yüzde 13. Esen-
yurt’ta 0-14 yaş aralığında 257 bin
578 çocuk yaşıyor.
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eN ÇOK ÇOCUK eSeNYURt’ta

Araştırma çocuk gelin ger-
çeğini de gözler önüne

serdi. Buna göre, İstanbul’da 2020
yılında 16-17 yaş grubunda evle-
nen çocuk sayısı 807 olurken, bu
çocukların %95’ini kız çocukları
(765 evlilik) oluşturdu. Türki-
ye’de ise aynı dönemde, top-
lam 13 bin 740 çocuk
evlendirilmiş iken, bu çocukla-
rın 13 bin 14’ü kız, 726’sı ise
erkek çocuk olarak kayıtlara
geçti. Dünya Sağlık Örgü-

tü’nün, çocukluktan erişkinliğe
geçiş dönemi olarak tanımladığı
adölesan döneminde doğum
yapan çocuk oranı, İstanbul’da
binde 3,9, Türkiye genelinde ise
binde 8,3 olarak gerçekleşti. İstan-

bul’da 2020 yılında doğum
yeri yurtdışı olan çocuk sayısı,
125 bin 167, Türkiye’de ise
529 bin 285 oldu. Türkiye’deki
289 bin 167 yabancı uyruklu
çocuğun ise 66 bin 703’ü İs-
tanbul’da yaşıyor. I SAYFA 4
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ÇOCUK GeLİNLeR ÇOĞaLDI

İstanbul Büyükşehir Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet

Anıtı önünde tören düzenleyen İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazı-
cı’ya tepki gösterdi. İmamoğlu, şunları
söyledi: “Büyükşehir Belediyesi burada.
Beyoğlu Belediyesi’yle çelenk koyma tö-
reni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten

iste, yoksa büyükşehirden iste. Zavallı.
Sabahın köründe yapıyorsun, zaten 
sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00’da
yap. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faali-
yeti değil ki. 23 Nisan’la ilgili birkaç
cümle etsene. Milli egemenlikle ilgili,
çocuklarla ilgili… Faaliyet raporu
sundu sunucu bize ve gitti.” I SAYFA 4
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 111 met-
relik Türkiye'nin en yüksek bayrak 

direğine yaklaşık bin metrekarelik en büyük
Türk bayrağını çekti. Bayrağın Çamlıca 
Tepesi'ne çok yakıştığını anlatan Erdoğan,
“Arsa var arazi var. Arsayı araziye dönüştür-
mek için belli bir bedel ödemek gerekiyor.
Yoksa arsanın bir önemi yok. İşte biz de bu
toprakları vatan yapabilmek için nice şehitler
verdik. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri
olan İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde nazlı
nazlı dalgalanan bayrağının altında herkes
güvende olacak” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Beşiktaş, Süper Lig'in
37'nci haftasında saha-

sında HES Kablo Kayserispor'u
konuk edecek. Bu akşam Vodafone
Park Stadı'nda oynanacak karşı-
laşma saat 20.30'da başlayacak.
Siyah beyazlıların tek amacı, Kay-
serispor'u mağlup ederek liderli-
ğini sürdürmek. I SAYFA 15
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Süleyman Soylu

GENÇ, KOLTUĞU BIRAKTI

TBMM’nin açılışının 101. yılı
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramı Sarıyer’de coş-
kuyla kutlandı. Çelenk sunma töreni
ile başlayan etkinlikleri belediye araç-
larının oluşturduğu 23 Nisan kon-
voyu takip etti. Tüm ilçeyi marşlarla
dolaşan araçlara vatandaşlar da bay-
rak ve alkışlarla destek verdi. Bayram
günü Sarıyer Belediye Başkanlığı kol-
tuğunda ise sürpriz bir başkan vardı.
Kazım Karabekir İlkokulu öğrencile-
rinden 9 yaşın-
daki Aslı Şengül,
talimatlar vere-
rek arkadaşla-
rına eğlenceli
anlar yaşattı.
Her sene dünya-
nın dört bir ya-
nından gelerek
ilçede karnaval havası estiren dünya
çocukları ise bu kez canlı yayın ile Sa-
rıyerlilerle buluştu. I SAYFA 5
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1 günlüğüne yeni
başkan Aslı oldu

HERKES NEFES ALDI

Büyükçekmece’ye bağlı, Kum-
burgaz Mahallesi’ndeki tatil si-

telerindeki yoğunluk devam ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı da dahil edilen 82 saatlik so-
kağa çıkma kısıtlamasında, İstan-
bul’da yaşayanlar yazlıklarına akın
etti. Bazı yazlıkçılar tüm kış ayını yaz-
lığında geçirdikle-
rini söylerken
bazıları ise virüs
korkusu nedeniyle
şehirdeki evlerine
dönmeyi düşün-
mediğini belirtti.
Kent merkezinde
virüs tedbirlerine uymanın zor oldu-
ğunu düşünen vatandaşlar yazlıkla-
rında kendilerini daha güvende
hissettiğini söylüyor. I SAYFA 9
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Vatandaşlar 
Kumburgaz’da

5 BIN COCUK
EVLENDIRILDI

Halkın ucuz ekmeğe
ulaşması engellenemez

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin İstanbul'un çeşitli

noktalarına kurduğu halk ekmek
büfeleri, farklı noktalarda belediye-
ler tarafından kaldırılmak isteniyor.
Son olarak Üsküdar Belediyesi
ekipleri, halk ekmek büfesini kaldır-
mak istedi. Yaşanan gelişmeyi İBB
Sözcüsü Murat Ongun sosyal
medya hesabından paylaştığı bir
video ile duyurdu. Ongun videoya
şu notu düştü: ''İhtiyaç analizi ya-
parak İstanbul'un çeşitli noktalarına
kurduğumuz Halk Ekmek büfeleri,

Üsküdar'da ol-
duğu gibi, İBB
Meclisi kararına
rağmen bazı ilçe
belediyeleri tara-
fından kaldırılmak
istenmekte. Halkı-
mızın ucuz ve
sağlıklı ekmeğe
ulaşmasını hiçbir
güç engelleye-
mez.''
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23 NİSaN’IN DeĞeRİNİ BİLeLİM

UCURTMA SENLIGI

ARSA VAR ARAZI VAR
RESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLIRESMEN ZAVALLI

BeşİKtaşBeşİKtaşBeşİKtaşBeşİKtaşBeşİKtaşBeşİKtaşBeşİKtaş

İBB İstanbul Planlama Ajansı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsa-
mında “İstanbul’un Çocukları 2021” raporu yayımladı. Yaklaşık 4 milyon çocuğun 
yaşadığı İstanbul’da, en fazla çocuk Esenyurt’ta, en az çocuk ise Adalar’da yaşıyor.
2020’de 16-19 yaş aralığında evlenen 5 bin 550 çocuğun 4 bin 967’si kız çocukları oldu
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Murat Ongun

HANÇERLİ SEVİNCİ PAYLAŞTI

Avcılar bayram
coşkusuyla güzel

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı'nda ilçedeki çocuklarla bir araya
geldi. Çocukların bayram sevincine
ortak olan Hançerli, “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mımızın coşkusunu kentimizin so-
kaklarında komşularımızla birlikte
doyasıya yaşıyoruz. Kentimizin
meydanlarında buluşacağımız, nice

bayramlara” dedi.
Hançerli ile bir
arada olmaktan
mutlululuk duy-
duğunu anlatan
çocuklar ise “Çok
güzel bir gün ge-
çirdik. Belediye
başkanına teşek-
kürler” dedi.
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SOKAKLAR ŞENLENDİ

Maltepe’de 
yüzler güldü

Maltepe’de 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramı, belediyenin düzenlediği bir
program eşliğinde büyük bir coş-
kuyla kutlandı. 7’den 77’ye büyük,
küçük herkesin ellerinde bayraklar
ile kutlamalara eşlik ettiği Mal-
tepe’de, şarkılar ve marşlar eşliğinde
çocuklara hediyeler dağıtıldı. Mal-
tepe Belediyesi, her 23 Nisan’da ol-
duğu gibi, bu 23 Nisan’da da
ilçedeki çocukların yüzlerini gül-
dürdü. Otobüsler eşliğinde, çeşitli

çizgi film karak-
terlerinin kostüm-
lerini giyen bando
ekipleri, yer yer
sokaklara da ine-
rek çocukların
sevdiği şarkı ve
marşları çaldı. 
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SİLİVRİ'DE COŞKU VARDI

Silivri’de 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’na özel etkin-

likler düzenlendi. Pandemi sebebiyle
kısıtlı imkânlar ve sosyal medya aracılı-
ğıyla düzenlenen etkinliklerle çocuklar
bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çocukları-
mızla birlikte her zaman olduğu gibi yine
çok coşkulu bir bayram kutladık. Yaşasın
23 Nisan, yaşasın çocuklarımız” dedi.
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zafer için sahada
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Covıd-19 pandemisinde 1 yıldan uzun bir
süreyi geride bırakmamıza rağmen salgının
ne zaman biteceğine dair net bir öngörü-

nün olmaması, aşılamanın tam bir yeterlilikte yapıla-
maması ve ciddi kayıpların devam etmesi halkı
maske-mesafe kuralına ek arayışlara itti. İnsanlar bi-
limsel bir geçerliliği olup olmadığına bakmadan ku-
laktan dolma bilgilerle kendilerini koruyacağına
inandıkları her yönteme başvurmaya başladılar. Bun-
lardan biri olan vücudun bağışıklığını güçlendirdiği
bilinen D Vitamini kullanımı ciddi boyutta yaygın-
laştı.

Kıllanımı artışa geçti

Toksik seviyelerde D vitamini ile polikliniğe başvuran-
ları eskiye nazaran daha sık görmeye başladıklarını
belirten Doç. Dr. Muhammed Keskin, “D vitamini
sağlığımız için son derece önemli olup, vücudu-
muzda birçok organın fonksiyonlarını devam ettir-
mesi için önemli rol oynar. Günümüzde
toplumumuzun ciddi bir kısmında yeterince D vita-
mini alınmadığı için eksikliği sıkça görülmektedir. Bu-
nunla birlikte nadir de olsa bu vitaminin
vücudumuzda birikmesi ve toksik seviyelere ulaşması
mümkündür.” dedi.

30 ile 80 ng/ml’dır

Doç. Dr. Muhammed Keskin “Kabul edilen kandaki
D vitamini seviyesi 30 ile 80 ng/ml’dır. 12 ng/ml tehli-
keli düzeyde eksiklik olarak görülür ve 20 ng/ml al-
tında olanlar da dahil olmak üzere takviye
uygulaması tavsiye edilir. Toksik düzey olarak belirtti-
ğimiz 100 ng/ml üstü ise vücutta zararlı tepkimelere
yol açacak kadar fazla D vitamini olmasıdır.” diyor.

Ciddi yan etkileri var

Doç. Dr. Muhammed Keskin “Yeterli D vitamini sevi-
yesi bağışıklığı artırmaya yardımcı olur ve osteopo-
roz, kanser gibi hastalıklardan ciddi olarak korur.
Ama aşırı ve bilinçsiz kullanımı da ciddi yan etkiler
yaratır. İlk tehlikeli yan etkisi Hiperkalsemi dediğimiz
kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesidir. D vita-
mini, tükettiğiniz gıdalardaki kalsiyumun emilmesine
yardımcı olur. En önemli ve faydalı rollerinden biri
olan bu özellik aşırı miktarlara ulaştığında kandaki
kalsiyumu tehlikeli semptomlara neden olabilecek se-
viyelere ulaştırır. Hiperkalseminin en korkulan yan et-
kisi kalpteki ileti yollarının düzgün çalışmasını
bozması ve ritim bozukluğuna neden olmasıdır.
Bunun yanında yine hiperkalsemi sebebiyle mide ağ-
rısı, kabızlık veya ishal gibi genellikle gıda intoleransı
ya da irritabl bağırsak sendromu ile ilişkili sayılabile-
cek sindirim sistemi şikayetleri yaşatır. 
Vücuda aşırı D vitamini yüklemesi yapmanın diğer
bir zararı da kemik sağlığınadır. D vitamini kemikler
için ne kadar yararlıysa vücutta toksik miktarda ol-
ması kemik erimesi yapar.” diyor. 

Uzman Klinik Psikolog İpek Özaktaç, “Hayatınızda
oyuna ve yaratıcılığa izin verin. Çocukların da olacağı
şekilde ailecek birlikte yemek yapın, yapboz ve kutu
oyunları oynayın, açık alanda spor yapın, dans edin
ve hareket edin. Yeni hobiler edinin” dedi. Psikolojik
veya fiziksel bütünlüğümüze karşı tehdit hissettiğimiz
her durumun bizim için stres kaynağı olduğunu belir-
ten, Özaktaç, sabah alarm sesi ile uyanmak, işe ya da
okula yetişmeye çalışmak, büyükşehirlerde şehrin tra-
fiği, gürültüsü ve kaos ortamı içinde olmak, beklenen
depremler, ekonomik kaygılar, aile içerisinde yaşana-
bilen gerginlikler gibi stres faktörlerinin neredeyse her
an karşımızda olduğunu kaydetti.  Belli bir stres duru-
muyla karşı karşıya kaldığımızda onunla nasıl başa
çıkacağımızı kaynaklarımızın belirlediğini vurgulayan
Özaktaç, “Kaynaklar, bize iyi gelen her şey demek.
Biz kaynakları içsel ve dışsal kaynaklar olmak üzere
ikiye ayırıyoruz. İnanç sistemimiz içsel kaynaklarımız-
dan biriyken, sosyal çevremiz dışsal kaynağımız olu-
yor. Dolayısıyla, her yıl Ramazan ayında dini
inancımız doğrultusunda ibadetlerimizi yerine getirir-
ken sevdiklerimizle bir arada kalabalık sofralarda
olmak, ortak bir hissiyatı paylaşmak ve bu aya özel
rutinleri sürdürmek psikolojik anlamda güçlendirici
oluyor” ifadelerini kullandı.
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COCUK GELISIMINDE 
ERKEN MUDAHALE 
Z eytinburnu’nda ikamet eden 0-6

yaş arası her çocuğun gelişimsel
değerlendirmesini yaparak yaşın-

dan beklenen düzeyi değerlendirmeyi
amaçlayan 'Gelişim Değerlendirme Üni-
tesi' Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme
ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafın-
dan hizmete alındı. Çocukların bilişsel,
duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil
alanlarındaki gelişimlerini uzmanlar ta-
rafından değerlendirecek olan AKDEM,
gelişim bozukluğu gösteren çocuklara
yönelik olarak erken müdahale programı
hazırlayacak.

Üniversitelerden destek alınacak

AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünite-
si’nin açılışını yapan Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu
Aile Kadın Destekleme ve Engelliler
Merkezi’nin ilçe belediyelerine örnek
olacak uygulaması Gelişim Değerlen-
dirme Ünitesi’nin üniversitelerle iş birliği
halinde kapsamlı bir şekilde çalışarak il-
çedeki tüm 0-6 yaş aralığındaki çocuk-
lara hizmet edeceğini söyledi.

Uzmanlar eşliğinde izlenecek

Arısoy, “AKDEM üzerinden bizlere mü-
racaat eden bütün aile bireylerinin ço-
cuklarını Gelişim Değerlendirme
Ünite’mizde uzmanlar eşliğinde izle-
meye alıp, teste tabii tutarak kapsamlı
bir gelişim raporu hazırlayacağız. Böyle-
likle bazı kritik durumlarda erken tanı
imkânları ortaya çıkacak. Çocuklarımız
bizim için çok önemli, dolayısıyla bu uy-
gulamayı da çok önemsiyoruz.” dedi.

Değerlendirme süreci

AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünite-
si’nde çocuğun takvim yaşı belirlenerek
genel gelişimi ile ilgili detaylı bilgilerin
alınarak uzmanlar tarafından değerlen-
dirmeler yapılıyor. Çocuğun gereksini-
mine göre hangi değerlendirme
araçlarının kullanılacağı belirleniyor. De-
ğerlendirme sonucuna göre çocuğa

uygun bir öneri raporu hazırlanarak
ebeveyne sunuluyor. Ayrıca gelişim de-
ğerlendirme sürecinde anne babalar ço-
cuklarını daha iyi tanıyorlar.
Çocuklarının gelişim sürecinde güçlü ve
zayıf yönlerini görüp, gelişim geriliği,
otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi
acil müdahale edilmesi gereken hastalık-
ların erken tespitini sağlamış oluyorlar.
Geç fark edilen gelişimsel problemler

çocukların ve ailelerin yaşamını olum-
suz yönde etkiliyor. Bu ünite, çocuk-
larda gelişimin aksayan yönlerinin
erken fark edilebilmesi ve uygun önlem-
lerin alınabilmesini sağlıyor. Çocuğun
genel gelişimine ilişkin olarak aile
doğru bilgiye sahip olabiliyor ve sorula-
rına cevap bulabiliyor. AKDEM Geli-
şim Değerlendirme Ünitesi’nin aile
temelli bir yaklaşımı bulunuyor. Hizme-

tin Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde
olması ailelerin hizmete daha kolay
ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu hizmet
sayesinde ilçe genelinde 0-6 yaş arası
çocuklara dair genel bir bilgi bankası da
oluşturulmuş olacak. Randevu için,
AKDEM Gelişim Değerlendirme Üni-
tesi’ne direkt müracaat edebiliyor veya
www.akdem.org.tr adresinden prog-
rama başvurabiliyorsunuz.

Üro-AndrolojiUzmanı
Prof. Dr. Halim Hattat, “Ör-
neğin nitrat türü kalp ilaçlarını

alanlara sertleşme ilaçları yasak. Bu du-
rumda sertleşmeyi sağlamada enjeksi-
yonlar, hormon tedavileri, şok dalga,
PRP gibi diğer tedavilerden yararlanıla-
biliyor. Yine kalp için kullanılan bazı ilaç-
lar vücuttaki testosteron seviyelerini
düşürüp isteksizlik yaratabiliyor. Testos-
teron eksikliği yanında kalp krizi yaşama
veya ölüm korkusu, cinsellikte başarısız-
lık kaygısı, çekici hissetmemek, özgüven
eksikliği gibi psikolojik faktörler de isteği
azaltabiliyor.  Bu durumda hormonsal
eksiklik gideriliyor ve performans endi-
şesi çözümleniyor” açıklamasında bu-
lundu.

Kalp krizi geçirenler beklemeli

Cinselliğe ne zaman başlamak gerekti-
ğini anlatan Prof. Dr. Halim Hattat şu
şekilde konuştu: “Basit olarak kalp krizi
sonrası yaklaşık 6-8 haftalık, stent ameli-
yatları sonrası 3-4 haftalık, bypass son-
rası 8-14 haftalık bir bekleme süresi
öneriyoruz. Ancak bu süreler hastaların
genel sağlık durumuna göre değişebili-
yor. Hekiminize danışmanız daha doğru.
Kendi kendinize asla bir cinsel tedavi uy-
gulamayın ve kalp ilaçlarınızı asla bırak-
mayın. Cinsellik sırasında kalp krizi
geçirmek, partnerin kalp sorunu yaşa-
ması bu kabuslardan bazıları. Oysa cin-
sel aktivite sonrası veya içinde kalp krizi
geçirme riski veya cinsellik esnasında
kalpteki sorunlara bağlı ölümler oldukça
nadir. Sağlıklı bir kişide seks sonrasında

kalp krizi görülme riski yaklaşık 1 mil-
yonda 2.5. Bu rakam daha önce kalp
hastalığı geçiren kişilerde sadece 1 mil-
yonda 25’e kadar çıkıyor. Ancak özellikle
erkekseniz, daha önceden geçirilmiş bir
kalp krizi hikayeniz varsa ve aşırı hareket-
siz bir hayat tarzı sürüyorsanız riskinizi
arttırdığınızı bilmelisiniz.”

Duygusallıkla başa çıkma

Kalbi etkileyen her şeyin cinselliği de et-
kilediğini belirten Hattat, “Kalp sorunları
sonrasında cazibenizi yitirdiğinize, part-
nerinizin sizi artık çekici bulmadığına
inanabilirsiniz. Eski cinsel performansı-
nızı gösterip gösteremeyeceğiniz konu-
sunda endişelenebilirsiniz. Partnerinizin
aşırı korumacı his ve tavırlarının özgüve-
ninizi yaraladığını düşünebilirsiniz. Cin-
sel isteğinizin azaldığını, partnerinizden
uzaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Bu endi-
şeler ve duygusal fırtınalar sertleşme ce-
vabını azaltabiliyor. Yine cinsel ilişki
esnasında kalp krizi yaşamaktan veya öl-
mekten korkmak da sertleşme kalitesini
azaltabiliyor. Özellikle eforlu bir hareket
veya cinsellik esnasında kalple ilgili sı-
kıntı yaşayan hastalar hem sağlıkla ilgili
korkuları ve stres, hem de cinsel ilişkide
başarısızlığa uğrama endişesi nedeniyle
sertleşme sorunu yaşayabiliyor. Bu so-
runlardan partnerler de etkileniyor. Eşleri
iyileşme sürecinden geçip cinselliğe hazır
olmasına rağmen hala beraberlikten ka-
çınıyorsa suçu kendilerinde arayabiliyor"
diye konuştu. Çiftler arasındaki iletişimin
önemini belirten Hattat, "Burada önemli
olan nokta, bu duygusal sıkıntıları kısır

döngü haline getirmemek. İletişimin çok
değerli bir tedavi aracı olduğunu bilmeli-
siniz. Çift olarak yaşadığınız sağlık so-
runları veya ameliyatlardan sonra
mutlaka yaşadıklarınızı, korkularınızı, is-
teklerinizi, duygularınızı açık bir dille ko-
nuşmalısınız. Böyle bir iletişimin sizi
partnerinizle yakınlaştıracağını ve çözüm
yolları aramaya teşvik edeceğini bilmeli-
siniz. Gerektiğinde cinsel sıkıntılarınız
konusunda uzmana başvurmaktan çe-
kinmemelisiniz” açıklamasında bulundu.

Nitrat bağımlılığı tehlikesi

Bypass geçiren ve efor sırasında kalp sı-
kıntıları devam eden hastaların cinsellik
sırasında nitrat tipi göğüs ağrısı ilaçlarını
kullanabildiğine dikkat çeken Prof. Dr.
Halim Hattat, “Ancak bazı hastalarda
cinsellik esnasında kalple ilgili bir sorun
yaşama korkusu nitrat kullanımını sü-
rekli ve devamlı bir hale getirir. Hasta nit-
rat ilacı olmadan cinselliğe başlayamaz,
devam ettiremez. Burada nitrat grubu
ilaçlara psikolojik bir bağımlılık söz ko-
nusudur. Bu durumdan mutlaka dokto-

runuza bahsetmelisiniz. Doktorunuz bu
aşırı anksiyete veya depresyon duru-
muna yönelik psikolojik ve medikal teda-
viler hakkında size bilgi verecektir” dedi.

