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Ahmet Saruhan

Yapılacak yığınla Yapılacak yığınla 
hata varken, hata varken, 
biz hep aynı biz hep aynı 
hatayı tekrar tekrar hatayı tekrar tekrar 
yaparız.yaparız.

'Big Bando'nun 'Big Bando'nun 
ilk klibinin geliri, ilk klibinin geliri, 
eğitimden uzak eğitimden uzak 
kalan çocuklara kalan çocuklara 
bağışlanacakbağışlanacak

ANFA  40  TAŞINMAZI ANFA  40  TAŞINMAZI 
KİRAYA  VERİYORKİRAYA  VERİYOR

Emeklilere en az 1500 lira 
bayram ikramiyesi verilmeli

Yiyecek ve içecek 
sektöründe çalışanlara 

prim desteği sağlanacak

Prof. Dr. Ceyhan: Sinovac 
EMA listesine ticari
nedenlerle alınmadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve 
mayıs aylarında yiyecek ve içecek sek-
törlerinde çalışanlara yönelik prim des-
teği sağlayacaklarını açıkladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 
Türkiye'de de kullanılan Çin'in Sinovac 
ve Rusya'nın Sputnik V aşısının, 
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşı pasa-
portu için onayladığı aşılar arasında yer 
almamasının nedeninin ticari olduğu-
nu söyledi.

Alerji, nisan Alerji, nisan 
ve mayıs ve mayıs 
aylarında aylarında 
en yüksek en yüksek 
seviyeye seviyeye 
ulaşıyorulaşıyor

SAĞL I K S .6

Biz bu tabloyu hak etmedik diyen Akşener:

3 Haftalık tam3 Haftalık tam
kapanma şartkapanma şart

Pandemi sürecinde iktidarı sürekli uyardıklarını kaydeden Akşener, 
"Uyarıların yanında, neler yapılması gerektiğini de, gün gün anlattık. 'Bilim 

insanlarına kulak verin, milletimizin canı daha fazla yanmasın' dedik

425 bin 430 öğretmen aşı 
randevusuna dahil edildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
öğretmenler ve okul çalışan-
ları için öncelikli Covid-19 aşı 
uygulamasının devam ettiği-

ni belirterek, "Şu ana kadar 425 
bin 430 çalışma arkadaşımız 

aşı randevusuna dahil 
edilmiştir" dedi. Bakan 

Selçuk, açıklamasın-

da, "Öğretmenlerimiz ve okul ça-
lışanlarımız için öncelikli Covid-19 

aşı uygulaması devam ediyor. İlko-
kul ve okul öncesi kurumlarımızda 
bulunan öğretmenlerimiz, psikolo-
jik danışmanlarımız, okul yönetici-

lerimiz ve okul çalışanlarımız sistem 
tanımlamalarıyla birlikte aşı için 

randevu alabilirler.

İLHAN: İLHAN: 
AŞI  İSRAFI  AŞI  İSRAFI  
RİSKİNE  KARŞI  RİSKİNE  KARŞI  
'YEDEK  LİSTE'  'YEDEK  LİSTE'  
OLMALIOLMALI
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi 
İlhan, aşı randevusuna gidil-
memesi sonucu ortaya çıka-
cak aşı israfı riskine karşı ye-
dek liste önerisinde bulundu. 

İlhan, "Diyelim ki 60 kişi 
randevu aldı, gün sonu-
na geldiğimizde 58 kişi 
geldi. Bunun için ye-
dek aşı listesi oluştu-
rulabilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
"Türkiye'nin en bereketli sektörleri-

nin başında gelen turizm sek-
törü. Yani kamu bankaları ucuz 
kredi verecekse, turizmi ihmal 
etmemelidir. Teşvik verilecek-

se, turizm ihmal edilmemelidir. 
Aşılama yapılacaksa, sezon 

yaklaşırken, turizm sektörün-
de çalışanlar önceliklendi-
rilmelidir. Turizmci destek 

bekliyor" dedi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

"Böyle bir ikramiye, "Böyle bir ikramiye, 
emeklilerimizi emeklilerimizi 
tahminlerin de tahminlerin de 

ötesinde memnun ötesinde memnun 
edecektir. Biz, edecektir. Biz, 

iktidarın bu teklifimizi iktidarın bu teklifimizi 
dikkate almasını arzu dikkate almasını arzu 

ediyoruz"ediyoruz"

ATO  BAŞKANI ATO  BAŞKANI 
BARAN  BARAN  

ZİNCİR  MARKET  ZİNCİR  MARKET  
ÇAĞRISINI ÇAĞRISINI 

YİNELEDİYİNELEDİ
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs önlem-
leri kapsamında uygulanan hafta sonu kı-
sıtlamalarında, vatandaşların gıda ve te-
mel ihtiyaç malzemelerini temin etmeleri 
için açık bulundurulan zincir marketlerin 
züccaciyeden kırtasiyeye, ayakkabıdan 
tekstile farklı sektörlere ait ürün konseptini 
içeren ürünler satmasının haksız rekabete 
neden olduğunu belirtti.