Kalbi koruma yöntemleri

Cinsellik sırasında yapılması gerekenleri
anlatan Prof. Dr. Halim Hattat, “Daha
önceden de birliktelik yaşadığınız bir
partnerle kalp sorunları ertesinde birlikte
olmanız sizi psikolojik olarak rahatlata-
caktır. Fiziksel egzersiz son derece önem-
lidir. Hareketsiz kişiler hem kalp krizine
daha yatkındır hem de bu durum olu-
şursa kurtulma şansları düşüktür. Seks-
ten önce aşırı yemek veya alkol almak da
kalbi strese sokar. Bu nedenle en son ye-
mekten veya alkol tüketiminden sonra en
az 3 saat beklemeniz gerekir. Normal ve
uygun sıcaklıkta bir oda seçmelisiniz.
Dinlenmiş ve rahatlamış olduğunuz bir
saati seçmenizde fayda var. Eğer seks sı-
rasında aşırı heyecanlanıp performans
endişeleri yaşarsanız, durup, birkaç da-
kika derin derin nefes alıp tekrar başla-
manız faydalıdır” ifadelerini kullandı.

Kalp krizi
riskini artırıyor 

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 0-6 yaş grubundaki
çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanla-
rında gelişimlerinin değerlendirildiği 'Gelişim Değerlendirme Ünitesi'ni hizmete aldı
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Doç. Dr. Muhammed Keskin, koruyucu olduğu
için vücutta eksikliğinden ve eksikliğinin ne
düzeyde olup olmadığından habersiz, doktor
tavsiyesi ve kontrolü dışında kullanımdan
kaynaklı D vitamini düzeyi toksik düzeye
ulaşan hastaların çoğaldığının altını çizdi

Psikolojiniz için
hobiler edinin



polis
gerekeni 

yaptı

3GÜNCEL 24 NİSAN 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

THodeX Kripto Para Bor-
sası şirketiyle ilişkili olduğu
tespit edilen 78 kişinin yaka-

lanmasına yönelik İstanbul merkezli 8
ilde operasyon düzenlendi. Operasyon
polis kamerasına yansıdı. 
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in
2 milyar dolarlık kripto para dolandırı-

cılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma
kapsamında, İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon
düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78
kişinin yakalanması için düzenlenen
operasyonda şu ana kadar 62 kişi göz-
altına alındı. 

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün
ardından emniyekt müdürlüğüne gö-
türüldü. Operasyonun devam ettiği
belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden ya-
pılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki
merkezinde yapılan aramalarda da bir-
çok dijital materyal ve dokümana el
konulduğu kaydedildi.

olay, geçtiğimiz günlerde gece
saatlerinde Altınşehir Mahalle-
si'nde bulunan otomobil par-

çası satan dükkanda yaşandı. Edinilen
bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen hırsız-
lar, önce güvenlik kamerasını etkisiz hale
getirdi, daha sonra da kapıyı kırıp içeri
girdi. İş yerinden toplam 60 bin lira değe-
rinde akü, yağ ve otomobil yedek parçası
çalan hırsızlar daha sonra kayıplara ka-
rıştı. Dükkanına geldiğinde malzemeleri-
nin çalındığını fark eden Aydın Kaytan,
durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak
izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ar-
dından hırsızların peşine düştü. Ayrıca
aynı dükkanda daha önce de hırsızların
girdiği öğrenildi.

Dalga geçtiler 

Hırsızların kameraya el salladığını söyle-
yen iş yeri sahibi Aydın Kaytan, "Gece sa-
atlerinde bir araçla geliyorlar. 3-4 kişilerdi.
Kapıyı kırmaları 2-3 dakikalarını aldı. İçeri
girip, tüm mallarımızı aldılar. 10 dakika
içinde bütün her şeyi aldılar. Altınşehir'de
çok hırsızlık olayı var. Arabada bayan da
vardı. Bir de dalga geçer gibi kameraya el
salladılar." dedi. Yaşanan hırsızlık anları
ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hır-
sızların dükkana girişi ve malzemeleri
çalma anları yansıdı. DHA

Kripto paracılara operasyon düzenlendi

AFRIKALI CETE 
YAKAYI ELE VERDI
Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın
satarak 130 bin dolar dolandırdıkları 
belirlenen Afrikalı 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin tasarladıkları sahte para basma
makinesi ve sahte altınlar kameralara yansıdı

O lay, 17 Nisan tarihinde
Beşiktaş'ta bulunan
otelde gerçekleşti. İd-

diaya göre, Burhan Ö. (47), Aksa-
ray'da tanıştığı kişilerle 130 bin
dolar karşılığında 4 kilogram altın
almak için anlaştı. Burhan Ö. ve
eşi, Beşiktaş Cihannüma Mahal-
lesi Saray Caddesi üzerinde bulu-
nan lüks otelde şüphelilerle
buluştu. Şüpheliler, Burhan Ö. ve
eşine 4 kilogram sahte altın teslim
etti. Parayı alan şüpheliler, kasa-
nın otel odasında bulunduğunu,
altınların sorunlu çıkması halinde
altınları geri getirerek kasadan pa-
rasını alabileceğini söyledi.

Çifte dolandırıcılık

Bir gün sonra kuyumcuya altınları
bozdurmaya giden ikili, altınların
sahte olması üzerine şüphelileri
arayarak paralarının iadesini is-
tedi. Kasaya sahte 130 bin dolar
bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye
sahte dolarları vererek çeşitli ba-
haneler ile otelden ayrıldı. Verdik-
leri paranın da sahte olduğunu
anlayan Burhan Ö., polis karako-
luna giderek şikayetçi oldu.

Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği ekipleri ihbar üzerine ça-
lışma başlattı. Ekiplerin gerçekleş-
tirdiği çalışma sonucunda
şüphelilerin kimliği ve adresi tespit
edildi. Ekipler, Afrikalı 9 şüpheliyi
Kağıthane Harmantepe Mahallesi
Dalyan Sokakta bulunan bir dai-
rede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamla-
nan şüpheliler, sağlık kontrolünü-
nün ardından adliyeye sevk edildi.
DHA

1 dEĞİl 2 kERE 
soYdulaR!

Şüphelilerin, tasarladıkları makine ile orijinal
para bastıklarını iddia ettiklerini ve çektikleri
videoları müşterilerine güven sağlamak için
gönderdikleri belirlendi. Polis ekiplerinin
olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda
dolar, euro ve sahte para basma makinesi
ele geçirildi. Öte yandan, Burhan Ö.'nün
otele girişi, şüphelilerin tasarladıkları sahte
para basma makinesi ve çok sayıda sahte
döviz kameralara yansıdı.

Para basmaya
çalıştılar

Bağcılar
alev alev!
Bağcılar'da ambalaj üretimi yapılan iş yerinde bulunan pres makinesinde
henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın
ardından iş yerinde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Bağcılar’da 2 katlı iş yerinin
2'inci katında henüz belirleneme-
yen bir nedenle patlama mey-

dana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın
pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulu-
nan binalarda da hasar meydana geldi. Pat-
lama saat 05.20 sıralarında, henüz
belirlenemeyen bir nedenle pres makine-
sinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine
olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. İş yerinde, patlamanın şid-
detiyle pencereler caddenin ortasına kadar
fırladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin
müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yan-
gında, iş yerinin kapalı olması ve içeride
kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı
engelledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatı-

lırken, patlamanın henüz belirlenemeyen bir
sebeple pres makinesinden kaynaklandığı
belirtildi.

Sonik patlaması gibiydi

Patlamayı 5 sokak ilerideki evinden duyan
ve sesine uyanan Muhammet Akarsu şu
ifadeleri kullandı: "O sırada ben evimde
uyuyordum. Öyle bir patlama sesi geldi ki,
sanki uçakların sonik patlaması gibi. Ben 5
sokak ileride oturuyorum. Evler sallandı, bi-
nalar sallandı. O derece patlama sesi geldi.
Kalkıp geldiğimizde buraya, giriş katlardaki
dükkanların camları patlamıştı, diğer dük-
kanları camları patlamıştı. Gerçekten bir
bomba düşmüş gibi patladı. Yani çok şid-
detliydi. Basınçlı bir patlamaydı" DHA

Başakşehir'de bulunan otomobil
parçası satıcısına ikinci kez giren
hırsızlar 60 bin lira değerinde yağ,
akü ve yedek parça çaldı

olay, 15 Nisan'da Selami Ali
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan banka şube-

sinde gerçekleşti. 2 ay önce Türkiye'ye giriş
yaptığı öğrenilen Ukrayna uyruklu Andru
S.(50) bankadan kasa kiraladı. Andru, ki-
raladığı günden itibaren her gün para koy-
mak amacı ile kasasının yanına gitti.
Şüpheli, yine para koymak iddiasıyla 15
Nisan'da banka görevlisi ile kasaların bu-
lunduğu alana gitti. Görevlinin yanından
ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, yanında
bulunan 15 anahtarı diğer kişilere ait olan
kiralık kasalara deneyerek kalıp çıkarmaya
çalıştı. Banka görevlisi, Andru S.'nin uzun
süre içerde zaman geçirmesinden şüphele-
nerek yanına gitti. 

Banka kasasını
soymaya çalıştı
Üsküdar'da banka şubesinden kasa
kiralayan Ukraynalı şüpheli, diğer
kasaları anahtar kalıbı çıkararak
açmaya çalışırken yakalandı

şişli Bomonti Tüneli'nde mo-
tosikletinin hakimiyetini kaybe-
den sürücü tünel duvarına

çarptı. Sürüklenen motosikletli yaralandı,
Kaza, Bomonti Tüneli Beşiktaş istikame-
tinde salı günü saat 09.30 sıralarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'den
Bomonti Tüneline giren motosiklet sürü-
cüsü, virajı alamayınca tünel duvarına
çarptı. Kazada sürücü yola savrulurken
motosiklet de sürüklendi. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şişli’de motosiklet
kazası oldu

Bir bisiklet hırsızı eksikti!
silivri'de apartmandan bisiklet
hırsızlığı anları güvenlik kameraları
tarafından görüntülendi. Görüntü-

lerden tespit edilen şüpheli polis ekipleri tara-
fından kısa sürede yakalandı. Olay, Yeni
Mahalle, 1 Kasım Caddesi'ndeki bulunan Bir-
lik Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. 7
katlı apartmanın giriş katındaki bisikleti çalan

şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık ola-
yının ardından Silivri İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden
şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede
yakaladı. Yakalanan hırsızlık şüphelisi polis
merkezine götürülürken, çalınan bisiklet ise
sahibine teslim edildi. 
DHA

Korkunç bir kaza: 1 yaralı var
Gaziosmanpaşa TEM Otoyo-
lu'nda su yüklü TIR'ın çarptığı tak-
sici ağır yaralandı. Olay yerine

gelen taksicinin arkadaşı taksiyi görünce tele-
fonu atıp, ağladı Kaza, sabah saatlerinde
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkii
Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, 34 KM 3916 plakalı su yüklü

TIR'ın şoförü önünde giden Muhsin Kor-
kutçu idaresindeki 34 THK 10 plakalı taksiye
çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına
savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları
ilk müdahalenin ardından Korkutçu'yu hasta-
neye kaldırdı. Tedavi altına alınan taksicinin
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi Plan-
lama Ajansı bünyesinde faaliyet gös-
teren İstanbul İstatistik Ofisi,

“İstanbul’un Çocukları 2021” raporunu
yayınladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında yayınlanan
raporda, İstanbul’daki çocuk nüfusunun il-
çelere göre dağılımına ilişkin kapsamlı bil-
giler yer alıyor. İstanbul’da okullaşma
oranlarının ülke geneli ile karşılaştırmalı şe-
kilde raporlandığı araştırmada, yabancı uy-
ruklu çocuklara ilişkin veriler de bulunuyor.
Türkiye’de 0-17 yaş aralığındaki toplam
çocuk nüfusunun (22 milyon 750 bin 657)
yüzde 17’si (3 milyon 941 bin 598) İstan-
bul’da yaşıyor. Türkiye’de 0-14 yaş aralı-
ğında 19 milyon 68 bin 237 çocuk
bulunurken bu sayı İstanbul’da 3 milyon
312 bin 147.

En fazla çocuk Esenyurt’ta

İstanbul’da çocuk nüfus oranının (0-17
yaş) en yüksek olduğu ilçeler Esenyurt,
Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Ümra-
niye. Bu oranın en düşük olduğu ilçeler ise
Adalar, Şile, Çatalca, Beşiktaş ve Bakırköy.
Esenyurt nüfusunun yüzde 31’i, Bağcı-
lar’ın yüzde 29’u ve Küçükçekmece’nin
yüzde 26’sı çocuklardan oluşuyor. Ada-
lar’daki çocuk nüfusu oranı ise yüzde 13.
Esenyurt’ta 0-14 yaş aralığında 257 bin
578 çocuk yaşıyor. İstanbul’da 0-4 yaş ara-
lığında 1 milyon 79 bin 718; 5-9 yaş aralı-
ğında 1 milyon 133 bin 528; 10-14 yaş
aralığında 1 milyon 98 bin 901 çocuk yaşı-
yor. 90 bin 786 çocukla, 0-4 yaş aralığında
en fazla çocuk nüfusuna sahip ilçe ise
Esenyurt. Esenyurt’u Bağcılar (57 bin 682)
ve Küçükçekmece (57 bin 558) izliyor.

En fazla çocuğa
sahip mahalle Kayabaşı

İstanbul’da 0-14 yaş grubundaki çocuk nü-
fusunun en fazla olduğu mahalleler ara-
sında Kayabaşı (Başakşehir), Adnan
Kahveci (Beylikdüzü) ve Atakent (Küçük-

çekmece) ilk sıralarda yer alıyor. 0-4 yaş
grubundaki çocuk nüfusunun en fazla ol-
duğu mahalleler ise Kayabaşı (Başakşe-
hir), Yeşilkent (Avcılar) ve Güvercintepe
(Başakşehir). Sadece Kayabaşı (Başakşe-
hir) mahallesinde, 0-14 yaş aralığında 29
bin 279; 0-4 yaş aralığında ise 9 bin 219
çocuk bulunuyor.

2020’de çocuklu 
hanelerin oranı yüzde 46

İstanbul’da 2020 yılında toplam 4 milyon
596 bin 419 hane içerisinde, çocuk bulu-
nan hane oranı 2 milyon 136 bin 664 hane
ile yüzde 46 oldu. Tek ebeveynli hane sayısı
186 bin 185. Tek ebeveynli hanelerde yaşa-
yan toplam çocuk sayısı ise 276 bin 829
oldu. Türkiye’de, tek ebeveyn ve çocuklar-
dan oluşan hane sayısı toplam 1 milyon
135 bin 842 şeklinde kaydedildi.

816 çocuk koruyucu aile yanında

Türkiye’de koruyucu aile sayısı 6 bin 637
iken, İstanbul’da 749 koruyucu aile bulu-
nuyor. Türkiye’de 8 bin 65 çocuk koruyucu
aile yanında yaşıyor. İstanbul’da koruyucu
aile yanında yaşayan çocuk sayısı ise 816.

İstanbul, Türkiye’nin gerisinde

Türkiye’de okul öncesi net okullaşma oranı

2019 verisine göre yüzde 41,8 iken, İstan-
bul’da bu oran yüzde 40,8 oldu. İlkokulda
net okullaşma oranı Türkiye’de yüzde 93,6,
İstanbul’da ise yüzde 94,6’dır. Orta öğre-
timdeki net okullaşma oranları Türkiye’de
yüzde 85, İstanbul’da ise yüzde 89,2’dir.
İlkokuldan ortaöğretime geçişte ise net
okullaşma oranı hem Türkiye’de hem de
İstanbul’da azalıyor.

Evlenen çocuk sayısı 807

İstanbul’da 2020 yılında 16-17 yaş gru-
bunda evlenen çocuk sayısı 807 olurken,
bu çocukların %95’ini kız çocukları (765
evlilik) oluşturdu. Türkiye’de ise aynı dö-
nemde, toplam 13 bin 740 çocuk evlendi-
rilmiş iken, bu çocukların 13 bin 14’ü kız,
726’sı ise erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocukluktan
erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımladığı
adölesan döneminde
doğum yapan çocuk
oranı, İstanbul’da
binde 3,9, Türkiye
genelinde ise binde
8,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye’de 5 yaş altı
ölüm hızı binde 11,2
iken, İstanbul’da bu
oran binde 8,8.

ANIL BODUÇ
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İBB İstanbul Planlama Ajansı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kapsamında “İstanbul’un Çocukları 2021” raporu yayımladı. Yaklaşık 4 milyon çocuğun
yaşadığı İstanbul’da, en fazla çocuk Esenyurt’ta, en az çocuk ise Adalar’da yaşıyor. 
İstanbul, okul öncesi okullaşmada Türkiye ortalamasının gerisinde bulunuyor

OKULLASMA
ORANI AZALDI

İstanbuL’da 2020 yılında doğum
yeri yurtdışı olan çocuk sayısı, 125 bin
167, Türkiye’de ise 529 bin 285 oldu.
Türkiye’deki 289 bin 167 yabancı uy-
ruklu çocuğun ise 66 bin 703’ü İstan-
bul’da yaşıyor.
mazan süresincede hayırseverlerin yar-

dımlarıyla temin edilen yardım kolile-
rini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya
devam edeceğiz. Yardım eli bekleyen-
lere el uzatacağız. Bayram içinde ihti-
yaç sahiplerimize giysi desteği
yapacağız. Gönüllere köprü olmaya
devam edeceğiz" dedi. 

66 bin 703 yabancı
uyruklu çocuk var

Kırmızı
beyaz Şişli
Şişli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.
yılını Şişlili çocuklarla doyasıya kutladı.
Belediye Başkanı Muammer Keskin’in
de katıldığı kutlamalarda, bando şenlik
takımı Şişli mahallerini dolaştı. Başta
çocuklar olmak üzere Şişlili komşular,
pandemi kısıtlaması nedeniyle pencere
ve balkonlardan kutlamalara eşlik etti

ŞİŞLİ Belediyesi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlama-

larını, pandemi tedbirleri ve kısıtlama-
lara uygun olarak günler öncesinde
planlandı.Şişli Belediye Başkanı Mu-
ammer Keskin, 23 Nisan’da bando
şenlik takımıyla birlikte Şişli’nin tüm
mahallerini gezdi. Keskin, hem kom-
şularıyla 23 Nisan’ı kutladı, hem de
onlara bu zorlu süreçte moral verdi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin, “Çocuklar pandemi nedeniyle
maalesef bu yıl da 23 Nisan’ı evde ge-
çirdi. Biz çocuklarımızın bayram ne-
şesinden mahrum kalmalarını
istemedik. Bu nedenle onlar için birbi-
rinden eğlenceli online etkinlikler dü-
zenledik. Bu etkinliklerimizi, sosyal
medya hesaplarımızdan duyurduk.
Ben Belediye Başkanı olurken bir söz
verdim; ‘Şişli’nin 25 mahallesindeki
her çocuğun yüzünde aynı gülüm-
seme olacak’ dedim. İşte 23 Nisan’da
bunu yaptık. Bando şenlik takımı-
mızla her bir mahalleyi teker teker ge-
zerek, 23 Nisan’ın 101. yılında onlara
unutulmaz bir bayram yaşattık” dedi.

İmamoğlu
Taksim’deydi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’ın
101’nci yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet
Anıtı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı

İstanbuL Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 101’nci 23
Nisan kutlamaları kapsamında Taksim

Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene ka-
tıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, İl Milli
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra
Kavuncu, CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Su-
başı ve İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan da törende hazır bulundu. Törenin resmi bö-
lümü, İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’nın anıta çelenk
koyması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla son buldu. İmamoğlu, resmi töre-
nin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde
getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı.
İmamoğlu’nun ardından sırasıyla CHP İstanbul İl
Başkanı Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Kavuncu ile DSP, AK Parti, Genç Parti ve Atatürk
Vakfı yöneticileri de anıta çelenk koydu.

Bozkurt 
kutlamalara
katıldı

esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün çocuklara arma-

ğan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nın 101. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhu-
riyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk
büstüne çelenk bıraktı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ço-
cuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıl dönümü
dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törende, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı du-
ruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törene İlçe Milli
Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Belediye Başkan Yar-
dımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu ve
Veysel Bal, Belediye Meclis üyeleri, Esenyurt Kent
Konseyi, parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş-

ları katılım sağladı.
Tören, Başkan Bozkurt
ve Milli Eğitim Mü-
dürü Paşali Beşli’nin
Atatürk büstüne çelenk
bırakmasının ardından
parti temsilcileri ve sivil
toplum örgütlerinin çe-
lenklerini sunmasının
ile son buldu.

Sesler
“Sevgiyle”
buluştu

LüLeburgaz Belediyesi 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ile 30. Ulus-

lararası Çocuk Şenliği kapsamında se-
vilen sanatçı Candan Erçetin’le birlikte
“Sevgiyle Buluşan Sesler” projesini ha-
yata geçirdi. Candan Erçetin, Lülebur-
gaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve
Sevgi Korosu ile Türkiye’nin dört bir
yanındaki çocuklarıyla birlikte “Bir
Dünya Bırakın” eserini seslendirdi. Lü-
leburgaz Belediyesi sosyal medya he-
saplarından yayınlanan video kısa
sürede çok sayıda kişi tarafından beğe-
nildi. Lüleburgaz Belediyesi’nin katkıla-
rıyla gerçekleştirilen “Sevgiyle Buluşan
Sesler” projesinde İzmir’den Trabzon’a,
Denizli’den Artvin’e kadar Türkiye’nin
dört bir yanındaki 10 koro çevrim içi bi-
raraya geldi. Seslendirilen eserlerde ço-
cuklar Candan Erçetin’le birlikte şarkı
söylerken ortaya bayram coşkusunu
yansıtan renkli görüntüler çıktı.



S osyal mesafe kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilen etkinlikte rengarenk,
uçurtmaların gökyüzünde uçurulduğu

anlar Büyükçekmece’de görsel bir şölen oluş-
turdu. Büyükçekmeceli çocuklar renk renk
uçurtmaların gökyüzünde uçtuğu anları
coşku ve mutlulukla izledi. Açık alanda ger-
çekleştirilen etkinlikte uçurtma kültürünün
gelişmesine önemli katkılar sağlayan Meh-
met Naci Aköz’ün 3 boyutlu Türk Bayrağı
şeklinde uçurtması büyük alkış topladı.

Dünyada eşi görülmemiş 
bir devlet adamı

Uçurtma şenliğinde miniklerle birlikte
uçurtma uçuran Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün 23 Nisan’ın öne-
mine vurgu yaparak şöyle konuştu: “23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nı çocuklarla birlikte kutluyoruz. Dola-

yısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı bizim Cumhuriyetimizin temelinin
atıldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlamadan ön-
ceki Atamızın en büyük icraatıdır. Gazi Mec-
lisi önce kurup sonra Kurtuluş Savaşı’na
girmesi dünyada eşi görülmemiş bir devlet
adamlığı ve çok önemli bir faaliyettir. Bunu
kavrayamıyoruz. Bunu iyi kavramak lazım.
Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nın değerini çok iyi bilmemiz
lazım. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır.
Bizde çocuklarımızla beraber sürekli bu
manzarayı yaşamaya çalışıyoruz. Bütün ço-
cuklarımızın bu güzel günlerini tekrar 
kutluyorum.”

23 Nisan’da içime gurur doluyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mını kendilerine armağan eden Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini dile ge-
tiren minikler ise duygularını şu sözlerle
ifade ettiler:
Suzan Kibar: 10 yaşındayım. 23 Nisan’ı
gerçekten çok seviyorum. Atatürk bize arma-
ğan ettiği için. Hasan Başkan’ın bize yapmış
olduğu şenlikle daha da mutlu olduk. Ona
da burdan çok teşekkür ediyoruz.
Miraç Özhan: Atatürk’ün bu 23 Nisan’ı
kurduğu için Atatürk’ü çok severim. Ata-
türk’ün bize verdiği bu armağandan dolayı
ona her zaman çok teşekkür ederim. O’nun
bütün sözlerine saygı, sevgi duyuyorum.
Uçurtma şenliğinde bugün böyle bir
uçurtma vardı uçurduk. Biraz başarılı geçti
biraz da tabi uçuramadık. Her şey oldu.
Ama olacaklardan mutluyum Atatürk’ün

bizi bugünlere getirdiğinden çok 
minnettarım.
Elif Nisa Akkuş: 11 yaşındayım. 23 Nisan
sanki benim için içime böyle bir gurur dolu-
yor. Atatürk’ün bizim için böyle oradaki sa-
vaşlarda neler hissedilebilindiğini sanki böle
içimde hissedebiliyorum o gün. Çok güzel
bir gün oluyor. Atatürk’ü böyle anımsıyo-
rum. Bu uçurtma şenliği de çok güzel oluyor.
Arkadaşlarımla beraber uçurtma uçurtmayı
çok seviyorum. Çok güzel oldu.
Mert Sağır: 23 Nisan benim için çok
önemli bir şey hayatım kadar değerli. Neden
mi? Atatürk bizim için savaşmış, ülkemiz
için savaşmış ve bu güzel günü bize arma-
ğan etmiş. Çünkü bizi çok seviyor. Bizde
O’nu aynı kuvvetle sevmeliyiz. Herkesin 23
Nisan’ı kutlu olsun.

BİLGENCE

Celal BİLGEN
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23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Mecli-
si'nin (TBMM) açıldığı gündür.Bizler çok
şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü

bizim atamızdan gelen gelenekgörenek ve ilkelerimiz
ilklerimiz vardır,

Her millete nasip olmayan bizim peygamberimiz ve
atamız vardır. Yaradan bize güzelahlakı ve Allah'ın kulu
olmayı öğreten Muhammet Mustafa’yı göndermiş.
Kula kul olmamayıöğreten Kemal Mustafa'yı gönder-
miş onun için çok şanslıyız.

İlklerimiz deyince başta 23 Nisan çocuk esirgeme
bayramımız var dünya üzerindebaşkaca bir ülke yok ki
çocuklarına bayram armağan etsin.

23 Nisandan sonra 29 Ekim ilan edilmiş yaşlı bir
adam sevinirken görenler, amcadede niye seviniyorsun
diye sorarlar duymadınız mı görmediniz mi Cumhuriyet
kuruldu, pekinasıl bir şey bu cumhuriyet anlat bakalım
deyince:

Atam ne yaptı ise güzel yapar güzeldir.
23 Nisan 1920, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin

açıldığı ve Türk halkının egemenliğiniilân ettiği tarihtir.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te ve 23 Nisan gününün bay-
ram olarak kutlanmasınakarar verdi ve bu tarihten 5
yıl sonra da 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı ço-
cuklaraarmağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yı-
lında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmayabaşlandı.
1979'da, ilk olarak altı ülkenin katılımıyla uluslararası
boyuta taşınan milli bayram,birçok ülkeden çocukların
katılımıyla kutlanıyor. Dünya'da çocuklarına bayram
hediye edenve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk
ve tek ülke Türkiye&#39;dir.

23 Nisan arifesinde Beyoğlu ilçemizde bulunan Rus
Rosinin lokantasında MustafaKemal ve arkadaşları
yemek yerken Mustafa Kemal Rus’a bak buraya biz ge-
liyoruz burayıbiraz güzelleştir.

Rus paşam kendi imkânlarımızla bu kadar İş 
Bankasında kredi istedim vermediler,Mustafa Kemal
İş. Bankası Genel müdürü Muammer Eriş bir mektup
yazar al bu mektubu İşBankasına götür. Bu firmaya
kredi veriniz

Rus alır mektubu gider İş Bankası Genel Müdürüne
Paşamdan mektup getirdim,Muammer Eriş okur mek-
tubu, inceler firmayı gider Köşk'e Çıkar Mustafa Ke-
mal'e paşammektubunuzu aldım firmayı inceledim,
ancak firma krediye uygun değildir. Mustafa Kemalsen
benim gönderdiğime nasıl kredi vermezsin demez te-
şekkür eder.

Mustafa Kemal günlerden bir gün yine orada yemek
yerken, mülkiyeden öğretmeni Mili Eğitim Bakanı
Mehmet Esat; paşam 23 Nisan'da bir tamim yayınla-
mayı düşünüyorum:

Kız çocuklar bayramda kısa etek kısa kollu ve kısa
çorap giydirilmesin. Mustafa Kemal bu önemli değil de-
yince orada bulunan en genç delikanlı sözekarışır ha-
nımlara verilen hakları alamazsınız. Mustafa Kemal
sen kendi işine bak o benimhocam ne yapacağını bilir
benim gibi bir dehayı o yetiştirdi.

Sizin gibi bir dehayı yetiştirmiş olması binlerce geri-
ciyi yetiştirmesine engel teşkileder mi. Mustafa Kemal
bu sofra sana ağır geldi istersen istirahat çekil deyince
ordabulunanlar onun susacağını düşünürler ancak bu
delikanlı susmaz.

Paşam bu sofra halkın sofrası biz burada Memleket
meselesi konuşuyoruz kimeağır geldiyse kalabilir.
Paşam siz zatıaliniz Rus’a aracılık etmeniz de doğru
değildi bizişimizi torpille üstesinden geleceksek neden
kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyeti kurdunuz.

Orada bulunanları buz gibi olurlar Mustafa Kemal o
zaman biz kalkalım derler vekalkarlar.

Bu delikanlı 30 yaşında sabaha kadar Mustafa Ke-
mal'in camında kapısında dolaşırsabah olmadan köşk
yetkilerinden borç ister 25 lira verirler Ankara’ ya
döner.

Mustafa Kemal kalktığında sorar Doktor Reşit Ga-
lip’i gördünüz mü gördük paşamAnkara’ya gitmek için
borç istedi bizde 25 lira verdik deyince Mustafa Kemal
hiç Ankara'yagidecek insana 25 lira mı verilir bari
benim paramdan yüz veya iki yüz lira verseydiniz.

Mustafa Kemal döner yanındakilere görüyor musu-
nuz cebinde 5 kuruş yok ancakilkelerden asla taviz ver-
miyor, benim silahımla beni vuran tek adam der.

Demek ki makamlar ve kazançlar her zaman yağcı-
lık yapılarak alınmıyor adamgibi dik durarak doğru bil-
diğinden vazgeçmemek ile yapılanı daha makbul
oluyor.

Mustafa Kemal'le Mersinde: Oradakiler doktor hoş
geldin konuşmasını sen yaparmısın deyince bu delikanlı
Paşam sende bizim gibi bir insansın senin bizden üstün
tarafıncesaretin deyince herkesin yağcılıkta yarıştığı bir
devirde bu delikanlı senin üstün tarafıcesaretin deyince
Mustafa Kemal yanına alır ve İstanbul'a getirir3 dönem
Aydın Milletvekili seçilir, 1932 Yılında Mili Eğitim Ba-
kanı iken liselerearkeoloji dersi koyar. Tarih yaşamın
arka odasıdır. Geçmişini bilmeyen Milletler geleceğini-
bilemezler. 

41 Yaşında rahmetli olur ışıklar içinde uyuyunuz.
Ulusal Egemenlik Çocuk bayramınız kutlu olsun 23

Nisan şiiri ile sonlandıralım:
23 Nisan 23 Nisan
Sana armağan etti Sevinçliyiz hepimiz
Ata bu güzel günü Taştı bugün neşemiz.
23 Nisan bugün Eğleniriz, güleriz.
Çocuk Bayramı günü Geldi 23 Nisan
Sevin, oyna, gez, dolaş Süsleriz biz her yanı
Senin bayramın bu gün Geldi çocuk bayramı
Bayrağı sev arkadaş Atatürk'ün armağanı
Dalgalandıkça öğün. Yaşa 23 Nisan...

R. Gökalp ARKIN Hakkı ERCAN 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği uçurtma şenliği eşliğinde 
çocuklar ile birlikte kutlandı. Covid-19 önlemleri kapsamında tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilen uçurtma şenliği
Sinanoba Mahallesi, Bababurnu sahilinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla yapıldı

Sarıyer’de 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sarıyer’de bir hafta süren programlarla kutlandı. Birbirinden farklı online
etkinliklerin yanı sıra sahil hattından köyler bölgesine kadar uzanan araç konvoyu vatandaşlara bayram heyecanını yaşattı

TBMM’nin açılışının 101. yılı
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı Sarıyer’de

coşkuyla kutlandı. Çelenk sunma töreni
ile başlayan etkinlikleri belediye araçları-
nın oluşturduğu 23 Nisan konvoyu takip
etti. Tüm ilçeyi marşlarla dolaşan araç-
lara vatandaşlar da bayrak ve alkışlarla
destek verdi. Bayram günü Sarıyer Bele-
diye Başkanlığı koltuğunda ise sürpriz bir
başkan vardı. Kazım Karabekir İlkokulu
öğrencilerinden 9 yaşındaki Aslı Şengül,
talimatlar vererek arkadaşlarına eğlenceli
anlar yaşattı. 
Her sene dünyanın dört bir yanından ge-
lerek ilçede karnaval havası estiren dünya
çocukları ise bu kez canlı yayın ile Sarı-
yerlilerle buluştu. Belediye Başkanı Şükrü
Genç’in konukları olarak duygularını
ifade eden çocuklar Sarıyerlilerin bayra-
mını kutladı. “Çocukların çığlıkları ile bu-
günü kutlardık” diyen Başkan Genç; “Bu
coşkuyu çok özlemişiz. Bütün hissedenle-
rin bayramı kutlu olsun” dedi. Her sene
dünyanın dört bir yanından çocuklar Sa-
rıyer’de misafir edilir ve bir hafta bo-
yunca ilçenin her bir noktasında halk
oyunları performanslarını rengarenk kı-
yafetleriyle sergilerdi. Bu sene pandemi
nedeniyle gösteriler online platforma ta-
şındı. Sivas, Hatay, Edirne, Diyarbakır,
Aydın, Artvin, Kosava, Kıbrıs, Romanya,
Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Ma-

kedonya, Sırbistan ve Ukrayna’dan canlı
yayına katılan çocukların gösterileri
büyük beğeni aldı. Ayrıca ülkelerden ve
şehirlerden belediye başkanları ve halk
eğitim müdürleri de canlı yayına katılarak
Başkan Genç ile görüştü.

23 Nisan tırı mahalle 
mahalle dolaştı

Bir hafta boyunca mahalle mahalle dola-

şan 23 Nisan tırı bu özel günde de Sarı-
yerli çocuklarla buluştu.
Pandemi kurallarına uygun olarak şarkı-
larla, marşlarla görsel şölene dönüşen
kutlamalarda, animatörlerin şovları ve
palyaço gösterileriyle heyecanlı anlar ya-
şayan çocuklar, evlerinde ise Sarıyer TV
Youtube kanalında yayınlanan çocuk
şenliği özel programıyla eğlendi.
MÜGE YÜCETÜRK

Kızılay çağrıda
bulundu
Ramazan ayı ile birlikte kan ve plazma bağışında
yaşanan azalma üzerine Kızılay, vatandaşlara
çağrıda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının
uygulandığı saatler ve hafta sonu bağışçıların
kısıtlamalardan muaf olduğunu vurgulayan Kızılay,
vatandaşları kan merkezlerine davet etti

Bir yılı aşkın süredir tüm dünya-
nın mücadelesini sürdürdüğü
COVID-19 pandemisi gündelik

hayatın akışını yavaşlatsa da kan ve immün
plazma ihtiyacı devam ediyor. Ramazan ayı
ve pandemi dolayısıyla bağışlarda ve stok-
larda yaşanan azalma eğilimi üzerine Kızı-
lay’dan tüm vatandaşlara kendilerine en
yakın kan merkezine giderek bağışta bulun-
maları çağrısı yapıldı. İçerisinde bulunduğu-
muz süreçte kan bağışının önemini
vurgulayan Kızılay Genel Başkanı Dr.
Kerem Kınık, “Kan laboratuvarlarda yapıla-
mayan bir doku. Ancak insan insana verirse
şifa olabiliyor. Kan acil değil sürekli bir ihti-
yaç. 1 ünite kan verdiğinizde 3 kişiye can
oluyorsunuz” dedi. BARIŞ KIŞ
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K ripto para borsası Thodex'in ku-
rucusu Faruk Fatih Özer'in iki
milyar dolar para ile yurt dışına

kaçmasının ardından binlerce mağdur
paralarını nasıl geri alacağını kara kara
düşünürken, Özer'den gelen açıklama ise
yatırımcıları tatmin etmedi. Thodex'in
Twitter hesabından yaptığı açıklamada
yurt dışına kaçtığı iddialarının asılsız ol-
duğunu ve görüşmelerde bulunmak üzere
yurt dışına çıktığını öne süren Özer, açık-
lamasında kurduğu sistemin finansal ola-
rak artık sürdürülemeyeceğinin de
mesajını verdi. Özer mağdurların borsa-
daki paralarına ilişkin ise ödemelerin ya-
kında yapılacağını öne sürdü.

Soruşturma başlatıldı

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, merkezi Kadıköy'de bulunan şirketle
ilgili "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü
kurmak" suçlarından resen soruşturma
başlattı.

Hesaplarına el konuldu

Şirketin merkez ofisinin bulunduğu bi-
naya giden polis ekipleri bilgisayar ve
ekipmanlara el koydu. Öte yandan Mali
Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluş-
larda bulunan bütün hesaplarına da
bloke konulduğunu açıkladı. Soruşturma
kapsamında bu sabah Thodex Kripto
Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit
edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik
İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzen-
lendi. Konuyla ilgili konuşan hukukçular
ise, Özer hakkında Kırmızı Bülten çıkarı-
labileceğine dikkat çekerek, sistem üzerin-
den binlerce yatırımcının paylaştığı kişisel
verilerin de tehlikede olduğuna vurgu ya-
pıyor.

Kişisel verilerdeki tehlike

Kripto para borsası olan Thodex’e üye
olmak isteyenlerin üyelik aşamasında bir-
çok kişisel verisini paylaşmış olduğuna
değinen Avukat Burak Alcan, ''Özellikle

T.C. kimlik numarası ve kişiye sıkı sıkıya
bağlı diğer bilgilerin söz konusu üyelik
aşamasında paylaşılmış olduğu gerçeği
ile karşı karşıyayız. Bu aşamada Tho-
dex’in internet sitesinin kapatılmış olması
söz konusu olduğundan toplanan kişisel
verilerin de tehlike altına olduğu, bunların
yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı, kişile-
rin rızası dışında hukuka aykırı olarak ve-
rilerin paylaşılıp paylaşılmadığı ayrıca

önem arz ediyor.'' dedi. Alcan, süreç içeri-
sinde kişisel bilgilerin akıbetinin öğrenil-
mesi ile beraber mağdurların KVKK
kapsamında hukuka aykırılıkların gideril-
mesi talebinde bulunma haklarının da ol-
duğunu kaydediyor.

Suç duyurusu çağrısı

Mağdurların başvuracakları hukuki yol-
lara da değinen Alcan sözlerini şu şekilde
sürdürdü; ''Olayın basına yansıdığı kada-
rıyla öncelikle ceza hukuku açısından
TCK m.158’de belirtilen “nitelikli dolan-
dırıcılık” ve m.155/2’de belirtilen “güveni
kötüye kullanma” suçlarının unsurlarının
oluştuğu, özellikle cezayı artıran sebep
olan suçun bilişim sistemleri üzerinden iş-
lenmesi hali göz önüne alınmalıdır. Bu
bakımdan mağdurlar öncelikle suç duyu-
rusunda bulunmalıdır. Ardından işleyecek
hukuki süreçte mutlaka icra takibi de ya-
pılarak kişinin ve şirketinin para akışı
kontrol altında tutulmalı ve mağdurların
alacaklarına kavuşması için gerekli hukuki

işlemler yapılmalıdır.'' Kırmızı bülten ile
arama, uluslararası polis teşkilatı İnterpol
tarafından tüm Dünya’da aranması ve
yakalanması anlamına geleceğinden bir
an önce sürecin işletilerek bültenin çıkarıl-
masının çok önemli olduğunu vurgulayan
Alcan, ''Bunun yanında ÇiftlikBank
CEO’su Mehmet Aydın’ın Türkiye ile
suçlu iadesi anlaşması olmayan ülkeler-
den olan Uruguay’a kaçması da bu ko-
nuda yetkililerin diplomatik ilişkileri
devreye sokmasına sebep olmuştu. Bu se-
beple Thodex’in yönetici Faruk Fatih
Özer’in de yurtdışında gideceği ülkenin
iade anlaşması kapsamında olan ülkeler
içerisinde olup olmaması hukuki sürecin
işleyişi açısından kilit rol oynamaktadır.''
dedi.

Bakan Soylu'dan talimat

İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in kurucusu
Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Ar-
navutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile
telefonda görüştü.
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BankalararasıKart Merkezi (BKM),
2021 yılının mart ayına ilişkin kartlı ödeme ve-
rilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, mart

ayı sonunda Türkiye’de 78 milyon adet kredi kartı, 142,5
milyon adet banka kartı ve 46,8 milyon adet ön ödemeli
kart kullanılıyor. 2020 yılının mart ayı ile kıyaslandığında
kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde
yüzde 6’lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 39’luk artış
yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267,3 milyon adede ulaşa-
rak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Mart ayında 127 milyarlık ödeme 

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön
ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tu-
tarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak
127 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 106,3 milyar TL’si
kredi kartları ile yapılırken 18,9 milyar TL’sinde banka kart-
ları, 1,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. 

CuMhuriyetHalk Partisi
(CHP) Genel Başkan Yardım-
cısı Onursal Adıgüzel, yaptığı

CİMER başvurusuna Kredi ve Yurtlar
(KYK) Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi
Başkanlığı tarafından gelen yanıtı ka-
muoyuna açıkladı.

KYK açıkladı

Yanıtta üniversite öğrencilerinin büyük
çoğunluğunun okurken geçimlerini sağla-
yabilmek adına destek sağlanması için
başvurduğu kredi/burs başvurusuna iliş-
kin verileri açıklayan KYK Genel Müdür-
lüğü başvuruda bulunan öğrencilerin
yalnızca yüzde 50,6'sının burs ya da kredi
alabildiğini belirtti.

Sayı bir milyona yaklaştı

2020/2021 öğretim yılı Mart 2021 tarihi
itibariyle (ilk defa kredi/burs alan ile aktif
geçmiş yıl öğrencileri ile birlikte) kredi
alan öğrencilerin sayısı bir milyona yakla-
şarak 969 bin 237 olurken burs alanların
sayısı ise 447 bin 554 olarak aktarıldı. Ül-
kede yükseköğrenime kayıtlı öğrenci sayı-
sının 7 milyon 940 bin olduğu göz

önünde bulundurulduğunda burs alan
öğrencilerin oranı yüzde 5,6'da, kredi
alanların oranı ise 12,2 olarak görüldü.

İmkanlar yeterli değil

KYK Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi
Başkanlığı tarafından verilen yanıtı yazılı
bir açıklamayla değerlendiren Adıgüzel,
özellikle ailesinden ayrı olarak farklı şe-
hirde okuyan öğrencilerin KYK burs ve
kredisiyle hayatlarını idame ettirmeye ça-
lıştıklarını belirterek açıklanan rakamlara

bakıldığında sağlanan imkanların yeterli
olmadığının görüldüğünü söyledi. Adıgü-
zel ayrıca "Ödenen miktarın öğrencilerin
giderleri karşılamakta yetersiz kalması bir
yana, maddi durumları iyi olmamasına
rağmen birçok öğrenci kendilerine burs
çıkmadığını belirtiyor" dedi.

Öğrenciler keyfinden kredi almıyor!

Bunun yanında KYK borçlarını da gün-
deme alan Adıgüzel, sözlerini şöyle sür-
dürdü:"Öğrenciler daha üniversiteye

başlamadan kara kara KYK borçlarını
nasıl geri ödeyeceğini düşünüyor. 19 yıllık
AKP iktidarında milyonlarca gencin hali
ortada: Gençler mezun, gençler işsiz,
gençler borçlu. Binlerce öğrenci KYK
borcunu ödeyemediği için icralık du-
rumda. Resmi rakamı bilemiyoruz çünkü
paylaşılmıyor” dedi.

Burs imkanı yetersiz

Adıgüzel, “İktidar gençlere iş imkanı ya-
ratmadığı gibi, bir de gençleri okumak
için mecburen aldıkları krediye uyguladığı
faizle her geçen gün daha da borçlandırı-
yor. Öğrenciler keyfinden mi kredi alıyor?
Keyfinden mi ödemiyor borçlarını? Öğ-
renci mecbur olduğu, burs imkanları ye-
tersiz olduğu, ailesinin maddi durumu
yeterli olmadığı için kredi alıyor. Büyük
ihtimal bugün kredi alan 1 milyona yakın
öğrencinin büyük bir çoğunluğu iş bula-
madığı için borcunu ödeyemeyecek. Ama
gençlerimiz hiç umutsuzluğa kapılmasın.
CHP iktidarında devletten kredi alan öğ-
rencilerden iş bulamadığı sürece geri
ödeme talep edilmeyecek, faiz de işletil-
meyecek.”ifadelerini kullandı.