SAYFA S.2

SAYFA S.2

SAYFA S.3

SAYFA S.3

SAYFA S.3

SAYFA S.5

SAYFA S.2

Tuma Çelik'e 'cinsel 
saldırı' davasında beraat

HDP'den ihraç edilen Mardin 
Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışma-
ları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına 
cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 
yargılandığı davada delil yetersizliğin-
den beraat etti.  SAYFA S.2
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Kamuda yeni mesai 
saatleri Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs-
le (Kovid-19) mücadele kapsamında kamu-
da mesai saatlerine yönelik Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, salgının ülkede yayılımının en 
aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadele-
yi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik 
faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hiz-
metini aksatmama şartıyla hayata geçirilebi-
lecek uygulamalara yer verildi.

Buna göre, çalıştırılma biçimine bakılmak-
sızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan-
lara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi 
esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar 
Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu 
kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafın-
dan, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu ku-
rum ve kuruluşları için bakan tarafından, taşra 
teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluş-
ları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre 
vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum 
ve kuruluşları için üst yönetici tarafından be-
lirlenecek. Bu yetki devredilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar-
dan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, 
gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına ka-
dar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt 
izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izin-
li sayılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 
60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının 
belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 
yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da ida-
ri izinli olacak.

Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göre-
ve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve is-
tihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine ge-
tirmiş sayılacak. Söz konusu çalışanların mali 
ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük 
hakları saklı, hizmetin yürütülmesi açısından 
sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit 
olacak. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında 
görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine 
ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük ça-
lışma başlama ve bitme saatleri, merkezde 
Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu 
kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafın-
dan, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu ku-
rum ve kuruluşları için bakan tarafından, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları için üst yöneti-
ci, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak 
belirlenecek.

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı 
alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya 
aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak 
suretiyle video/tele konferans gibi sesli-gö-
rüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan 
yapılmasına özen gösterilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreç-
te tüm personelin maske kullanması, çalış-
ma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal 
alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu 
mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda de-
zenfekte işleminin yapılması gibi gerekli ted-
birler devam ettirilecek.

425 bin 430 öğretmen aşı 
randevusuna dahil edildi
ANKARA, (DHA)- Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve okul 
çalışanları için öncelikli Covid-19 aşı uy-
gulamasının devam ettiğini belirterek, 
"Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma ar-
kadaşımız aşı randevusuna dahil edil-
miştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 
Twitter'daki hesabından, öğret-
men ve okul çalışanlarına yöne-
lik aşı uygulamasıyla ilgili açıklama 
yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında, 
"Öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız 
için öncelikli Covid-19 aşı uygulama-
sı devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi 

kurumlarımızda bulunan öğretmenle-
rimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul 
yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız 
sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için 
randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 
430 çalışma arkadaşımız aşı randevu-
suna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, 
aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak 
tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danış-
manlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul 
çalışanlarımız için planlama yapmakta-
dır. Aşı planlaması doğrultusunda e-na-
bız sistemi ve Merkezi Hekim Randevu 
Sistemi'nden durumunuzu takip edip 
randevularınızı oluşturabilirsiniz" dedi.

Yeterli antikor, ikinci 
dozdan 3 hafta sonra

Prof. Dr. Filiz Kaya, Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra etkili 
bağışıklık ve antikor oluşması için mutlaka belirli sürenin geçmesi 
gerektiğini söyledi. Kaya, "Sinovac aşısında ikinci dozu yaptırdıktan 
yaklaşık 3 hafta sonra antikor seviyelerinin etkin seviyeye ulaştığını 

söyleyebiliyoruz. Yani 3 hafta beklememiz gerekiyor" dedi.
ANKARA, (DHA)- Ankara Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Covid-19 PCR 
Laboratuvarı Sorumlusu ve Mikrobiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Filiz Kaya, Covid-19 aşısının 
ilk dozunu yaptıranların kesinlikle rahat ol-
mamaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. 
Kaya, "Aşı yaptırdıktan sonra etkili bir 
bağışıklık ve antikor oluşması için mut-
laka belirli bir sürenin geçmiş olma-
sı gerekiyor. Ülkemizde ilk Sinovac aşısı 
uygulandı. Bu aşının etkin bir hale gel-
mesi için iki doz şeklinde uygulanma-
sı gerekiyor. Birinci doz aşı olduktan son-
ra ikinci doz aşı uygulanıyor. Bu ikinci doz 
aşıyı yaptırdıktan yaklaşık 3 
hafta sonra antikor seviye-
lerinin etkin bir seviye-
ye ulaştığını söyleye-
biliyoruz. Yani iki aşı 
arasında tek bir aşı 
yaptırdıktan sonra 
koruyuculuk bek-
lemiyoruz. İkinci 

doz aşıdan sonra antikor yanıtı aslında hemen 
ulaşmaya başlıyor; ama bu yanıtın yeterli dü-
zeye ulaşması ancak 3’üncü haftadan son-

ra oluyor. Yani 3 hafta beklememiz 
gerekiyor" dedi.