MesudiyeBelediyesi, yöreye özgü ürünlerin
yaşatılması ve tanıtılmasının yanı sıra istih-
dama katkı sağlamak amacıyla ilçedeki kadın-

lara üretim yapmaları için yöresel ürünler imalathanesinin
kapılarını açtı.Kadınlar, burada ürettikleri ilçeye özgü kuru
ekmek, ziron, erişte ve makarnaların belediyenin 3 mağa-
zasında satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine
katkı sağlıyor.Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül,ilçede iş
bulmada zorluk çeken kadınlara istihdam kapısı açmaya
çalıştıklarını söyledi.Bazı kadınların yöresel ürünlerin üreti-
mine ilişkin değişik noktalarda çalıştığını belirten Gül, bu
kadınları, daha hijyenik ortamda üretim yapmaları için be-
lediyenin yöresel ürünler imalathanesinde bir araya getir-
diklerini anlattı.Mesudiye merkez, Ordu'da teleferik
istasyonu yanında ve İstanbul Ümraniye'de üç mağazaları
olduğunu ifade eden Gül, "İlçede üretilen süt ürünlerinin
yanında bu tür yöresel lezzetleri de mağazalarda satışa su-
nuyoruz. Burada hem kadınlarımız ev ekonomisine katkı
vermiş hem de belediyemiz bu anlamda markalaşmış olu-
yor. Unutulmuş bu ürünlerimizi marka haline getirip va-
tandaşımızın kullanımına sunmuş oluyoruz." dedi.

Katkı maddesiz ürünler

Salgın sürecinde doğal gıdaya ulaşılmasının kolay olmadı-
ğına işaret eden Gül, "Burada yapmış olduğumuz ürünle-
rin hiçbirinde en ufak katkı maddesi yok. Buğday unu
kullanılarak en güzel şekilde, katkısız üretim yapılıyor.
Ürünleri alan vatandaşlarımız bir daha almak istiyor." diye
konuştu.Gül, ekonomik anlamda kadınlara destek verme-
nin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bakan Bilgin, 31 Ocak tari-
hine kadar korona virüs sal-
gını nedeniyle kısa çalışma

başvurusunda bulunmuş iş yerleri için
kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı-
mızın kararıyla 1 Nisan'dan geçerli olmak
üzere 30 Haziran'a kadar 3 ay uzatıldı-
ğını duyurdu.Uygunluk tespiti yapılma-
yacakUzatılan süre için yeni bir uygunluk
tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan
Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğin-
den yararlanan işçilerin, yine aynı dö-

nemde uygulanan çalışılmayan süreler
kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan ya-
rarlanabileceğini söyledi. Salgın nede-
niyle dışsal etkilerden kaynaklanan
dönemsel durumlar kapsamında zorla-
yıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3,7
milyonu aşkın çalışana 31,6 Milyar TL
üzerinde ödeme yapıldığını belirtti.

İŞKUR ile irtibat sağlanacak

Bakan Bilgin, "2021 Mart ayında uzatma
kapsamında kısa çalışmadan yararlanan

işverenler için Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında İŞKUR tarafından otomatik
uzatma işlemi gerçekleştirilecek. İşveren-
lerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021
Nisan ve sonrası için çalışılmayan süre-
leri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın se-
bebiyle daha önce iş yerinde kısa çalışma
uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa
çalışma uygulamasından yararlanmayan
işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irti-
bata geçerek gerekli bilgileri vermesi 
gerekmektedir." dedi.

Ödemeler
yüzde 48 arttı

Kadınlara gelir
kapısı oldu

Kısa çalışma süresi 3 ay daha uzatıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli
kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme
tutarı yüzde 48 artarak 127 milyar TL oldu

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediyenin
imalathanesinde üretim yapan kadınlar
hem aile ekonomisine hem de ilçeye özgü
ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı" dedi
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Öğrencilerin okurken hayatlarını idame ettirebilmek için başvurdukları kredi/burs verilerini soran CHP'li Adıgüzel KYK tarafından verilen yanıtı değerlendirdi. Öğrencilere sağlanan
imkanın yeterli olmadığını belirten Adıgüzel aynı zamanda mezun olduktan sonra iş bulamadıkları için muhtemelen borçlarını ödeyemeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi

Kredi alanlar burs alanların tam iki katı

Thodex vurgunu ile ilgili açıklamalarda bulunan hukukçular binlerce mağdurun borsaya
giriş yaparken paylaştığı kişisel verilerin de tehlikede olduğuna dikkat çekiyor

THODEX’TEKI VURGUNUN 
ARDINDAN YENI TEHLIKE

Thodex'in kurucusu
Faruk Fatih Özer
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A nıtkabir'de düzenlenen törene
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop,Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya
Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu ile bazı milletvekilleri ka-
tıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün
mozolesine gelen heyet, Meclis Başkanı Şen-
top'un mozoleye çelenk bırakmasının ardın-
dan saygı duruşunda bulundu, İstiklal
Marşı'nı okudu. Misak-ı Milli Kulesi'ne
geçen Şentop ise Anıtkabir Özel Defteri'ne
şunları yazdı: "Mâzisi şeref ve faziletlerle
dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına is-

tinat eden TBMM'nin 101'inci kuruluş yıl dö-
nümünde, milli mücadelemizin büyük komu-
tanı, cumhuriyetin bânisi, ilk başkanımız ve
cumhurbaşkanımız olan zât-ı âlinizin manevi
huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve
vatanına kastedilen karanlık bir dönemde
Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak top-
lanan ve milli mücadelemizin karargâhı olan
TBMM'nin taşıdığı büyük mânânın ve üst-
lendiği vazifenin idrâkindeyiz. Türkiye Cum-
huriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil
milletimizin yüz bir yıl önce olduğu gibi
bugün de tarihi idrak ve istikbâli inşa husu-
sunda iradesi kat'idir. Vatanın birliğini, milli
emanet saydığımız coğrafyaların selâmetini
ve milletimizin dirliğini temin etmek için var
gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayreti-
mizin tahakkuk edeceğine olan inancımız

tamdır. İlhâmını, milli mücadelemizi yürüten
ve cumhuriyetimizi kuran gazi meclisin şerefli
mirâsından alan TBMM olarak ülkemizin
gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz,
engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmek-
tedir, sürecektir. Bu vesileyle zât-ı âlinizi ve
milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün
milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anı-
yorum. Ruhunuz şâd olsun."

İstiklal Marşı okundu

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de düzenle-
nen ilk törende de Atatürk Anıtı'na çelenk bı-
raktı. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi
partilerin temsilcileri ve milletvekillerinin ka-
tıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve
İstiklal Marşı okundu. DHA

ANITKABIR’DE 
23 NISAN TORENI
Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışı-
nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Çocuklarla online görüşme

En güzel toplantı bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
düzenlenen çevrim içi programda, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde yaşayan çocuklarla bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla Türkiye ve Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Orta Asya, Orta
Doğu, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan ço-
cuklarla video konferans yöntemiyle bir
araya geldi. Çocukların 23 Nisan ile ilgili
şiirlerini, duygu ve düşüncelerini dinleyen
Kılıçdaroğlu, ayrıca CHP'li belediye baş-
kanları ve Balkanlar'daki kardeş şehirlerin
belediye başkanları ile görüştü. Kılıçda-
roğlu, dünyanın bütün çocuklarının birbi-
rini çok sevdiğini ve bütün çocuklara
önemli görev düştüğünü belirterek, "Bütün
dünyada barışı sağlamak ve bütün dün-
yada sevgiyi egemen kılmak hepinizin ortak
görevi olmalı" diye konuştu.23 Nisan'ın
Çocuk Bayramı olmasının yanında başka
önemli özelliği daha olduğunu hatırlatan
Kılıçdaroğlu, "Bir ülke kendi bağımsızlık
savaşını verdikten sonra egemenliği bir ki-
şiden alıp halka veriyor ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ni kuruyor. Dolayısıyla 101
yıl önce egemenliğini sağlayan, bağımsız-
lığı kuran Türkiye, bu güzel günü bir bay-
ram ilan ediyor" dedi. CHP lideri

Kılıçdaroğlu, değişik ülkelerden çevrim içi
programa katılan bütün çocukların söy-
lemlerini büyük dikkatle dinlediğini dile ge-
tirip, "Ve bir kez daha anladım ki Mustafa
Kemal Atatürk sadece bizim değil aslında
dünyanın önemli bir aktörü, dünyanın
önemli saygın bir lideri. Hepi-
niz bunu çok iyi biliyorsunuz.
Okullarda da size öğretiliyor.
Ben bundan büyük bir mutlu-
luk duydum. Eğer Türkiye'ye
yolunuz düşerse mutlaka gelin.
Bize uğrayın. Birlikte olalım.
Zaten kardeş belediye başkan-
ları belirli aralıklarla bir araya
geliyorlardı ama pandemi dola-
yısıyla bu biraz aksadı. Umarım
pandemiyi de aşarız. Ve ondan
sonra belediye başkanlarımız
karşılıklı ziyaretleri gerçekleştirirken sizleri
ve anne-babalarınızı da görür ve o ziyaret-
ler bir şekliyle gerçekleşmiş olur" diye ko-
nuştu.

Dünyanın umudu siz olacaksınız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendi-

sini sevindiren başka olayın da her çocu-
ğun yaşadığı kenti çok iyi bilmesi olduğunu
vurgulayarak, şunları söyledi: "23 Nisan ile
ilgili şiirlerin okunması aslında bu bayra-
mın sadece Türk çocukları için değil dün-
yanın bütün çocukları için de geçerli bir

bayram olduğunu bana gösterdi.
Dolayısıyla bundan da büyük bir
mutluluk duyduğumu ifade etmek
isterim. Sizden bir başka önemli iste-
ğim; sağlığınıza dikkat edin. Anne-
nize babanıza da söyleyin, onlar da
sağlıklarına dikkat etsinler. Çünkü
sizler pek çok belediye başkanımızın
açıkladığı gibi aslında sadece bulun-
duğunu dönemin değil geleceğin de
umudu geleceğin de güvencesisiniz.
Sizler iyi okullarda okudukça, dün-
yayı iyi sorguladıkça, daha nitelikli

ve kaliteli sorular sordukça dünyanın
umudu olacaksınız. Yani dünyanın baharı,
dünyanın geleceği olacaksınız. Sizler önü-
müzdeki süreç içerisinde çalıştıkça, üret-
tikçe, düşündükçe, soru sordukça, daha
güzel bir dünyanın oluşmasına imza ata-
caksınız." DHA

Mİllİ Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk

Bayramı nedeniyle düzenlenen çev-
rim içi programda 81 ilden çocuk-
larla buluştu. Meclis Başkanı
Şentop ve Bakan Selçuk, çevrim içi
düzenlenen programda, Türki-
ye'nin çeşitli illerindeki çocuklarla
bir araya geldi. Bakan Selçuk,
geçen bahar olduğu gibi bu bahar
da çocukların buruk bir bayram ya-
şadığını belirterek, "Salgın hastalık
henüz hatıralarımıza karışmadı,
yakamızı bırakmadı, tedbirli dav-
ranmaya devam etmek zorundayız.
Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan,
öğretmenlerinizden uzak kaldınız
biliyorum. Gönlünüzce de oynaya-
madığınızın farkındayım. Hastalık
sizleri de endişelendirdi. Tabii bu yıl
da 23 Nisan'ı okul bahçelerinde eğ-
lenerek kutlayamıyorsunuz; ancak

şunu bilmeniz gerekir ki her sıkıtı-
nın bir sonu olacak, inşallah bu
günler geçecek, hasret bitecek ya-
kında okullarımıza dönecek ve geç-
miş bayramların dahi hakkını
verecek biçimde çok çok eğlenecek-
siniz" dedi.

Barış dolu bir dünya

TBMM Başkanı Şentop ise çocuk-
larla önceki bayramlarda olduğu
gibi yüz yüze ve bir arada olama-
manın zor bir durum olduğunu
söyledi. Dünyanın en eski çocuk
bayramını buruk bir şekilde kutla-
dıklarını kaydeden Şentop, "101 yıl
önce Ankara'da sevinçle açtığımız
TBMM bugün de aziz milletimizin
her ferdinin iradesini yansıtmaya
devam ediyor. Bazen düşünmüyor
değilim; keşke dünyada çocukların
da oy hakkı olsaydı. Acaba o
zaman bir şeyler değişir miydi

sizce? Mesela; dondurma, çikolata,
bisiklet fiyatları düşer miydi? Kuş-
ların sesini çiçeklerin açılışını daha
iyi duyar mıydık? Dünya daha
güzel bir yer olmaz mıydı? Dünya-
daki savaşlara yani ölüme ayrılan
kaynaklar, barış dolu bir hayata ay-
rılamaz mıydı?" diye konuştu.

Soylu’dan mesaj
İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ve TBMM'nin

kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla
mesaj yayımladı. Soylu, TBMM'nin 101 yıl
önceki açılış duyurusunda yer alan 'Bütün
sivil ve askeri makamların emir alacağı en
yüce makam, bu Meclis olacaktır' ibaresinin,
hem verilecek mücadelenin karakterinin tari-
fini hem de millet iradesinin nerede konum-
lanacağının açık ve net ortaya koyduğunu
belirtti. Bakan Soylu, "Her ne kadar birtakım

zihinler Kurtuluş Savaşımızı ve güzel cum-
huriyetimizi şekillendiren bu prensibi kavra-
makta 101 yıl sonra bile hâlâ zorlanıyorsa da
aziz milletimizin bir asırdan beri verdiği de-
mokrasi ve yükseliş mücadelesi, bugün ger-
çek meyvelerini vermektedir. 101 yıl önce
bugün atılan adımın ortaya koyduğu müca-
dele, aynı hedeflerle ve her gün daha da geli-
şerek sürmektedir. Milletimiz, dün olduğu
gibi bugün de, karanlık küresel vicdanlara
karşı, özellikle 21'inci yüzyılın başından itiba-
ren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
hem kendi bekâsını hem inancının ve değer-
lerinin gereğini hem de insanlığın onurunu
savunmaktadır" diye konuştu.
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T
BMM'nin açılışının 101’inci yılı ile 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayı-
sıyla Bağcılar Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe

imza attı. Belediye tarafından düzenlenen ‘Başkan’la
Süper Gezi’ çekilişiyle belirlenen 23 öğrenci Anka-
ra’ya götürüldü. 23 Nisan Cuma günü kısıtlama ne-
deniyle ‘Milli İrade’ isimli gezi bir gün önce
gerçekleşti. Öğrenciler ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret
etti. Rehber Güller Koç’la birlikte hem bilgi alan hem
de Anıtkabir’i gezen çocuklar, Atatürk’ün huzuruna
çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Şanslı minikler daha
sonra Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan Bi-
rinci Meclis’i, ardından da Cumhuriyet Müzesi ola-
rak anılan İkinci Meclis’i ziyaret etti. Müzelerde
sergilenen araç, gereç ve eşyaları inceleyen ziyaretçi-
ler, adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Şentop öğrencileri ağırladı

Minik misafirlerin son uğrak yeri ise Türkiye Büyük
Millet Meclisi oldu. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti. Divan Salo-
nu'nda çocuklarla bir süre sohbet eden ve sorularını
cevaplayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi.
Çocuklardan Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstik-
lal Marşı ve Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri beğendi-
ğini söyleyen Şentop, “Bugüne kadar duyduğum en
güzel İstiklal Marşı’ydı. Bize gözyaşları içinde ve
büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımızı okuyan Eymen,

istikbalimizin emin ellerde olduğuna olan inancımızı
perçinledi” dedi. Çocukları makamında da ağırlayan
Şentop, koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel İlkokulu 2'nci
sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti.
Makam çıkışında ve TBMM şeref merdivenlerinde
fotoğraf çektiren Şentop,, ziyaretleri için çocuklara
teşekkür etti. Meclisin genel kurul salonu, kulisler,
meclis bahçesi ve diğer bölümlerini gezen öğrencilere
meclis lokantasında da öğlen yemeği ikram edildi.

Unutulmaz bir 23 Nisan

Bu anlamlı günde çocukları AK Parti Balıkesir Mil-
letvekili Yavuz Subaşı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağ-
cılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da
yalnız bırakmadı. TBMM’nin açılışı gibi büyük bir
tarihi olayı çok iyi anlamak için Ankara’ya gittiklerini
söyleyen Başkan Çağırıcı, “Yarınımız olan çocukları-
mızla adeta zamanda yolculuğa çıktık. Gezerek göre-
rek tarihlerini öğrendiler. Millet iradesinin temsil
edildiği mekanda unutulmaz bir 23 Nisan yaşadık.
Bu güzel etkinliğin olmasında başta TBMM Başka-
nımız Mustafa Şentop olmak üzere emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duy-
gularımla kutluyorum” diye konuştu. Ankara’da coş-
kulu ve heyecanlı bir gün geçiren çocuklar ise bol bol
hatıra fotoğrafı çekildi. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1362444)

10 AY SÜRELİ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ HİZMET ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KARTALMeydan’da dü-
zenlenen törene Kartal
Belediye Başkanı Gök-

han Yüksel’in yanı sıra İlçe Milli
Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüy-
süz, Cumhuriyet Halk Partisi
Kartal İlçe Başkanı Efendi Argun-
şah, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı
Dr. Fuat Onbaşılı, Demokrat
Parti Kartal İlçe Başkanı Eray
Ekim, Atatürkçü Düşünce Der-
neği Kartal Şube Başkanı Kemal
Arlan, Kartal’da bulunan siyasi
parti yöneticileri, Kartal Beledi-
yesi Başkan Yardımcıları, Kartal
Belediyesi Meclis Üyeleri, birim
müdürleri, sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri, öğrenciler ve

Kartallı vatandaşlar katıldı.

Birinciye dizüstü bilgisayar

Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak
başlayan tören, bir dakikalık saygı
duruşunun ardından İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla son buldu.
Yaşları 4– 5 arasında değişen ve 3
farklı kategoride 377 resmin de-
ğerlendirildiği yarışmada çocuk-
lara ödüllerini Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel ve Cum-
huriyet Halk Partisi Kartal İlçe
Başkanı Efendi Argunşah takdim
etti. Şiir okuma (video) kategori-
sinde ise yine üç farklı yaş gru-
bunda yapılan 94 başvuru
arasından ilk üç sıralamaya seçi-

lenlerin ödüllerini, İyİ Parti Kartal
İlçe Başkanı Dr. Fuat Onbaşılı ve
Demokrat Parti Kartal İlçe Baş-
kanı Eray Ekim takdim etti.
Resim ve Şiir Okuma yarışmaları-
nın yaş gruplarının her birinde
1'inciye diz üstü bilgisayar, 2'nciye
tablet ve 3'üncüye de bisiklet ve-
rildi.

İşte dereceye girenler

Yarışmada dereceye girenler ise
şöyle sıralandı:  Resim yarışma-
sında Ali Sönmez, Ali Asım Ce-
beci, Hilal Zehra Sayan, şiir
okuma yarışmasında ise Tanem
İvginlier, Zeynep Tekiner, Ada
Gürçay ödül aldı. DHA

Kartal kırmızı
beyaz oldu

10 Ay Süreli Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/228125
1-İdarenin
a) Adresi :TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:1 HALKALI 

34142 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124041690 - 2124955903
c) Elektronik Posta Adresi :ihale@kssh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :10 Ay Süreli Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmet Alımı-

2.639.450,00 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale 

Salonu (Atakent Mah. Turgut Özal Cad. No:1 Küçükçekmece /İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati :18.05.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1) Teklif edilen cihazın; Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olma şartı aranacaktır. İstekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
2) Teklif edilen Cihazın yaşı üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya Türkiye yetkili satıcısı tarafından imal tarihi
ve seri numarası belirtilen belgeler teklif dosyasında ibraz edeceklerdir ancak cihazın yeni üretilecek bir cihaz
olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.
3) İstekliler, teklif ettikleri cihazın markasını ve modelini gösteren belgeyi ihale dosyası içerisinde 
sunacaklardır.
4) İstekliler, teklif ettikleri cihaz için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik 
şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış Teknik Şartnameye 
Uygunluk Belgesini ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
5) İstekliler, teklif ettikleri cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ilgili kataloglar, broşür veya benzeri tanıtım 
materyallerini sunacaklardır.
6) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazın satın alımlarında, hizmet alımlarında aday 
veya isteklilerin ÜTS’ye kayıtlı olması zorunludur. Hizmet sunumunda kullanılacak cihazların, aday 
veya isteklilerin, ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekmekte olup, aday veya istekliler bu 
belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
7)Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle 
ÜTS’ de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
8) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim 
ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında 
olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.
9) İhale komisyonunun gerekli görmesi halinde, teklife konu sistemlerin yurtiçinde kurulu olduğu 
bir mahalde gerekli izinlerin ve oluşacak giderlerin de isteklinin sorumluluğunda olacak şekilde 
demonstrasyon yapılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan tek 
sözleşmeye dayalı her türlü  Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma 
Birimi (Atakent Mah. Turgut Özal Cad. No:1 Küçükçekmece /İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Kartal’da
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Belediyenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101'inci kuruluş yılına özel düzenlediği
23 Nisan Resim ve Şiir Okuma Yarışması’nda ödül töreni yapıldı

BAGCILAR’DAN
ANKARA’YA
BAGCILAR’DAN
ANKARA’YA
BAGCILAR’DAN
ANKARA’YA
BAGCILAR’DAN
ANKARA’YA
BAGCILAR’DAN
ANKARA’YA
BAGCILAR’DAN
ANKARA’YA
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Başkan’la Süper Gezi’ 
çekilişiyle belirlenen 23 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu Ankara’da yaşadı. Anıtkabir’i
ziyaret eden çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından ağırlandı

Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Yaşları 4– 5 arasında değişen ve 3 farklı katego-
ride 377 resmin değerlendirildiği yarışmada çocuklara ödüllerini Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah takdim etti. 
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ZAYİ İLANI 
Avcılar Mal Müdürlüğü 17 03 2021 tarihli ve 395 alındı
nolu 22.000 TL tutarında alındı belgem kaybolmuştur

hükümsüzdür. Candan Pakdamar

K oronavirüs konusunda geçtiğimiz günlerde de
bir yazı kaleme almış ve neler yapmamız ge-
rektiği konusunda bilgiler paylaşmıştım.

Şimdi bunların üzerinde iyiden iyiye durmak ve ko-
nuyu derinlemesine ele almakta fayda görüyorum.
Zira ölümler her geçen gün artıyor, o da yetmezmiş
gibi vakalar da sürekli olarak artıyor. Böyle bir ortam
ne yapabiliriz. Gelin onlara bir bakalım;

COVID-19 hastası olan biriyle temas kurduktan
sonra şunları yapın:

Nerede ve ne zaman test yaptırabileceğinizi öğren-
mek için sağlık kuruluşunuzu veya COVID-19 destek
hattını arayın.

Virüsün yayılmasını durdurmak için temas takibi
kurallarını uygulayın.

Test yaptıramıyorsanız 14 gün boyunca evde kalın
ve insanlarla temas kurmayın.

Karantinadayken işe, okula veya halka açık yerlere
gitmeyin. Birinden size ihtiyaç duyduğunuz ürünleri
getirmesini isteyin.

Aile üyeleriniz dahil olmak üzere insanlardan en az
1 metre uzakta durun.

Tıbbi bakım almanızın gerektiği durumlar dahil
olmak üzere çevrenizdekileri korumak için tıbbi
maske takın.

Ellerinizi sık sık temizleyin.
Aile üyelerinizden ayrı bir odada kalın, yapamıyor-

sanız tıbbi maske takın.
Odanızı iyi havalandırın.
Odanızı başka biriyle paylaşıyorsanız yatakları bir-

birinden en az 1 metre uzağa yerleştirin.
14 gün boyunca herhangi bir belirti gösterip gös-

termediğinizi takip edin.
Solunum güçlüğü, konuşma ya da hareket kaybı,

bilinç bulanıklığı veya göğüs ağrısı gibi tehlike belirti-
lerinden herhangi birini gözlemlerseniz derhal sağlık
kuruluşunuzu arayın.

Telefon veya internet üzerinden sevdiklerinizle ileti-
şim kurmayı sürdürerek ve evde egzersiz yaparak
moralinizi yüksek tutun.

Tıbbi tedaviler

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları,
COVID-19 tedavisi bulmak ve geliştirmek için çalışı-
yor.Optimum destekleyici bakım, ağır hastalar ve ağır
hastalık riski taşıyan kişiler için oksijen desteğini ve
durumu kritik olan hastalar için ventilasyon gibi daha
ileri düzey solunum desteğini içerir.Deksametazon,
ventilatörlere bağlı geçirilen sürenin azaltılması ve
durumu ağır ve kritik olan hastaların hayatının kur-
tarılmasına yardım eden bir kortikosteroiddir.Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 ile ilgili önlem veya
tedavi olarak antibiyotikler de dahil olmak üzere kişi-
lerin hiçbir ilacı kendi kendilerine kullanmalarını
önermez.

Umut olacak bir ilaç...

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünye-
sinde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve İstanbul Me-
dipol Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü projede
astım ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilacın prekli-
nik testlerinde koronavirüs tedavisinde güçlü bir et-
kiye sahip olduğu belirlendi. 380 gönüllü üzerinde
Faz-2 çalışmalarına başlanılan projede yapılan prek-
linik çalışmalarda 'Montelukast' adlı molekülün virü-
sün sağlıklı hücre üzerindeki etkisini 20 saate kadar
ötelediği gösterildi.

Çalışmaların geçtiğimiz ocak ayı itibariyle başladı-
ğını anlatan Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Bahçeşehir
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hesaplamalı Biyoloji ve
Moleküler Simülasyonlar Laboratuvarı'nda Ocak
2020'de kendi geliştirdiğimiz bir sanal molekül ta-
rama algoritmasıyla var olan molekül kütüphaneleri-
nin koronavirüs tedavisinde kullanılıp
kullanılamayacağına yönelik bir çalışma başlattık.
Çalışmaya öncelikle FDA (Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi) onaylı var olan moleküller ve Türkiye'deki
ruhsatlı ilaçlardan oluşan bir kütüphane ile başladık.
Molekül kütüphanemizi klinik aşamada denenen mo-
leküllerle genişlettik. Toplam molekül sayısını 15 bine
çıkarttık. Bu var olan ilaç ve ilaç adayı moleküller
zaten birçok preklinik ve klinik aşamayı tamamladı-
ğından yan etki profilleri ve etki mekanizmaları çok
iyi biliniyor. 15 bin molekülü koronavirüste önemli
hedef proteinlerde taradık. Bunlar hem virüsün sağ-
lıklı hücreye girerken kullanmış olduğu hedef protein-
ler hem de hücre içerisinde çoğalmasını sağlayan
proteinler. Öne çıkan moleküller için de biyolojik test-
ler ve virüs nötralizasyon testleri yapıldı" dedi.

Koronavirüse 
karşı önlem şart

C umhurbaşkanı Erdoğan, 111 met-
relik Türkiye'nin en yüksek bayrak
direğine yaklaşık bin metrekarelik

en büyük Türk bayrağını çekti. Erdoğan,
Çamlıca Camii'ndeki cuma namazının ar-
dından Çamlıca tepesine geldi. Erdoğan,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı dolayısıyla, 111 metre büyüklüğün-
deki Türkiye'nin en büyük bayrak direğine
Türk bayrağına çekme törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende ilk ola-
rak alanındaki çocuklarla sohbet etti ve fo-
toğraf çektirdi. Daha sonra
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir ko-
nuşma yaparak, "Türk milleti için bayrak
bağımsızlığın en önemli sembolüdür" dedi.
"Arsa var arazi var. Arsayı araziye dönüş-

türmek için belli bir bedel ödemek gereki-
yor. Yoksa arsanın bir önemi yok. İşte biz
de bu toprakları vatan yapabilmek için nice
şehitler verdik" diyen Erdoğan, gençlere
inandığını belirterek, "Türkiye'nin en güzel
yerlerinden biri olan İstanbul'da Çamlıca
Tepesi'nde nazlı nazlı dalgalanan bayrağı-
nın altında güvende olacaksınız" ifadelerini
kullandı. Erdoğan 111 metrelik direğin en
büyük bayrak direği, bin metrekareye yakın
bayrağın da en büyük bayrak olduğunu
ifade etti.

Çamlıca kendine geliyor

Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yapa-
rak ülkemize kazandırdığımız camisiyle ku-
lesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak

direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı,
yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla
yepyeni bir çehreye kavuşuyor" dedi. Erdo-
ğan konuşmasının ardından çocuklarla
birlikte butona basarak Türkiye'nin en
büyük bayrağını en büyük direğe çekti.
"Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde
hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yav-
rularımızla" diyen Erdoğan bayrak gön-
dere çekildiği sırda çocuklarla birlikte
İstiklal Marşı'nı okudu. Törene Erdoğan'ın
yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İs-
tanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
de katıldı.  DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 111 metrelik Türkiye'nin en yüksek bayrak
direğine yaklaşık bin metrekarelik en büyük Türk bayrağını çekti

En buyuk 
Turk bayraGı 

Vosvoslu konvoy
Bahçelievler’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutlamak için belediye 
ekipleri vosvoslarla konvoy oluşturarak cadde
ve sokakları gezdi. Çocukların bayramı
coşkulu bir şekilde kutlaması için düzenlenen
etkinlikte, palyaço ve jonglörler de yer aldı

KoronavİrüstEn
dolayı sokağa çıkma kı-
sıtlaması olan 23 Ni-

san'da Bahçelievler Belediyesi,
çocukların eğlendirmek için prog-
ram düzenledi. Rengarenk, süs-
lenmiş vosvos konvoyuyla korna
çalıp çocuklara çağrıda bulunan
ekipler, tüm cadde ve sokakları
gezdi. Palyaço ve jönglerlerin da
gösteri yaptığı etkinlikte aileler ve
çocuklar evlerinin balkonundan
ekipleri selamladı. Bazıları ise
kendilerine hediye edilen bayrakla
sokağa çıkarak konvoy halindeki
vosvosları takip etti. Konvoya ka-
tılanlardan 9 yaşındaki Eymen
Çolak, “Günümüz çok güzel
geçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramımız kutlu
olsun” dedi.

Eğlenmeye ihtiyacımız var

Çok heyecanlı olduğunu belirten

minik Alya Çolak ise “Bugün
okulumuzda tören vardı. Ama
tabi ki virüs yüzünden okula gi-
demedik. Buradaki etkinlikte de
çok heyecanlıyım. Heyecanımı
anlatmak için neredeyse kalp
krizi geçirebilirim” diyerek mutlu-
luğunu paylaştı. 
Alya’nın annesi Neylan Çolak da
“Bu yıl bayramı kutlayamadık o
nedenle  çimiz çok buruk. Ama
inşallah seneye iyi bir şekilde te-
lafi edeceğiz. Bu etkinliği de çok
beğendik. Her zaman böyle şey-
ler istiyoruz” diye konuştu. 11 ya-
şındaki Arda Sayındaş ise “23
Nisan Atatürk’ün bize armağan
ettiği çok güzel bir bayram. 
Eğleniyoruz, burada konvoylar
yapıyoruz. Çocukların eğlenmesi
için bu etkinlik çok iyi oldu,
çünkü bu dönemde eğlenmeye
ihtiyacımız var" ifadelerini 
kullandı.

Vatandaş yazlığa akın etti
Tatil siteleri bu yıl vatandaşların Koronavirüs korkusu nedeniyle erken dolmaya başladı. Yazlıkçılar, kış
mevsimini de yazlıkta geçirdiğini söylerken bazıları ise dönmeyi düşünmediğini ifade etti. 82 saat
uygulanan kısıtlamada evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiren yazlıkçılar, sohbet edip tavla oynadı

İstanbul Büyükçek-
mece’ye bağlı, Mar-
mara Denizi kıyısında

bulunan Kumburgaz Mahal-
lesi’ndeki tatil sitelerindeki yo-
ğunluk devam ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı da dahil
edilen 82 saatlik sokağa çıkma
kısıtlamasında, İstanbul’da yaşa-
yanlar yazlıklarına akın etti. Bazı
yazlıkçılar tüm kış ayını yazlı-
ğında geçirdiklerini söylerken ba-
zıları ise virüs korkusu nedeniyle
şehirdeki evlerine dönmeyi dü-
şünmediğini belirtti. Kent merke-
zinde virüs tedbirlerine uymanın
zor olduğunu düşünen vatan-
daşlar yazlıklarında kendilerini
daha güvende hissettiğini söylü-
yor. Yazlıkta olan çocuklarsa 23
Nisan coşkusunu bahçelerine
bayrak asarak yaşadı. Songül
Bingöl, yazlıktan dönmeyi dü-
şünmediklerini söyledi. Bingöl,
“İstanbul’da vakalar çok fazla ol-
duğu için biz Kumburgaz’da ya-

şıyoruz. Hatta kışı da burada ge-
çirdik. Açık havadayız güzel hava
soluyoruz. Elimizden geldiği
kadar mesafemizi koruyoruz. İs-
tanbul’da çok fena bir şekilde kır-
mızılaşmışız hatta
siyahlaşıyormuşuz artık. Şimdiye
kadar buradan bir tane koronalı
hastamız çıkmadı. Dönmeyi dü-
şünmüyoruz. Bitene kadar dön-
meyeceğiz" diye konuştu.

Evlerimizi terk ettik

Özlem Mutlu, "Burada çok mut-
luyuz gerçekten. Bu Pandemiden
dolayı evlerimizi terk ettik as-

lında. Kumburgaz’a yerleştik.
Ben mesela Avcılar’a gittiğim
zaman ben markete dahi çıkamı-
yorum. O kadar kalabalık o
kadar yoğun. İnsanlar da hiç dik-
kate almıyorlar. Burada bir mar-
kete gittiğim zaman 2-3 kişi en
fazla. Hafta sonları zaten yasak
o daha çok zorluyor bizi. Evlere
de kapanmayalım diye sonuç
olarak burada vakit geçiriyoruz"
dedi. Mualla Tankişi ise İstan-
bul’dan kaçtığını söyledi. Tankişi,
"Oradan kaçtık buraya geldik. 2
Nisan’dan beri de buradayız.
Martta bir 10 gün geldik, Şu-
bat’ta geldik. Yani ay ay kaçtık
geldik ve dönmeyi düşünmüyo-
rum" dedi. Bir başka yazlıkçı ise,
"Burada fazla insan sirkülasyonu
olmadığı için buradayız. Çok
fazla yazlıkçı da yok. Bu sene İs-
tanbul’a gitmeyi düşünmedik.
Gitmedik zaten. Kışın burada
kaldık. Çok iyi bir şey yaptık.
Henüz burada çevremizde birine
hastalık bulaşmadı" şeklinde
konuştu.

Tuzla
sahİlİ
korkuttu

tuZla'da sahil
boyunca görülen
deniz salyası çevre-

dekileri endişelendirdi. Mar-
mara Denizi'nde son aylarda
sık sık görülen deniz salyası
bu kez Tuzla sahilinde ortaya
çıktı. Sahili saran deniz sal-
yası havadan da görüntü-
lendi. Deniz salyasını
farkeden çevre sakinleri kirli-
lik sanarak endişelerini dile
getirdi.Salyayı kirlilik sanan
Yakup Erbaş, "Güzelim deniz
bu hale geldi. Buraya insan-
lar dinlenmeye geliyor, pisliği
görünce geri gidiyor" dedi.
Bir başka kişi ise, "Biraz önce
bir gemi geldi, onun altından
çıktı bu pislik. Gemi geldikten
sonra orayı karıştırdı, denizin
altından geldi bu pislik. Ama
bu yaklaşık 2 aydır devam
ediyor bu pislik"  diye ko-
nuştu. Deniz kenarında balık
tutan Hasan Dursun, "Bilim-
sel bir karşılığı vardır mut-
laka. Ama nihayetinde güzel
bir görüntü değil. Biz bir de
burada birkaç balığın öldü-
ğünü gördük. Normalde
şuan çinekop ve sarıkanatın
kıyıya gelme dönemi ama
burada arkadaşlarla şoklan-
mış balıklar gördük. Sarıka-
natın şoklanıp kıyıya geldiği
görülmüş bir şey değildir"
şeklinde konuştu.

Eyüpsultan Kayma-
kamı İhsan Kara, Eyüp-
sultan Belediye Başkanı

Deniz Köken ve Eyüpsultan İlçe
Milli Eğitim Müdürü Alper Asım
Özer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla makam
koltuklarını ve görevlerini online
bağlantılarla öğrencilere bıraktı.
Kaymakamlıktan yapılan açıkla-
maya göre, tüm dünyayla birlikte
Türkiye'yi de tehdit eden yeni tip ko-
ronavirüsle (Kovid-19) mücadele
sürerken, uzaktan devam eden eği-
tim ve öğretim hizmetleri 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mındaki geleneksel makam devir
teslim törenlerini de etkiledi. Eyüp-
sultan'da Kaymakamlık, Belediye
Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü makamları, online olarak
öğrencilere bırakıldı. Bu kapsamda,
Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Ka-
ra'nın makamına Eyüpsultan Halid
Derviş İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi
Fatma Betül Tübcil, Eyüpsultan Be-
lediye Başkanı Deniz Köken'in ma-
kamına da Eyüpsultan İslambey
İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet
Hilmi Yıldırım oturdu.

Online tören
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Bergen Kent Konseyi,
"Kadın İsimleri Projesi"
adıyla hazırladığı plan kap-

samında, sokakların yanı sıra yeni açı-
lan tesislere, bakımevlerine, okullara
ve parklara sadece kadınların ismini
vererek bu alanda cinsiyet eşitliğini
sağlamayı hedefliyor. Kent Konseyi
Kültür, Çeşitlilik ve Cinsiyet Eşitliği
Sorumlusu Katrine Nødtvedt, kentteki
cadde isimlerinin yüzde 90'ının erkek-

lerin ismini taşıdığını, sadece yüzde
10'una kadın ismi verilmiş olduğunu
belirterek bu sorunu çözmek istedikle-
rini kaydetti. Bergens Tidende gazete-
sine konuşan Nødtvedt, "Kız ve erkek
çocuklarının aynı hayalleri kurabil-
mesi ve aynı şeyi başarabileceklerini
hissetmesi açısından bu önemli" dedi.
Yetkili, "Temsiliyetin bir anlamı var.
Çocuklarımız Bergen sokaklarında
dolaşırken sadece erkek bakanların,

konsolosların ve profesörlerin isimle-
riyle karşılaşmayacak. Kadınlar da ta-
rihte önemli roller üstlendi ancak
onların başarıları daha az öne çıkarılı-
yor" ifadelerini kullandı. Öte yandan
sosyal medyada tartışma yaratan plan
bazı itirazlara da yol açtı. Muhafaza-
kar milletvekili Peter Frølich, planı
"aptalca" diye niteledi ve bunun insan-
ları birbirine düşüren kimlik siyaseti-
nin bir parçası olduğunu savundu. 
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Norveç'in Bergen
kentinde, 'Kadın İsimleri

Projesi' adıyla hazırlanan
plan kapsamında 

cinsiyet eşitliği 
sağlanana kadar cadde, 

meydan ve belediye
tesislerine erkeklerin

ismi verilmeyecek

IKLIM HEDEFLERINI
IKIYE KATLADI
Bugün başlayan İklim

Zirvesi'nde konuşan
ABD Başkanı Biden
iklim değişikliği ile 

mücadele konusunda
ülkelere beraber

hareket etme çağrısı
yaptı

Meydanlara erkek ismi verilecek

A BD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliği
ile mücadele hedeflerini ikiye katlaya-
rak bu konuda küresel lider olmayı he-

defliyor. Biden, yaptığı konuşmada, "Dünyadaki
hiçbir ülke bu sorunu yalnız başına çözemez.
Hep beraber harekete geçmeliyiz. Küresel ısın-
mayı sınırlandırmak için en önemli on yılın için-
deyiz. Başka bir seçeneğimiz yok, bunu
yapmalıyız" dedi. ABD'nin, 2030 yılına kadar
sera gazı salımını 2005'e kıyasla yarı yarıya in-
dirmeyi hedeflediklerini söyleyen Biden'a Al-
manya Başbakanı Angela Merkel de "Dünyanın
ABD'nin katkısına ihtiyacı var" sözüyle destek
verdi.

Paris Anlaşması'na geri döndü

ABD, Çin'den sonra dünyadaki sera gazı salı-
mından sorumlu ikinci ülke. Rakibi Çin,

geçen sene, iklim hedefini yükselt-
tiğini açıklamıştı. ABD'nin Ba-

rack Obama döneminde
konulan önceki iklim

hedefi, sera gazı sa-
lımını  2005 yılına
kıyasla yüzde 26
ila 28 oranında
azaltmayı öngö-
rüyordu. Oba-
ma'dan sonra
başkanlığa
gelen Donald
Trump dö-
neminde
ise ABD,
Paris İklim
Anlaşma-
sı'ndan
çekilmiş,
belirle-

nen he-

defe de bağlı kalmamıştı. ABD, Biden ile Paris
Anlaşması'na geri döndü.

Ülkeler hedeflerini yükseltiyor

Bu hafta İngiltere'nin yeni iklim hedeflerini du-
yuran Başbakan Boris Johnson, Biden'ın duyu-
rusunun iklim değişikliği ile mücadele
konusunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Başlayan sanal iklim konferansı öncesinde Av-
rupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parla-
mentosu yeni karbon emisyon hedeflerini
belirledi. Üye devletler ve Avrupa Parlamentosu
tarafından onaylanması gereken geçici anlaşma
AB'nin sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyine
göre 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azal-
tılmasını öngörüyor. Daha önceki hedef yüzde
30 düzeyindeydi.

Sera gazı salımları azalacak

Japonya ve Kanada da yeni iklim hedeflerini du-
yurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kana-
da'nın 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını
yüzde 40 ile 45 oranında azaltmayı hedefledik-
lerini açıkladı. Daha önce taahhüt edilen oran
yüzde 30 idi. Japonya ise, doğaya 2013 yılına
kıyasal yüzde 46 oranında daha az karbondiok-
sit bırakmak istiyor.Dünya Doğayı Koruma Vakfı
WWF, Biden'ın inisiyatifini memnuniyetle karşı-
larken, Almanya çevre koruma kuruluşları Nabu
ve BUND, karara daha temkinli yaklaştı ve şu
açıklamayı yaptı: "Avrupa Birliği gibi, ABD de
yapılması gerekenin çok gerisinde."

Yeni hedefler Kasım'da

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sı-
caklıklardaki artışı 1.5 °C'nin altında tutmak he-
defleniyor. Bu bağlamda, her beş yılda bir
hedeflerin gözden geçirilmesi ve sıkılaştırılması
planlanıyor. Yeni hedeflerin Kasım ayında belir-
lenmesi öngörülüyor.

Thunberg, hedefleri yeterli bulmadı

Uluslararası iklim aktivisti Greta Thunberg de
İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı. "Hala doğru-
dan ya da dolaylı olarak vergilerle fosil yakıtlara
ödenek aktarılıyor olması rezalet" dedi ve koyu-
lan iklim hedeflerinin "çok yetersiz" olduğunu
belirtti. 

Zirveye Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zir-
vede konuşma yaptı. Erdoğan, iklim değişikliği-
nin etkilerini azaltmak için "yoğun çaba
harcadıklarını" söyledi. Erdoğan,"İklim değişik-
liği ile mücadelede yol haritamızı teşkil eden
ulusal iklim değişikliği strateji ve eylem planı ile
iklim değişikliği uyum strateji ve eylem planını
2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelli-
yoruz. 2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı be-
yanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı
emisyonlarında yüzde 21'e varan azalma bekli-
yoruz" ifadelerini kullandı.
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Arnavutluk'ta halk pazar
günü genel seçimler için

sandık başına gidecek. Seçim
günü maske takma, mesafe,
toplanma ve 22.00 ile 06.00
saatleri arası sokağa çıkma

yasağı uygulanacak
DAhAönce ikisi erken genel seçim
olmak üzere, 9 seçim düzenlenen Ar-
navutluk'ta, 1991-2017 yıllarında

farklı seçim sistemleri uygulandı. Koronavirüs
(Covid-19) salgını dönemine denk gelen 25 Nisan
seçiminde, yeni seçim sistemi ile başkent Ti-
ran'daki pilot uygulama olan elektronik oy kulla-
nımı ve sayımı, yenilikler arasında yer
alıyor.Arnavutluk Meclisinde birkaç yıl süren ça-
lışmalar sonucunda 2020 yılında tamamlanan
seçim reformuna göre, 140 sandalyeli meclis
adaylarının seçimi için bölgesel rekabet ile orantılı
sistem ve ülke düzeyinde yüzde 1'lik ulusal baraj
uygulanacak. Yeni sisteme göre seçmenler parti-
nin yanı sıra istedikleri adaya da oy verebilecek.

Pandemide seçim kampanyası

Genel seçim Şubat 2019'da ülkedeki muhalefetin
hükümet ile uzun süren anlaşmazlığı sonrasında
muhalefet parti milletvekillerinin istifasının ardın-
dan yapılıyor. O dönem muhalefet geçici hükü-
met kurulması ve erken genel seçim
düzenlenmesini talep etmişti.

10 parti, 5 bağımsız aday 

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonuna
(KQZ) göre ülkede kayıtlı 3 milyon 588 bin 869
seçmen bulunurken bunlardan 107 bin 24 kişi

ilk defa oy kullanacak.Komisyondan yapılan
açıklamaya göre, seçime iki koalisyon katılacak.
Ülkedeki en büyük muhalefet partisi konumun-
daki Demokratik Parti (PD) ve beraberindeki
13 parti, Demokratik Parti-Değişim için İttifak
Koalisyonu'nu oluştururken dört partiden olu-
şan Halk Birliği İttifakı-Göç-Umut Saati ve
Muhafazakarlar (ABEOK) diğer koalisyon
partisi olarak öne çıkıyor.Koalisyonların dı-
şında aralarında mevcut hükümet partisi Sos-
yalist Parti'nin (PS) de yer aldığı 10 siyasi parti
ve 5 bağımsız aday tek başına yarışacak.

1841 milletvekili adayı yarışacak

Seçimde yüzde 39,76'ini kadınların oluşturduğu
1841 milletvekili adayı yarışacak. 25 Mart'ta baş-
layan seçim kampanyası, bu gece sona
erecek.Covid-19 salgınına rağmen siyasi partiler
sınırlı katılımlı toplantılar düzenledi. Seçim gü-
nünde maske takma, mesafe, toplanma ve 22.00
ile 06.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygu-
lanacak. KQZ, Covid-19 hastalarının evlerine
veya hastaneye seçim sandığı gönderme sistemine
sahip olmadığını açıkladı. Dün itibarıyla 24 bin
168 aktif vaka bulunuyor.

Partilerin öncelikleri

Ülkedeki son genel seçimi Başbakan Edi Ra-

ma'nın partisi PS tek başına iktidar olarak ka-
zanmıştı. Rama'nın ikinci dönemi olan
2017'deki genel seçimde PS 74 milletvekili elde
etmişti."Geleceğimiz Arnavutluk" sloganıyla bu
seçimde yarışan PS, vatandaşlardan üçüncü
dönem yetkisi talep ediyor. Partinin başbakan
adayı, mevcut Başbakan Edi Rama.PS'nin
seçim programında sağlıktan altyapıya, turizm-
den eğitime, 2019 yılında meydana gelen dep-
remden etkilenen ailelere deprem konutlarının
inşa edilmesinden, Covid-19 ile mücadeleye ve
havalimanı ile turist limanlarının inşa edilme-
sine kadar konular yer alıyor.Başbakan Rama
yaptığı bir açıklamada, "Arnavutluk tüm Bal-
kanlar'da turizm, tarım turizmi, enerji ve dijital-
leştirme alanlarında şampiyon olabilir ve
olacak." dedi.

Reformların sürdürülmesi hedefi

Arnavutluk 2014 yılından bu yana Avrupa Bir-
liği (AB) adayı ve müzakerelerin başlamasını
bekliyor. PS bu doğrultuda ülkenin Avrupa en-
tegrasyonu sürecini hızlandırmak adına bazı
sektörlerde reformların sürdürülmesi ve pekişti-
rilmesini hedefliyor. Ülkedeki en büyük muha-
lefet partisi PD ise koalisyonda olduğu diğer
partilerle bu seçimde "Arnavutluk kazanıyor"
sloganıyla bu seçimde yarışacak.

YPG/PKK’ya
Esed sözü

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)
Komutanı Orgeneral Kenneth 
McKenzie, Esed-YPG/PKK gerilimini
düşürmek için ellerinden gelen
yardımı yapacaklarını söyledi

McKenzie, Suriye'nin kuzeydo-
ğusunda Beşar Esed rejimi güç-
leri ile SDG ismini kullanan

YPG/PKK arasındaki çatışmaların gelecek
haftalarda daha da artmasını beklediklerini,
ABD'nin ise gerilimi düşürmek için elinden
gelen yardımı yapacağını söyledi. ABD Sa-
vunma Bakanlığında (Pentagon) basın top-
lantısı düzenleyen Orgeneral McKenzie, AA
muhabirinin YPG ile Esed rejimi arasında
artan çatışmalara ilişkin sorusuna, "Rejim
destekli güçler olarak da ifade ettiğimiz Su-
riye güçlerinin SDG'nin gelir kaynağı olarak
ilettiği petrol sahalarına baskı yapmaya çalı-
şacağının farkındayız. Orada neler olacağını
göreceğiz ancak şu ana kadar o hattı tuttuk
ve şu anda acil bir girişim göremiyorum."
yanıtını verdi. Başka bir gazetecinin
YPG/PKK ile Esed güçleri arasında Kamış-
lı'da yaşanan çatışmaları hatırlatması üze-
rine McKenzie, SDG ismini kullanan
örgütün Suriye'deki ABD askerlerini koru-
yan güç olduğunu ifade ederek, "Bu çatış-
maları azaltmak için elimizden gelen
yardımı yapacağız." dedi. Esed rejiminin son
zamanlarda bölgede faaliyetlerini artırdığını
belirten McKenzie, "Oradan gideceklerini
sanmıyorum ve özellikle de rejim destekli
güçler doğuya baskı yapıyor" diye konuştu.

Müslüman kıza
asitli saldırı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)
Komutanı Orgeneral Kenneth 
McKenzie, Esed-YPG/PKK gerilimini
düşürmek için ellerinden gelen
yardımı yapacaklarını söyledi

McKenzie, Suriye'nin kuzeydoğu-
sunda Beşar Esed rejimi güçleri ile
SDG ismini kullanan YPG/PKK

arasındaki çatışmaların gelecek haftalarda
daha da artmasını beklediklerini, ABD'nin ise
gerilimi düşürmek için elinden gelen yardımı
yapacağını söyledi. ABD Savunma Bakanlı-
ğında (Pentagon) basın toplantısı düzenleyen
Orgeneral McKenzie, AA muhabirinin YPG
ile Esed rejimi arasında artan çatışmalara iliş-
kin sorusuna, "Rejim destekli güçler olarak da
ifade ettiğimiz Suriye güçlerinin SDG'nin gelir
kaynağı olarak ilettiği petrol sahalarına baskı
yapmaya çalışacağının farkındayız. Orada
neler olacağını göreceğiz ancak şu ana kadar o
hattı tuttuk ve şu anda acil bir girişim göremi-
yorum." yanıtını verdi. Başka bir gazetecinin
YPG/PKK ile Esed güçleri arasında Kamış-
lı'da yaşanan çatışmaları hatırlatması üzerine
McKenzie, SDG ismini kullanan örgütün Su-
riye'deki ABD askerlerini koruyan güç oldu-
ğunu ifade ederek, "Bu çatışmaları azaltmak
için elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.
Esed rejiminin son zamanlarda bölgede faali-
yetlerini artırdığını belirten McKenzie, "Ora-
dan gideceklerini sanmıyorum ve özellikle de
rejim destekli güçler doğuya baskı yapıyor"
diye konuştu.

Senato, Nefret Suçları 
Yasasını onaylandı
ABD Senatosu, ABD’de yaşayan Asya
kökenli kişilere yönelik Covid-19 sebebi
ile artan nefret suçlarına karşı Covid-19
Nefret Suçları Yasasını onayladı

ABD’De Senato, korona virüs sal-
gını nedeni ile Asya kökenli kişilere
yönelik artan nefret suçlarına karşı

harekete geçti. Senato’da yapılan oylamada,
Covid-19 Nefret Suçları Yasası 94’e karşı 1 oy
ile kabul edildi. Yasa, her iki partiden tam
destek alırken, sadece Missouri Cumhuriyetçi
Senatörü Josh Hawley yasaya karşı oy kul-
landı. Yasa ile Asya kökenlilere karşı işlenen
nefret suçları kınanırken, Adalet Bakanlığı
bünyesinde Covid-19 ile alakalı olabilecek
nefret suçlarının daha hızlı araştırılması için
yeni bir birim oluşturulması kararı alındı.
Yasa ayrıca, adalet, sağlık ve insani servislerde
bulunan kurumlara pandemi döneminde nef-
ret suçları konusunda halk bilincini artıracak
çalışmalar yapma zorunluluğu getiriyor. Se-
nato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer yap-
tığı açıklamada, tasarının "Senato'nun önemli
sorunları çözmek için çalışabileceğinin" "ka-
nıtı" olduğunu belirtti ve önemli mesajlar 
vererek, uyarılarda bulundu.

Arnavutluk sandığa

gidiyor

ABD Başkanı
Joe Biden
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Turizm Haftası etkinlikleri pan-
demi kuralları çerçevesinde kısıtlı
bir şekilde devam ediyor. Kültür

ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde farkında-
lığı arttırmak adına çeşitli etkinlikler düzenli-
yor. Şanlıurfa’da ise farklı bir heyecan
yaşanıyor.

Roma döneminden kalma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
nel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla restoras-
yonu tamamlanan tarihi Kızılkoyun
Nekropol'u vatandaşların ziyaretine açıldı.
Ücretsiz bir şekilde vatandaşların gezebildiği
nekropol alanında Roma dönemine ait
toplu kaya mezarlarını görenler adeta tarihi
bir yolculuğa çıkıyor. Sabah 08.00 ile 17.00
saatleri arasında açık olan tarihi bölge ziya-
retçilerini bekliyor.

61 kaya mezarı bulunuyor

Nekropol alan görevlisi turizmci Baran
Yenip, alanın ziyaretçilere açık olduğunu be-
lirterek, "Şanlıurfa şehir merkezinde Kızılko-
yun Nekropolu, ‘Nekropolisler’ ölüler şehri
manasına geliyor. Burası o dönemin, Roma
döneminde kullanılmış olan ölüler şehri,
mezarlık alanıdır. Burada yaklaşık 2 bin yıl-
lık kaya mezar örnekleri bulunuyor. Burada
61 tane kaya mezar örnekleri yer alıyor.
Kaya mezarı o devrin aile mezarı olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bazılarında dini mitoloji aile
kabarması, tavus kuşu kabarması, iki tanede
Centaurs kabartması ve nahit mezar örnek-
leri alanımızda yer alıyor. O döneme ait bazı
canlandırmalar yapıldı. Bu canlandırma-
larda o döneme ait iskeletlerle birlikte bulun-
tular ve ölü yatakları yer alıyor. Şu anda
ziyaretçilere açık durumdadır” dedi.

Yerli turistin ilgisi büyük

Yerli turistlerden Mehmet Kılıç, “Mağaraları
gezdik içerisi çok serin. Heyecan verici hay-

van ve insan figürleri var. Yani Ramazan
ayında oruç tutan vatandaşlar için tam
oruç tutulacak bir yerdir, çok serindir.
Bizim için burası yeryüzündeki bir cennet-
tir. Hz. İbrahim Peygamberimizin de ma-
kamı tam karşıda yer alıyor. Yani burası
insanda bir hayranlık uyandırıyor. Herkesin

buraya gelip ziyaret etmesini tavsiye ede-
rim. Biz yerli turist olarak buraları ziyaret
etmek için Gaziantep’ten geldik” şeklinde
konuştu.

Turistlerden de ilgi bekleniyor

Ortamdan çok etkilendiğini belirten Hüse-
yin Kılıç ise “Biz burayı gezdik, çok güzel
bir yer, tarihi çok eski bir yer. Daha önce
burada Romalılar yaşamış. Burada açılan
mağalar hepsi birer kaya mezarıdır. Onlara
ait mezarlardır. Hava çok güzel, biz de Ga-
ziantep’ten geldik, geziyoruz. Gerçekten
çok süper bir yer Şanlıurfa. Dışarı çıktığı-
mızda hava çok sıcak ama içerisi çok serin.
Ben şu an niyetliyim, içeride hiçbir şey his-
setmedim ama dışarı çıktığımda hava çok

sıcak susadım. Mağaralar çok sağlıklı şim-
diki dairelere göre çok sağlıklı. Şimdiki dai-
reler hepsi kimyasal. Diğer gelecek turistleri
de buraya bekleriz gerçekten çok süper. Ge-
zilip görülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Mağaralar daha sağlıklı

Eşsiz bir güzellikle karşı karşıya olduğunu
belirten turistlerden İbrahim Kılıç da, “Ben
de burayı yeni gördüm. Çok güzel bir yer.
Klimalı evde, dairede oturmaktan bin kat
daha iyidir. Burayı herkesin gelip gezme-
sini, görmesini isteriz. Burada bu tür man-
zara ve eski tarihi yerler, başka hiçbir yerde
yoktur” diye konuştu.Vatandaşlar pandemi
kuralları çerçevesinde gruplar halinde alanı
gezmeye devam ediyor.

Oscar’ın Türkiye yayıncısı belli oldu

2 bin yıllık tarihe yolculuk

93. Oscar Ödül Töreni ilk kez TRT'de yayınla-
nacak. Özel yayın 26 Nisan gecesi başlayacak.
Yapılan açıklamaya göre bu yıl düzenlenecek

olan Oscar, TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak. TRT
2’de 26 Nisan gecesi 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel ya-
yını ile başlayacak olan gece, 03.00’te 93. Oscar Töre-

ni’yle devam edecek. Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zey-
nep Atakın'ın yorumuyla kırmızı halıdan, Oscar Ödül Tö-
reni'nin bitimine kadar canlı yayın devam edecek.

M atbaanın çıkışından itibaren
Osmanlı İmparatorluğu'nda
basılan metinleri bir araya ge-

tirmeyi amaçlayan dijital kütüphane
WikiLala, Osmanlı Türkçesi ile kitap,
dergi, gazete ve belgelerden oluşan bin-
lerce içeriğe ulaşma imkanı sağlıyor. Bir
arama motoru olarak çalışan dijital kü-
tüphanede içerikler dijitale aktarılırken,
ürün fiziki olarak gelmişse donanımlı
tarama cihazlarıyla çözünürlükleri yük-
sek olarak taranıyor. Doküman dijital
olarak temin edilmiş ise doğrudan sayı-
sallaştırılıyor. Son olarak sayısallaştırı-
lan bütün dokümanlar katalog haline
geliyor ve sisteme yükleniyor. Araştır-
macının gerek Latin gerekse Arap harfli
kelime veya kelime grubu girişiyle
arama yapabilmesi ve aradığı bilgiye
ulaşması sağlanıyor.

Fikir, 2019 yılında oluştu

Proje yöneticisi Sadi Özgür, projenin
fikir olarak 2019 yılında ortaya çıktığını
söyleyerek, "İki ay önce bu projeyi yayın
hayatına kavuşturduk. Osmanlı döne-
mindeki matbu metinlerin içerisinde
Latin harfler ile arama yapılabiliyor.
Aynı zamanda Osmanlı alfabesiyle de
arama yapılabiliyor. Açık erişimde olan
tüm eserler sisteme dahil edilebiliyor.
Burada kullanıcılar ellerinde bulunan
Osmanlı arşivlerini de sisteme dahil
edebiliyor. Osmanlıca dergi, kitap, ga-
zete gibi yazılı eserleri ve Osmanlı dö-
neminde bulunan diğer materyalleri de
bir araya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Web sayfasındaki ana sayfada bir

arama çubuğu bulunduğunu ve burada
kişi adı, yer adı veya kitap adıyla arama
yapılabildiğinin altını çizen Özgür,
"Aranan kelime sonuçlardaki dokü-
manlarda belirtilmiş bir şekilde karşı-
mıza çıkıyor. İki ayda 200 binin
üzerinde yaklaşık 107 ülkeden dijital
kütüphaneye giriş bulunuyor. Çoğun-
lukla Türkiye’den ziyaretçiler var. ABD
ikinci sırada, Almanya ise üçüncü sı-
rada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Latin harfleriyle arama

Proje danışmanı Dr. Harun Tuncer ise,
projenin akademiye katkısının da bu-
lunduğunu belirterek, "Akademisyenler
çalışacakları bir mesela hakkında litera-
tür taraması gerçekleştirdiklerinde, ma-
kale başlığı veya bir kitap başlığı
üzerinden arama gerçekleştiriyorlardı.
Bu projeyle beraber Osmanlıca makale
ve kitaplar içerisinde Latin harfleriyle
arama yapabiliyorlar" diye konuştu.

Milyonlarca sayfa gazete ve dergi

Tuncer, projenin şuanda 78 üniversite
ve muhtelif belediye ile Cumhurbaş-
kanlığı Millet Kütüphanesine ücretsiz
açıldığını söyleyerek, "Nitekim diğer şa-
hıslar sisteme üye olduktan bir yıllık
süre boyunca ücretsiz kullanım gerçek-
leştirebilecek. Yurtdışından görüşmele-
rimiz devam ediyor. Birtakım
üniversitelerle görüşüyoruz. Osman-
lı’nın ürettiği tüm içeriklere ulaşma im-
kanı sunuyoruz. Osmanlı döneminde
basılan yaklaşık 26 bin kadarı tespit
edilmiş, geriye kalanları tespit edileme-

miş bir kitap sayısı var. Milyonlarca
sayfa gazete ve dergi sayfası var. Dola-
yısıyla bütün bunların hepsini araştır-
macının hizmetine sunmuş oluyoruz.
Yaklaşık 3-4 milyon sayfa kadar fen bi-
limlerinden sosyal bilimlerine kadar
tüm alanlardaki metinleri araştırmacı-
nın hizmetine sunmuş olacağız" 
açıklamalarında bulundu.

Ödül oy birliği ile verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık-
ları ödülden de bahseden Tuncer, “Yılın
yenilikçi girişimine aday gösterildik ve
ödülü aldık. Ödül oy birliği ile verildi.
Projemiz yeni başladığı için bu ödül
bizi hem mutlu etti hem de cesaretlen-
dirdi" ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gazete, dergi, kitap, makale
gibi metinleri bir araya getiren dijital kütüphane WikiLala, Osmanlı
Türkçesi ile bulunan birçok içeriğe ulaşma imkanı sağlıyor

OSMANLICA ESERLERI
DIJITAL KUTUPHANEDE

Şanlıurfa’da Roma dönemine ait 2000 yıllık kaya mezarları vatandaşların ziyaretine açıldı. Mağaralar içerisinde toplu mezarlar ilk kez görüldü

Sony ve 
Disney anlaştı

Sony, Marvel ile arasındaki kriz-
den sonra Disney ile de anlaştı.
Spider-Man (Örümcek Adam)

tüm maceralarıyla Disney+’ta olacak. Sony
ile Disney, Spider-Man (Örümcek Adam)
üzerinde bir anlaşmaya vardı. Spider-Man
için yollarını ayırmayı planlayan iki stüdyo,
Spider-Man: No Way Home'u, Disney+
üzerinden gösterime sunma kararı aldı. Ay-
rıca Spider-Man: Homecoming ve Spider-
Man: Far From Home filmleri de platform
üzerinden izlenebilecek. Jon Watts'ın yönet-
men koltuğuna oturduğu Tom Holland baş-
rollü Spider-Man üçlemesi, No Way
Home'un ardından Sony'ye geçiş yapacak.
Karakterin nasıl evren değiştireceğini henüz
bilinmiyor. Ancak bilinen tek bir şey var o da
üç Spider-Man filminin de Disney+'ta gös-
terime gireceği. Bu olay, iki şirketin yaptığı
yeni dev anlaşmanın önemli bir parçası.
Sony aynı zamanda Disney'e ait olan diğer
platform ve kanallar için de yapım üretiyor.
Bu platformlar arasında Hulu, ABC, FX ve
Star bulunuyor. Neredeyse tüm Marvel çizgi
roman hakları Disney'in elinde bulunuyor.
Fox'u satın almasıyla birlikte X-Men karak-
terlerinin hakları da Disney'e geçmişti. Ama
Sony, bazı Marvel karakterlerini elinde 
tutmayı tercih ediyor. 



türkiye Yüzme Federasyonu, Tokyo 2021
olimpiyatlarına kota alacak ve milli takıma gi-
recek sporcuların belirleneceği Türkiye Yıldız
Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar organizasyo-
nuna Edirne’de start verdi. Edirne Olimpik
Yüzme Havuzu’nda başlayan ve 25 Nisan'a
kadar sürecek organizasyona yaklaşık 250
sporcu, alınan Covid-19 tedbirleri arasında ka-
tıldı. Sporcu ve antrenörler, organizasyona ka-
tılmadan 48 saat önce verdikleri PCR
testlerinin sonuçlarını göstererek yarışların ya-
pıldığı alana girdi. Türkiye Yüzme Federas-
yonu Koordinatörü Hüseyin Özer,
olimpiyatlara 100 günden az bir süre kaldığını
ve heyecanın da arttığını belirterek, "Kota ala-
cağımız yarışçı sayısı da azalmaya başladı. Bu
yarışla beraber mayıs ayında yapılacak Avrupa
Şampiyonası’nda kota denemesi yapacağız.
Avrupa Şampiyonası’ndan geldikten sonra ye-
niden Edirne’de bir kota müsabakamız var.
Son olarak haziran ayında bireysel yarışlar kota
müsabakamız olacak. Yani her geçen gün git-
tikçe yarış adeti azalıyor ama biz de olimpiyat
kotası almak ve sporcu sayısını artırmak için
her gün çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Her gün iyi yerlere gidiyor

Sporcuların kota almalarını çok istediklerini
söyleyen Özer, "Edirne’de bu yarışı yapmaktan
gurur duyuyoruz çünkü böyle güzel bir havuz,
böyle bir idari yapı bize çok destek oluyor.
Zaten son 4 yarışımız da Edirne’deydi. Burası-
nın çok uğurlu geldiğini düşünüyoruz. Bayrak
yarışı denemesi de yapacağız 4 çarpı 200 kate-
gorisinde. İnşallah orada da güzel bir derece
alıp sıralamada güzel bir yerlere geleceğiz.
Türk yüzmesi her geçen gün daha iyi yerlere
geliyor, aile olmayı öğrendi ve gün geçtikçe de
Türk yüzmesini en iyi yere taşıyacağımıza ina-
nıyorum" diye konuştu. Türkiye Yüzme Fede-
rasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan,
tüm yarışmacılara başarılar diledi. Duvan,
"Türkiye Yüzme Federasyonu temsilcileri ve
sporcularını Edirne’mizde ağırlamaktan gurur
duyuyoruz. Özellikle böyle bir dönemde olim-
piyat öncesi akdredite yarışının da Edirne’de
olması bizim için ayrı bir gurur. Umuyorum ki
bir çok sporcumuz burada olimpiyat barajını
geçip olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek-
ler. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini 
kullandı.  DHA
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından ye-
tişip, 2020 Ağustos ayında Fransa League 1'de mü-
cadele eden Olympique Lyon'a transfer olan Cenk
Özkacar, önceki gün A takımla ilk maçına çıkarak
İzmir temsilcisini gururlandırdı. Fransız takımının
evinde Monaco'ya 2-0 yenildiği Fransa Kupası çey-
rek final mücadelesinde 80'inci dakikada oyuna
giren 20 yaşındaki stoper, Olympique Lyon'da forma
giyen ilk Türk oyuncu oldu. Sosyal medya hesabın-

dan duygularını paylaşan Cenk, "Takımım adına ilk
defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu
olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu ya-
şadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime
devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avru-
pa'da başarılı şekilde temsil etmek" diye
konuştu.Ümit Milil Takım'da da görev alan Cenk Öz-
kacar, Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro bonservis
bedeliyle transfer olmuştu. DHA

Her kulAç
zAfer için

14

S üper Lig’in 37’nci haftasında Kasımpaşa
ile mücadele edecek Fenerbahçe’de Futbol
A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, basın

mensupları ile bir araya geldi. Sarı-lacivertli takı-
mın iyi bir enerjiye sahip olduğunu dile getiren
Emre Belözoğlu, şampiyonluk yolunda oyuncu-
larına inandığını söyledi. Şampiyonluk yolunda
son ana kadar yarışacaklarını belirten Belözoğlu,
"Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediği-
mizi her zaman söyledim, söylemeye de devam
edeceğim. İyi bir takımımız var, oyunun da geliş-
tiği yanlar var. Geliştireceğimiz anları da olacak.
Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveni-
yorum. Biz sezon sonuna kadar inşallah müca-
delenin içinde olacağız. İnancımız gerçekten çok
yüksek" diye konuştu.

Futbolumuzda gelişme var

İstediği oyunu inşa etmek için ellerindeki zama-
nın yeterli olmadığını dile getiren Belözoğlu, "Fe-
nerbahçe sezon boyunca ligin hali hazırda
şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Oyunsal
anlamda ise mutlaka beklentiler biraz daha fark-
lıydı, bunu ben de daha önce dile getirmiştim.
Futbolumuzda bir gelişme var. Her şeyden önce
enerjide ciddi bir pozitif gelişme görüyorum.
Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği bunlar
ciddi anlamda gelişti. Antrenmanlarımız biraz
daha değişti. Ancak istediğim oyunun karşılığını
tam aldım dersem bu doğru olmaz. Zaten elimiz-
deki mevcut zaman bir oyunu inşa etmek için ye-
terli süre değil ama oyunculara gösterdiğimizi
sahada oyunun belli bölümlerinde net bir şekilde
görebiliyorum ve bundan dolayı mutluyum.
Daha üstüne koymamız gereken çok yer var.
Kendimizi geliştirmemiz gereken, oyunda belli
başlı kopmaların olduğu dakikalar var ve onları
düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncularımız bazı is-
teklerimizi ise beklediğimizden çok daha iyi yapı-
yor. Henüz tam oturmadı ama olumlu yönde
geliştiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Oyunun son bölümleri 
görmek istediğim gibi

Oynatmak istediği oyunu "Güçlü bir oyun" şek-
linde tanımlayan Emre Belözoğlu, "İstediğimiz,
arzu ettiğimiz oynatmak istediğimiz oyun güçlü
bir oyun ve oyuncular da bundan keyif alıyor. Bu
oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım.
Türkiye Ligi'ndeki her takım bir oyun oynamaya
çalışıyor. Başındaki teknik adamların ekipleri var,
kendileri çalışıyor, rakibi analiz ediyorlar. Bir
maçtan önce herkesin kendine göre bir sistemi
var. Sistematik çalışıyorlar, bizi analiz ediyorlar,
biz onları analiz ediyoruz. Oyunun belli bölümle-
rinde görmek istediğim oyunu görüyorum ama
bunu süre olarak yaymamız için biraz daha pra-
tik etmemiz lazım" ifadelerini kullandı. 

Aykut Kocaman abim gibi

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir Teknik Di-
rektörü Aykut Kocaman ile ağabey-kardeş ilişki-
lerinin bulunduğunu dile getirdi. Ligde Medipol
Başakşehir ile oynadıkları mücadelenin son bölü-
münde Aykut Kocaman ile yan yana sohbet et-
melerinin bazı kesimlerce eleştirilmesine değinen
Belözoğlu, "Aykut hocayla 3 Temmuz'da kader
birlikteliği yaptık. Camiamızın efsane futbolcu-
suydu. Teknik adam olarak şampiyonluk yaşadı.
Kendisiyle iyi diyaloğum vardır, birçok konuda
da kendisiyle fikir alışverişim olur. Maçın bitme-
sine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip
kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde
bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru
değil. Buna cevap vermek de doğru değil. Bunu
görüp geçeceğiz. Bunlar futbolda belki Türkiye'de
görülmemiş şeylerdir ama ben her teknik adamın
yanına gidip oyunu konuşabilirim, zaten böyle de
olmalıdır. Her teknik adamın oyunu, oyunun
nasıl gittiğini, nasıl geliştiğini oyunla alakalı kendi

arasında konuşmalar yapmasında hiçbir prob-
lem görmüyorum. Her maç yaşayacağım
bir şey değildir zaten, Aykut Kocaman
özelinde ağabey kardeşlik ilişkimden
dolayıdır ama konuştuğumuz şey
oyun üzerinedir” dedi.

3 puan almak kolay değil

Belözoğlu, hafta içinde gün-
deme gelen "Oynanmamış
hiçbir maça 3 puan yazmam"
ifadesine ilişkin ise "Mevcut
puanımızı düşündüğümüzde
Kasımpaşa maçını oynama-
dan oraya 3 puan yazamayız.
Bu, futbolun içinden gelmiş
herkes için çok doğal bir söz.
Aslında çok büyütülecek bir şey
de söylemedim. Futbol oynamış,
futbolun içinde kalmış, herhangi bir
yerinde bulunmuş herkes oynanma-
mış hiçbir maçın 3 puan olmadığını
söyler" şeklinde konuştu.

Çebi'yi anlayışla karşılıyorum 

Emre Belözoğlu, bir gazetecinin Ahmet
Nur Çebi'nin açıklamalarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz? sorusuna da "Ahmet baş-
kanın, Sergen hocanın açıklamalarını
tabii ki takip ediyoruz. Bazı şeyler onla-
rın istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor.
Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir
tutmak, beraber tutmak için yapılan
açıklamalar olduğu için ben kendi
adıma anlayışla karşılıyorum" diye
konuştu. 

Oyuncularla ilişkim iyi

Oyuncu grubunun çok iyi insan-
lardan oluştuğunu vurgulayan
Belözoğlu, "Onların içinden gel-
dim, geçen sene futbol oynu-
yordum. Sportif direktör
olarak da oyuncuların içinde
olduğum dönemler oldu tabi
teknik adam kadar işin tek-
nik kısmında olmasam da
onların yanında oldum. O
yüzden oyuncularla ikili
ilişkilerimin iyi olduğunu
düşünüyorum. Ama so-
nuçta ben hiçbir zaman
tek bir oyuncu üzerin-
den oyunu değerlen-
dirmem. Tek bir
oyuncu üzerinden
oyunu kötülemem.
Tek bir oyuncu üze-
rinden de oyunu
övmem. Büyük fo-
toğrafa bakarak
söylediğimde
elimde 24-25
tane çok net iyi
oyuncu var.
Oynatamadı-
ğınız zaman
bunun sıkın-
tısını yaşı-
yorsunuz"
ifadelerini
kullandı.
DHA

Türkiye Yüzme Federasyonu, Tokyo Yaz
Olimpiyatları’na kota alacak ve milli takıma
girecek sporcuların belirleneceği 
organizasyona Edirne’den start verdi.
Yaklaşık 250 yüzücünün katıldığı yarışlarda
sporcular olimpiyatlara kota almak ve milli
takıma girebilmek için ter döküyor

PolonyA'dA düzenle-
nen Genç Erkekler ve
Genç Kadınlar Dünya
Boks Şampiyonası'nda
milli sporcu Büşra Işıl-
dar, dünya şampiyonu
oldu. 81 kilo final müsa-
bakasında ringe çıkan
Büşra Işıldar, Rus rakibi
Kseniia Olifirenko'yu
mağlup ederek altın ma-
dalya kazandı ve dünya
şampiyonu oldu. Büşra
Işıldar çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi, yarı
finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağ-
lup ederek finale yükselmişti.Milli boksöre altın
madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç
Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçi-
noğlu takdim etti. 

Türkiye’den Lyon’a
giden gururun adı Cenk

şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
şAmpiyonluk 
yArişi içinde 
Bizde vArizBizde vArizBizde vArizBizde vArizBizde vArizBizde vArizBizde vArizBizde vArizBizde vAriz

şAmpiyonluk 
yArişi içinde 

Verdikleri kararların her zaman doğru olamayacağını anlatan Belö-

zoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben de futbolcuydum, ilk 11'de oy-

namadığımda bazen benim de 'niye oynamıyorum' dediğim zamanlar

olmuştur. Onların da bu duyguyu yaşaması kadar doğal bir şey yok.

Ama biz onları kazanmak adına, onlara doğruyu anlatmak adına çalışı-

yoruz. Ben 34-35 yaşında kendimi geliştirdim, Başakşehir'e gittim oyna-

dım orda da bir oyunu kafama oturtmaya çalıştılar ve ben o anlamda

kendimi geliştirdim. Buradaki bütün takım arkadaşlarımızın içinde

bulunduğu ortamı pozitif hale çevirdikten sonra bu oyunla kendile-

rini geliştirmelerini istiyorum. En küçüğünden en büyüğüne, ka-

riyeri en azından en fazlasına kadar. O yüzden hepsiyle

ilişkilerim iyi. Ben bütün oyuncuları değerli buluyorum.

Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum, onlara da

bunu net bir şekilde hissettirdiğimi dü-

şünüyorum."

oyuncularımız 

değerli 

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu,
“Şampiyonluk yolunda son ana kadar yarışacağız. 
Bundan hiçbir taraftarımızın şüphesi olmasın” dedi

Kadın 
futbolu yükseliyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolun
sponsorluklarla ciddi destek almaya başladığını belirterek, "Bu yönetimimizin ve

futbol gelişim direktörümüzün verdiği ciddi kararlardan sonra gittikçe ivmesi 
arttı ve yükselen bir değer olarak görüyorum kadın futbolunu" dedi

AntAlyA'nın Manavgat ilçe-
sinde düzenlenen ve Arslan Zeki

Demirci Spor Kompleksi'nde oy-
nanan Turkcell Kadın Futbolu

2020-2021 Sağlık Çalışanları Se-
zonu karşılaşmalarını izleyen

Kadın A Milli Takım Teknik Direk-
törü Necla Güngör Kıragası, kadın

futboluyla ilgili değerlendirmelerde
bulundu. Çok keyifli maçlar izledikle-

rini belirten Kıragası, "Bu bizim için as-
lında bir milat, kadın futbolu adına bir

milat. Çok önemli günler yaşıyoruz. Sal-
gının yoğun olduğu bir süreçte bu kadar

güzel bir organizasyon yapmak ve bu or-
ganizasyonda bütün oyuncuları bir arada

görüyor olmak bizi çok heyecanlandıran ve
çok mutlu eden bir süreç açıkçası"

dedi.Bütün dünyayı etkisi altına alarak küre-
sel bir salgın olan Covid-19 sürecinin herkesi

olduğu gibi kadın futbolunu da çok ciddi etki-
lediğini söyleyen Kıragası, "Bir anlamda ligi bu

süreçte açmak durumunda kaldık. Çünkü,
kadın futbolu amatör sta-

tüde yer alıyor ve amatör
statüde yer aldığı için bütün

oyuncularımızın sağlığını
öncelikle korumamız gereki-

yordu. Burada da kapalı bir
şekilde turnuvayı gerçekleştiri-

yoruz. Oyuncularımızın o sal-
gın sürecinden sonraki

performansına bakacak olursak,
kondisyon anlamında eksiklikler

gözümüze çarpıyor. Ama burada
bulunduğumuz için ve salgını bir

şekilde bertaraf ettiğimiz için mut-
luyuz" diye konuştu.

Hedef ciddi bir başarı

Kadın futbolunun çok ciddi gelişim
gösterdiğini anlatan A Milli Kadın Fut-

bol Takımı Teknik Direktörü Necla
Güngör Kıragası, sözlerini şöyle sür-

dürdü; "Kadın futbolu son dönemlere baktığımızda ciddi an-
lamda sponsorluklarla destek almaya başladı. Bu yönetimimi-
zin ve futbol gelişim direktörümüzün verdiği ciddi kararlardan
sonra gittikçe ivmesi arttı ve yükselen bir değer olarak görüyo-
rum kadın futbolunu. Emin olun milli maçlar ve buradaki kızla-
rımızın performansıyla beraber kadın futboluna olan ilgi gün
geçtikçe artacaktır. Geleceğe dair çok emin adımlarla ilerlediği-
mizi düşünüyorum. Bunun nedeni de şu; bizi çok ciddi şekilde
destekleyen bir yönetimimiz ve çok kıymetli bir başkanımız var.
Başkanımız, her ortamda ve platformda, kadın futbolunun ne
kadar kıymetli ve geliştirilmesi gereken bir mecra olduğunu söy-
lüyor. Onun dışında son bir senedir çok ciddi sponsorluklara
imzalar atıyoruz. Bu durum artık bu işte payın artacağı ve ka-
dınların da bu sporda söz sahibi olacağı anlamına geliyor. Ama
öncelikle bir başarının gelmesi lazım ki bu iş kıymete binsin.
Bizim de en önemli hedeflerimizden bir tanesi, milli takım anla-
mında, 'Evet bir oyun oynanıyor, bir felsefeleri, bir oyun strateji-
leri var' dedirtebilmek. Lige baktığımız zaman da ligin
şampiyonu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde
temsil etmesi, en büyük hedeflerimiz arasında. Ama bütün bun-
lar bir süreç. Unutulmaması gereken ise biz kadın futbolunda şu
anda emekliyoruz ama çok sağlam adımlarla da ilerliyoruz."
DHA

BüşrA dünyA
şAmpiyonu oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 4'üncü sı-
rada tamamlayan Arkasspor, teknik ekip ve
oyuncularıyla A Milli Takım'da yer almanın se-
vincini yaşıyor. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan
açıklamada, "2021 CEV Avrupa Altın Ligi’nde
mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takı-
mı'mıza 5 oyuncu, bir antrenör göndermenin
gururunu yaşıyoruz. 28-30 Mayıs 2021 tari-
hinde Belarus’ta, 4-6
Haziran 2021 tari-
hinde Portekiz’de or-
ganize edilecek 2021
CEV Avrupa Altın
Ligi’nde mücadele
edecek A Milli Erkek
Voleybol Takı-
mı’mıza başarılar di-
leriz" denildi.

ArkAs’tA milli
sevinç vAr



15SPOR 24 NİSAN 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

A hmet Nur Çebi, Ümraniye Beşiktaş
Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme
dair açıklamalarda bulundu.Şampi-

yonluğun takım işi olduğunu ifade eden
Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın şampiyonluk
yarışından geriye düştüğü algısının yapılasını
doğru bulmuyorum. 3 puan öndeyken algılar
yapıldı. 6 puan geride olanların şampiyon biz
olacağız demelerine tepki vermiyorlar. 6 puan
geride olanların şampiyon olma ihtimalleri
konuşulurken, avantajımızın görmemezlikten
gelinmesini doğru bulmuyorum. Ben arka-
daşlarım, yöneticilerim, şerefli şampiyonluk-
lar kovalayan bir ekibiz. Bu vizyonumuzdan,
ahlaki yapımızdan geri durmuyoruz. Yolu-
muzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluk ekip
işidir. Ekibim, yöneticilerim, teknik kadrom,
hocam ve futbolcularımla birlikte inandık.
Beşiktaş camiasının da buna inanmasını isti-
yorum. Ben 13'üncü sıradayken de bunu söy-
ledim. Şimdi lideriz yine söylüyorum.
Gönlümde, kafamda, hesaplarımda değişen
bir yok. Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şe-
refli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş bunu
sezon sonunda görecektir. Ligin bitmesine 6
hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maç-
lara düşme hattındaki takımlar vardı. O ta-
kımların vermiş olduğu mücadeleyi
rakiplerimizle yapacakları maçlarda da vere-
ceklerinden şüphem yok, tereddüt etmiyo-
rum. Onların da puan kaybedeceklerini
düşünüyorum. Benim hesaba kattığım bir
kurgudur" ifadelerini kullandı.

Çok konuşmayla başarı gelmiyor

Özellikle medyada 'Beşiktaş şampiyonluğu
elleriyle verdi' şeklinde algı oluşturulduğunu
ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen
Çebi, "Bu bizim camiamıza zarar vermek
adına yapılıyor. Ancak camiamız bunları çok
fazla kaale almasın. Bunların arkasında
başka hesap, kitaplar olduğunu bilmelerini
istiyorum. Çok konuşmayla, icraatta başarılı
olunmuyor. Ben ve yöneticilerim az konuşa-
rak ya da konuşmayarak her türlü mücade-
leyi vermeye devam ediyoruz. Bizim az
konuşmamız, mücadele vermediğimiz anla-
mına gelmez. Beşiktaş'ın menfaatini korumak
adına; namusu, onurlu, şerefli şekilde fazla-
sıyla çalışıyoruz. Camiamızın bu konuda te-
reddüdü olmasın" diye konuştu.

Hakem hataları söylenmeli

TFF ve MHK'nin bir takımın şampiyon ol-
masının hesabını yaptığına inanmadığını
söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Yanlış idare edi-
lirse yanlış, iyi idare edilirse iyi deriz. Hakem
hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK hak-
kında tereddütlerimiz olduğu anlamına gel-
mez. Bunu hissettiğimiz an zaten gereğini
yaparız" dedi.

Düşme hattı çok sıcak

Başkan Çebi, "Düşme hattındaki çok takım
şampiyonluğa giden takımları zorlayacaktır"
derken, şu ifadeleri kullandı; "İlginç bir sezon
geçiyoruz. Pandemi süreci yaşanıyor. 21 ta-
kıma çıktık, fazla maç oynuyoruz. Tüm bun-
ları alt alta yazdığımız zaman müthiş
oyunlar, goller izlediğimiz birçok maç var
Düşme hattındaki takımların can havliyle
şampiyonluğa oynayan takımlardan puan al-
dıklarını görüyoruz. Geçen sezonun şampi-
yonu Başakşehir'in düşme hattında verdiği
bir mücadele var. İlginç gelişmeler oyunlar.
Düşme hattındaki çok takım şampiyonluğa
giden takımları zorlayacaktır. Bu maçlardan
başarıyla çıkanlar kümede kalacaktır, çıkama-
yanlar düşecektir. Eski alışkanlıklarınızı bu
lige bulaştırmayın. Futbolcu arkadaşlarım-
dan rica ediyorum. Kendinize yapılmasını is-

temediğiniz bir şeyi başkasına yapmayız.
Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi,
sporcunun zeki, çalışkan ve ahlaklı olanı
önemli. Meslektaşlarınızın alın terine saygı
göstermeyi, emeklerine değer verdiğinizi gös-
termenizi tüm futbol ailesinden önemle rica
ediyorum" şeklinde konuştu.

Bize şampiyon diyemiyorlar

Takımın 13'üncü sıradayken de şampiyon
olacağına inandığını vurgulayan Çebi, şöyle
konuştu: "Beşiktaş köklü kulüptür. Yıpratıl-
ması yönünde yapılanların saygı görmeyece-
ğini söylemem gerekir. Biz 3 puan önde ve
lideriz. Sezon başında küme düşeceğimizi
söyleyenler oldu. Ben bu konuda 13'üncüy-
ken beyan ettim şampiyon olacağız diye. Ben
inanıyordum, yöneticilerimin şampiyonluk
istediğini biliyordum. Hocanın takıma
olumlu yansıdığını biliyordum. Futbolcula-
rıma güveniyordum. Şu anda Beşiktaş'a
zarar vermek adına yapılan bir operasyon-
dur. Bunun başka söylemi olamaz. Bizim dı-
şımızda 3 puan önde olan takım kim olursa
olsun, şampiyon ilan edilmişti. Bize şampi-
yon demeye dilleri varmıyor. Biz bekleriz, 6
hafta sonra onlara da söyletmeyi biliriz."

Fermuarını açar söyler 

Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesinin
feshedilmesi sonrasında sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşım sorulan Çebi, "Ba,
iyi tanıdığım, transferinde emeği olduğum bi-
risi. Onurlu, gururlu, başarılı bir futbolcu.
Dünkü olay beni gerçekten şaşırttı. Ne oldu-
ğunu bilmiyorum. Bir şey varsa Demba Ba
ağzının fermuarını açar ve söyler. Ama ilginç
bir durum. Dembe Ba varsa bir şey söyler.
Yoksa da söylemeli. Camiaları zan altında bı-
rakmamalı" diye konuştu. 

Aboubakar seneye de kalacak 

Aboubakar hakkında çıkan haberlerin kendi-
sini rahatsız ettiğini belirten Çebi, "Beni ra-
hatsız eden bir konuydu ama futbolcunun
yıpranmaması için konuşmadım. Aboubakar
art niyeti olmayan, naif futbolcularımızdan
birisi. Kontratını ben yaptım. Camiamım bu
konuda bana ne kadar güvendiğini biliyo-
rum. Aboubakar bizim futbolcumuzdur,
önümüzdeki sene de bizimle devam edecek-
tir. Kontratta yer alan opsiyon hakkı Beşik-
taş'tadır. Beşiktaş, Aboubakar'dan
alabileceğinin fazlasını almıştır. Ben oyuncu-

nun hakkının yendiğini gördüğümde müda-
hale edecek bir başkanım. Aboubakar, Beşik-
taş istediği taktirde burada devam edecektir.
Aboubakar'lı da Aboubakar'sız da oyuncula-
rımız Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya yeterler.
Bizde çok hakkı var. Bu konuya nokta koya-
lım. Futbolcularımızı yıpratmaya yönelik
davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum.
Tepkimiz kimsenin anlamayacağı kadar sert
olur. Herkes haddini bilsin, uzak dursunlar"
dedi. Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki görevinden
dolayı Beşiktaş'a zaman ayıramadığı yö-
nünde çıkan söylentilere de cevap veren Çebi,
"Oradaki görevimin içindeki sorunların hepsi
aynı zamanda Beşiktaş'ın da sorunları. Ben
Beşiktaş'a ayırdığım zamandan hiçbir şekilde
kısıp Kulüpler Birliği'ne ayırmıyorum. Orada
geçirdiğim zaman, uykum ve ailemden yaptı-
ğım fedakarlıktır. Oradan Beşiktaş Başka-
nı'nın herkes tarafından başkanlığa seçilmesi
onur, gurur konusu olması lazım. Bu Beşik-
taş için gurur kaynağı olmalı. Herkes Beşik-
taş için harcadığım zamanı biliyor.
Gitmediğimiz deplasman yok gibi. Herkes
haklı olarak Covid'den kaçarken, ben yokmuş
gibi mücadele ediyorum. Bunu yapanlar hiç-
bir şey bulamayınca saçma bir yerden geli-
yorlar. Fuzuli konuları kaale almak haksızlık
olur. Beşiktaş'ın futbolcusuna, hocasına 1 ay
bile borcu yok. Son 10 senedir, 6 ayan 4
aydan aşağı inmezken. Nereden nereye geldi-
ğimiz ortada. Kulüpler Birliği'ne başkan ol-
madan önce 2 ay geriden geliyorduk.
Geldikten sonra günübirlik gidiyoruz. Demek
Ki daha fazla vakit ayırıyoruz" diye konuştu.

Sadece nefes aldık 

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla ilgili
gelen soru üzerin Çebi, şöyle konuştu: "Ban-
kalar Birliği konusunda çok emeğimiz var. O
günde söyledim. Cumhurbaşkanımıza teşek-
kür ediyorum. Tıkanmış olan futbolun
önünü açtı. Şu anda yapılan sözleşmenin
bize sadece nefes aldırdığını söylemek zorun-
dayız. Daha çok dikkat etmek gerekiyor. Li-
sans yönetmeliklerine dikkat etmek gerekiyor.
Har vurup, harman savurmak söz konusu ol-
mayacak. Biz de kulüplerimizi daha düzgün
yönetiriz."

Stadyuma ödül verilsin

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan sa-
dece kendilerinin kupada finalde olduğunu
belirten Ahmet Nur Çebi, "Şu anda bir tek
Beşiktaş kupa oynayacak. Bu da başarılı ol-
duğumuzun 2'nci ispatı. Ekonomi basit.
Gelir gider dengesinin içinde kalacaksınız.
Kendinizi eziyet çekmeye alıştıracaksınız. Bu
işler parayla olmuyor. En azından bu sene
biz bunu başaracağız. Bu yaptığımız inşallah

diğer takımlara ışık olur.
Altyapıya önem verdiği-
mizi söyledim. Bizim milli
takımımızın başarılı ol-
ması için de kulüp başkan-
larının dikkatli şekilde
katlanmayı bilmesi gerekir.
Futbolculara milyonlarca
Euro, TL verilirken, stat-
lara yatırım yapılmaması...
Örneğin Erzurum'da
Cenk'in yaşadığı sakatlık.
Hem Beşiktaş hem Cenk
hem de Milli takım zarar
gördü. Ben buradan bir
öneri de bulunmak istiyo-
rum. Başarılı olan stad-
yuma ödül verilsin. Birinci
olana prim verilsin. Statla-
rın sağlıklı olmasına dikkat
edilsin. Kolay bir durum

değil. Cenk'i kaybetmek. Aboubakar'ın da sı-
kıntısıyla Larin'in tek kalması. Beşiktaş Ku-
lübü bu futbolculardan ibaret değil. Onların
yanındaki futbolcuların da kupayı kaldır-
maya gücü yetecektir."

Bonservislerini alacağız

Rosier ve Ghezzal'ın bonservisleri ile gelen
soruya cevap veren Çebi, "İkisini de takıma
kazandırmak istiyoruz. Görüşmeler devam
ediyor ancak nokta koyduğumuz bir şey yok.
Oyuncuların hepsi burada kalmak istiyor"
dedi.Fenerbahçe ve bazı takımların 1959 ön-
cesindeki şampiyonluklar için yaptığı baş-
vuru hatırlatılan ve kendilerini bu konuda
nasıl bir yol çizeceği sorulan Çebi, "O günkü
şartlara göre gereğini yaparız. Biz konuşarak
icraat yapmıyoruz. Beşiktaş'ın menfaatleri ne
gerektiriyorsa mücadele veriyoruz. Bazı stra-
tejileri burada konuşmayı doğru bulmuyo-
rum. Beşiktaş'ın nerede menfaati varsa orada
konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıcalık talep etmeyiz

Gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçı-
nın gününde değişiklik yapılması için her-
hangi bir başvuruları olmayacağını söyleyen
Çebi, "Fikstürün sonuna doğru her takım
aynı sıkıntıyı yaşıyor. Kendimize ayrıcalık
talep etmeyiz. 1 maç ertelendiğine birçok
maçın etkilendiğini görüyoruz. Makul olanı
yaptırdık. TFF'ye de teşekkür ediyorum. Bu
buraya kadar yapılabilirdi. Sezon bitene
kadar başka değişiklik olacağını tahmin et-
miyorum" ifadelerini kullandı. TFF ve
MHK'nın bir takımın başarılı olması adına
taraf olduğuna inanmadığını ifade eden
Ahmet Nur Çebi, "Hata yapan hakemleri de
yapmayan haklerim de söylüyoruz. Ben ku-
rumu ve kurulları ayrı yere koydum. Hakem
hatalarını hoş görmek, kabullenmek müm-
kün değil. Bu konuda en çok mağdur olan
takım Beşiktaş'tır. Bunu dile getiriyoruz.
Huzur ortamı içinde problemlerin ortadan
kalkması için elimden geleni yapmaya

devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açık açık söylüyorum

Takımın erkenden şampiyonluk havasına
girip girmediği sorulan Çebi, "Sanmıyorum,
öyle bir hava yok. Böyle bir hava olmaması
için elimden geleni yaptım. Erken şampiyon-
luk ilanı yapılmamalı derken 2 haftada yara-
tılan algıdan dolayı neler söylemeye
başladık. Diğer rakiplerimize saygımızdan
dolayı imtina ederken, artık ben de söylüyo-
rum. Şampiyon biziz. Futbolcularımın da
şampiyon biziz demesi beni mutlu edecektir.
Diğer takımların motivasyonu umarım iyi
oynadığımızdan kaynaklanıyordur. Az önce
bir mesaj vermeye çalıştım. Tüm futbolcula-
rın, birbirlerini emeklerine saygı göstermeleri
gerektiğini söyledim. Umuyorum ki küme
düşme hattında mücadele eden takımların
da diğer rakiplerimizin maçlarında aynı istek
ve coşkuyla oynamasını temenni ediyorum"
diye konuştu.

Larin'i seviyorum

Bu sezon takımın gol yükünü çeken isimler-
den birisi olan Cyle Larin için teklif gelip gel-
mediği sorulan Çebi, "Larin benim sevdiğim
bir futbolcu. Saygılı, hürmetli, fedakar bir
çocuk. Kiraya verildiği yere neredeyse oyna-
tın diye üstüne para vermişiz. Bu çocuğu-
muz geldiğinde kucakladık, imkan verdik. Bu
konuda hocamız teşekkür ediyorum. Larin
ile ilgili teklif geldi, gelecektir. Sezon bitene
kadar ne bu konuda konuşurum ne de gelen
taleplere cevap veririm" diye konuştu.

Kapımız Cenk'a açık

Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık ne-
deniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak
Cenk Tosun ile ilgili de Çebi, "Cenk önü-
müzdeki sezonun ilk yarısına kadar ancak
toparlanacaktır. Everton ile nasıl bir gelişme
sağlanacak bilmiyorum. Cenk ne zaman ben
geldim diye kapıyı çalarsa, kapımız ona açık
olacak" dedi. DHA
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GEÇ OLSUN, 
GÜÇ OLMASIN
Son olarak Atiba Hutchin-
son ile gelen bir sorun üze-
rine, Ahmet Nur Çebi
konuşmasını şöyle nokta-
ladı:"Atiba herhalde genel
kurul üyesi olacak. Başkan-
lığa da aday olur. Onu rakip
olarak görmeliyim. Başka ra-
kibimiz yok. Erken şampi-
yonluk gelebilirdi. Yine olma
ihtimali var. Rakiplerimizin
oynayacağı maçlar var.  O
maçlarda istekli, hırslı olma-
ları halinde biz iyi oyunu-
muza tekrar geri
döndüğümüzde erken şam-
piyonluk ilan edebiliriz.
ancak geç olsun, güç olma-
sın. Biz kendimizden eminiz."

Beşiktaş zafer için sahada
Beşiktaş, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak
Beşiktaş - Kayserispor maçı, iki takımın da
şiddetle 3 puana ihtiyacının olduğu bir
mücadeleye sahne olacak. 72 puanla ligin
lideri konumunda olan Beşiktaş, son iki
haftada iki beraberlik alarak şampiyonluk
yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Galata-
saray'ın kendisine yaklaşmasını sağladı.
Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 6
puan önde olan siyah beyazlılar, Kayseris-
por maçından mutlak galibiyetle ayrılıp
hem 2 maçlık düşüşüne son vermek, hem
de şampiyonluk yarışındaki konumunu
devam ettirmek istiyor. Beşiktaş'ın rakibi
Kayserispor'un da tıpkı siyah beyazlılar
gibi şiddetle 3 puana ihtiyacı var. 35 puana
sahip olan Kayserispor'un sıralamadaki
yeri 18 ve düşme hattının tam sınırında yer
alıyor. İkinci devrede başladığı yükselişini
29'uncu haftaya kadar devam ettiren ve
14'üncü sıraya kadar çıkan Kayserispor,

30'uncu haftayla birlikte duraklama döne-
mine girdi. Son 7 maçtır kazanamayan ve
bu süreç içinde 3 mağlubiyet, 4 de beraber-
lik alan Sarı kırmızılılar 18'inciliğe kadar
geriledi.

Golcü rolünü kim üstlenecek?

Lige dar bir kadroyla başlayan ve devre
arasında da sadece Cenk Tosun takviye-
siyle devam kararı alan Beşiktaş, belirli dö-
nemlerde sakatlık ve cezalılar yüzünden
bunun sıkıntısını yaşadı. İlk devrede 2-3
maçta defans oyuncularının bir çoğundan
faydalanamayan siyah beyazlılar, şimdi de
sakatlıklar yüzünden santrfor sıkıntısıyla
karşı karşıya kaldı. Devre arasında transfer
edilen Cenk Tosun'un sezonu kapatan sa-
katlığına, Aboubakar'ın da sakatlığı ek-
lendi. Golcü futbolcunun milli takımda
başlayan ve 4 maçta Beşiktaş'ı etkileyen sa-

katlığı, Demir Grup Sivasspor maçıyla ye-
niden nüksetmişti. Bunlara ek olarak, yine
Sivasspor maçında sakatlanan Cyle La-
rin'in de durumunun belirsiz olması, Beşik-
taş'ı Kayseri karşısına santrforsuz çıkma
riskiyle karşı karşıya bıraktı. Sivasspor ma-
çından sonra dinlendirilen Cyle Larin'in
son durumuna, bu akşam yapılacak an-
trenmanda karar verilecek. Kanadalı fut-
bolcunun oynamaması durumunda teknik
direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattını
nasıl oluşturacağı ise merakla bekleniyor.
Larin'in de oynamaması halinde santrfor
özelliği olan hiç bir oyuncusu kalmayacak
olan Yalçın'ın, maça 4-6-0 taktiği ile çık-
ması kuvvetle muhtemel olacak. Bu du-
rumda hücum hattı Josef- Ghezzal- Atiba-
Ljajic-Gökhan Töre ve N'Koudou'dan olu-
şabilir. Sergen Yalçın'ın ikinci alternatifi ise
orta saha oyuncularından Atiba veya

Ghezzal'ı en önde oynatıp, arkalarında
Josef-Gökhan Töre-Ljajic-N'Koudou ile
oynamak olacak. Bu arada görev adamı
Necip de hücum alternatifleri arasında ko-
nuşulan bir diğer isim. Beşiktaş'ta santrfor-
lar kadar defansta ve orta sahada da eksik
futbolcular bulunuyor. Sergen Yalçın'ın her
maç şans verdiği stoper Welinton, Sivas
maçında gördüğü 4'üncü sarı kartla cezalı
duruma düşmüştü. Tecrübeli teknik ada-
mın Welinton'un yerine Montero'yu sto-
perde oynatmasına kesin gözle bakılıyor.
Defans hattının diğer oyuncuları ise Ro-
sier-Vida ve N'Sakala olacak. Kartal'da ay-
rıca Oğuzhan'ın da sakatlığı bulunuyor ve

kadroda olmayacak. Siyah beyazlıların
Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i;
"Ersin-Rosier-Vida-Montero-N'Sakala-
Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre-
N'Koudou" şeklinde.

5 futbolcu sınırda

Siyah beyazlı takımda Kayserispor maçı
öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sını-
rında bulunuyor.3'er sarı kartı olan Rosier-
Necip-Larin-Atiba ve Dorukhan yarın
akşam 4'üncü sarı kartı görmeleri duru-
munda 38'inci haftada deplasmanda oyna-
nacak Çaykur Rizespor maçında yer
alamayacaklar. DHA

Ahmet Nur Çebi,
Ümraniye Beşiktaş
Nevzat Demir Tesis-
leri'nde gündeme
dair açıklamalarda
bulundu.



23 Nisan Beşiktaş’ta sabah düzenle-
nen resmi tören kutlamalarıyla
başladı. Bu yıl 101’inci yılı kutla-

nan TBMM’nin kuruluşu ve Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı kutlamaları geçen sene
olduğu gibi bu yılda koronavirüs salgını ted-
birleri kapsamında sosyal mesafe kuralla-
rına uyularak gerçekleştirildi. 
Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen
resmi törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat ve ilçe protokolü katıldı. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan törende Başkan Rıza Akpolat tüm

vatandaşlar
adına Beşiktaş
Atatürk Cum-
huriyet ve De-
mokrasi
Anıtı'na çelenk
sundu. Kovid-
19 tedbirleri
kapsamında 3
günlük sokağa
çıkma kısıtlaması
uygulandığı için
meydanlar geçen
sene olduğu gibi
bu sene de boştu.
Beşiktaş Beledi-
yesi de bu anlamlı günde ilçe sakinlerine
bayram coşkusunu yaşatmak için bütün
mahalleleri ve sokakları Atatürk’ün sevdiği
parçaları ve Milli Mücadele ruhunu yansı-
tan marşları ses aracından çalarak yankı-
landırdı. 
Çocuklar ve aileleri de balkonlardan
pencerelerden ellerinde Türk bayrakla-
rıyla hep bir ağızdan marşlara eşlik
etti. Bayramı evlerinde geçiren ço-
cukların birbirinden güzel fotoğraf-
ları ve videoları belediyenin sosyal
medya hesaplarında online geçit
töreni düzenlenerek paylaşılıyor.

Atatürk'ün 
fotoğraflarıyla süsledi 

Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün çocuklara ka-
zandırdığı 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı için Çırağan Cad-

desi Atatürk fotoğraflarıyla
bilinen duvarları Atatürk’ün
çocuklarla çekilmiş fotoğraf-
larıyla donattı. Rengarenk
çerçeveler içindeki fotoğraf-
ların üzerinde yer alan QR
kodları okutanlar Atatürk
ve Cumhuriyet Çocukları
Dijital Albümü’nü görün-
tüleyebiliyor. 23 Nisan coş-
kusu Beşiktaş’ın işlek
cadde ve sokaklarındaki
billboardlara da yansıdı.
Birçok noktaya Atatürk’ün
‘Aydınlık Yarınlar Sizi Bek-
ler Çocuklar’ sözü billbo-
ardlara yerleştirilerek
bayram coşkusunun ilçe-
nin her yerinde hissedil-
mesini sağlandı.

Çocuklar
oyunlar oynadı

23 Nisan coşkusunu günler öncesinden ya-
şamaya başlayan çocuklar Beşiktaş Beledi-
yesi ve Öğrenme Meraklıları (ÖMEK)
tarafından düzenlenen Beşiktaş’ta Bir Telaş
Bir Telaş 23 Nisan etkinliğinde bir araya
geldi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edile-
rek sınırlı sayıda çocukla gerçekleşen etkin-
likte Beşiktaş’ın farklı lokasyonlarında
Hazine Avı oyunu oynayan çocuklar hem
bayramın tadını çıkardı hem de can dostla-
rına Abbasağa Parkı’nda mama verdi.  Oyu-
nun son bölümünde ‘Yurttaş, Candaş,
Arkadaş ve Oyundaş’ kelimelerini oluşturan
çocuklar Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nda
‘Atatürk’ün izinde hep yanınızda Beşiktaş’
pankartıyla toplu fotoğraf çekildi. Ayrıca Be-
şiktaş Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim
alan minikler de sınıflarını süsleyerek elle-
rinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu
doyasıya yaşadı. Çeşitli etkinliklerle beraber
dans eden minikler bayramda bol bol 
eğlendi. DHA
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OCEAN’S 8 
GiBi THODEX 8!
kripto para borsası Thodex'in kurucusu
Faruk Fatih Özer'in internet sistemlerini ka-
patması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto
para ile yurt dışına kaçması Türkiye'nin gün-
demine bomba gibi düştü. 391 bin kişinin
işlem yaptığı Thodex'te yaşananların Cum-
huriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı ol-
duğu belirtiliyor. Faruk Fatih Özer hakkında,
birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç
duyurusunda bulunulurken, savcılık soruş-
turma başlattı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in
kurucusu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in
kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan
iadesi için işlem başlattı. Thodex'in kurucusu
Faruk Fatih Özer'in, ünlü isimleri de vurgun

için kullandığı ortaya çıktı. Thodex'in reklam
kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay,
Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel,
Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8
ünlü isim kırmızı elbiselerle kamera karşısına
geçmiş. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler,
bu kareleri de sosyal medya hesaplarından
da paylaşmış. Özer'in ünlülerle nasıl iletişime
geçtiği ve nasıl anlaşma sağladığı ise merak
konusu. Olayla ilgili pek çok ünlü ismin sus-
kunluğu sürüyor. Bu dolandırıcılık akıllara
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hat-
haway gibi yıldızların rol aldığı soygun filmi
Ocean's 8'i akıllara getirdi. Filmde de dolan-
dırıcılar vurgun için ünlü isimleri kullanmıştı.

2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçan Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'in, şirket
reklamlarında 8 ünlü Türk ismi oynatması akıllara dolandırıcılık filmi olan Ocean's 8'i getirdi

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan’ını kutlayan

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ulusal

egemenlik mesajı vererek sosyal medya hesa-

bından paylaştığı video ile herkesin bayramını

kutladı ve şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Ço-

cuklar Ata’mızın sizlere armağanı ülkemizin ilk

bayramı 23 Nisan’ı bu yıl yine evlerimizde kut-

luyoruz. Salgın tehlikesi ortadan kalktığında

Beşiktaş’taki parklarımızda ve oyun alanları-

mızda evde geçirdiğimiz bu günleri telafi ede-

ceğiz. Sizler evlerinizde salgının geçmesini

beklerken bizlerde boş durmuyor Beşiktaş’ı

daha da güzel bir semt haline getirmeye çalı-

şıyoruz. Bayramları birlikte el ele coşkuyla kut-

lamak gibisi yok ama bu yıl 23 Nisan’da da

pandemi nedeniyle evlerimizdeyiz. Olsun, he-

yecanımız, coşkumuz yine dorukta! Ata’mızın

çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Heyecanımız dorukta

Çocuklar ödül aldı
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takip edilen ve ihtiyaçları karşılanan 101 çocuğun
katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim yarışması düzenlendi. 
Düzenlenen yarışmada ilk üçe giren çocukların ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi
YarışmaYa katılan 101 çocuğa resim defteri
ve boya kalemleri, koronavirüs salgını nede-
niyle alınan tedbirler kapsamında evlerine
teslim edildi. Çocukların çizdiği resimler yine
evlerinden toplanarak değerlendirildi. Değer-
lendirme neticesinde ilk üçe giren Bahar Se-
vinç, Semira Ayas ve Servet Nas’a ödüllerini
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Baş-
kan Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı ku-
rucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ve
Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden
Tuğba Muslu verdi. İlk 10’a giren çocuklar
ise Tuzla Aslan Park’a ve Akvaryum’a gide-
rek unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocukları çok seviyorum

Milli bayrama yönelik açıklamalar yapan
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nedeniyle düzenlemiş olduğumuz resim ya-
rışmasının bi-
rinci, ikinci ve
üçüncülerinin
ödüllerini takdim
ettik. Gençlerimi-
zin duygularının,
resme dökmeleri
ve 23 Nisan’ın
101’inci yılında

onların, duygularını resme yansıtarak aslında
bizim yaşatmaya çalıştığımız hem Çanakkale
ruhu, hem 23 Nisanların hem de Kurtuluş
Savaşı’nın, aynı zamanda 2023 yılında da
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ile ülke ve
millet olarak bu genç nesiller ile geleceğimize
en iyi şekilde ulaşmayı düşünüyoruz. Ben
onları seviyorum. Başarılar diliyorum. İnşal-
lah hayatlarında nice başarılara imza atarlar.
23 Nisanınız kutlu olsun” dedi.

Çocukların ufkunu genişleteceğiz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın
eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönül-
lülerinden Dr. Fatma Yazıcı ise “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
101’inci yılı nedeniyle bir resim yarışması
yaptık kendi takip ettiğimiz çocuklar arasın-
dan. Bunu, yeni kurduğumuz Genç Gönül-
lüler Komisyonumuz yaptı. Komisyondaki

arkadaşlarımız çocuk-
lara ulaştı ve onlara
resim defteri ve kalem
vererek 23 Nisan ko-
nulu resim yarışma-
sında yarıştırdı, çok
keyifli oldu. İlk 10’a
girene ödüllerini
verdik. Miniklerin çizimi 
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Yurtiçi Kargo, 23 Nisan Resim Yarışması’nın bu yıl
on üçüncüsünü gerçekleştirdi. Şirket çalışanlarının
çocuklarının katıldığı programda, ‘Geleceğin Kar-
gocusunu Çiz’ konulu resim yarışmasında minikler,
sınırsız hayal güçlerini kullanarak birbirinden
güzel resimler ortaya koydu
Çocukların hem eğlendiği hem de yaratıcılıklarını ortaya
koydukları ödüllü resim yarışmasında, eğitim gördükleri sınıf-
lara göre 3 ayrı kategoride değerlendirilen çocuklar etkinlik so-
nunda ödüllendirildi. Her kategorinin birincisine Notebook,
ikincilere iPad ve üçüncülere bisiklet hediye edildiği yarışmada
50 çocuğun ise jüri özel ödülü ile ödüllendirildiği belirtildi. De-
receye giren çocuklarla online ortamda bir araya gelen Genel
Müdür Fatih Önyol, çocuklarla sohbet ederek çocukların 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan müjdesi

Yurtiçi Kargo, şirket içinde düzenlenen etkinliğin yanı sıra 23
Nisan kapsamında tüm öğretmen ve öğrencilerin yararlanabi-
leceği bir indirim kampanyası hazırlandığını duyurdu. 23
Nisan-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya
kapsamında öğretmen ve öğrencilerin yapacakları bireysel
gönderilerde yüzde 25’lik indirimden yararlanabilecek. Yurtiçi
Kargo’nun kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere
yer verildi: “23 Nisan’da başlayacak olan kampanya ile öğret-
men ve öğrenciler Türkiye genelindeki herhangi bir Yurtiçi
Kargo birimine giderek 30 desiye kadar yapacakları bireysel
gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Kampan-
yadan yararlanacakların öğretmen ya da öğrenci olduklarını
gösteren kimliklerini operatöre göstermeleri yeterli olacak.
Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye, www.yurticikargo.com adre-
sinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezin-
den ulaşılabilir.” DHA

Miniklerin çizimi 
yüzleri güldürdü

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı birbirinden çeşitli etkinliklerle kutladı. Resmi
törenle başlayan kutlamalar, gün içerisinde online geçit

töreni ve milli mücadele ruhunu yansıtan marşlar 
eşliğinde gün boyu tüm ilçeyi dolaşmasıyla devam etti
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