'AŞILI OLUP POZİTİFLEŞEN 
VAKALARIMIZ OLUYOR'
Kaya, birinci ve ikinci aşı 

arasında virüs kapan vaka-
lara rastladıklarını belirte-
rek, "Birinci aşıyı yaptırdık-

tan sonra pozitif olanlar hatta 
ikinci aşıyı yaptırdıktan sonra 

da sağlık çalışanları arasında da 
tekrardan pozitifleşen va-

kalarımız oluyor ama 
tekrardan yaka-

lanan hastala-
rın hastalığı 

ağır geçirip 
geçirmeme 

ihtimalleri 
ile ilgili şu 

anda açıkçası net veriler yok elimizde. Temel 
olarak bakarsak bu aşılar vücudumuzun virü-
sü tanımasını sağlıyor. Aşı sonrası oluşan ba-
ğışıklığın düzeyinin ve bu bağışıklığın ne kadar 
süreyle devam ettiğinin net verileri henüz eli-
mizde yok. Bu yüzden aşı yaptırmış olsak bile 
mutlaka hiç hastalanmamışız, hiç aşı olmamı-
şız gibi kişisel koruyucu önlemlerimize tama-
men dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'POZİTİFLİK ORANIMIZ 2 KATINA ÇIKTI'
Prof. Dr. Kaya, şubat ayında hastaneye ge-

len hastaların çok azaldığını; ama şu anda art-
tığına dikkat çekerek, "Mart ayından bazı 
kısıtlamaların kaldırılması ve okulların, resto-
ranların açılması gibi insan hareketliliğini ar-
tıran faktörler nedeniyle hem test sayılarında 
hem de pozitiflik oranlarında her geçen gün bir 
artış görüyoruz. Mart ayı itibarıyla hastanemiz 
laboratuvarında yaptığımız test sayısı, şubat 
ayına oranla yaklaşık 5 katına çıktı. Pozitiflik 
oranlarımız da 2 katına çıktı ve maalesef bu 
artış devam ediyor" dedi. 

 Prof. Dr. Filiz Kaya

Yiyecek ve içecek sektöründe 
çalışanlara prim desteği sağlanacak

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek 
ve içecek sektörlerinde çalışanlara yöne-
lik prim desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yi-
yecek ve içecek sektörüne yönelik destek 
ödemesine ilişkin yazılı açıklamada bu-
lundu. Selçuk, "Nisan ve mayıs aylarında 
yiyecek ve içecek sektöründeki çalışan-
larımıza destek sağlayacağız. Buna göre; 
mart ayında çalışması olanlardan, nisan 
ve mayıs aylarında normalleşme deste-
ğinden yararlanamayan ve çalışmaya de-
vam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ye 
ödeyecekleri asgari ücret üzerinden he-
saplanan prim Bakanlık tarafından kar-
şılanacak. Prim desteğinin yanı sıra yine 

aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerle-
rinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da 
destek verilecek" dedi. 

İşverenlerin bu destekten yararlana-
bilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi 
üzerinden sigortalılıklarını tanımlama-
sı gerektiğini belirten Bakan Selçuk, öde-
melerin ise İŞKUR aracılığıyla gerçekleş-
tirileceğini kaydetti.

Tuma Çelik'e 'cinsel 
saldırı' davasında beraat

ANKARA,(DHA)- HDP'den ihraç edi-
len Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim 
çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı ka-
dına cinsel saldırıda bulunduğu suçlama-
sıyla yargılandığı davada delil yetersizli-
ğinden beraat etti.  

HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 
yerel seçim çalışmaları sırasında 
Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani der-
neğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel 
saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayın or-
taya çıkması ardından HDP'den ihraç edi-
len Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, fezleke düzenledi. TBMM'de 
dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız mil-
letvekili Çelik'in dosyası, tekrar Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderil-
di. Parlamenter Suçlar Soruşturma 
Bürosu tarafından yürütülen soruşturma 

tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli 
cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olma-
mak üzere hapis istemiyle dava açıldı.  

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN 
BERAAT KARARI
Ankara 8'inci Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görülen davanın karar 
duruşmasına, Tuma Çelik, mağdur D.K. ile 
taraf avukatları katıldı. Kapalı görülen du-
ruşmada, her iki taraf da tanıklarını din-
letti. Tanık beyanlarının ardından D.K., 
sanığın cezalandırılmasını isterken, suç-
lamaları kabul etmeyen Çelik, D.K.'nın 
çelişkili ifadelerinin kendisine yöne-
lik komplo kurulduğunu ispatladığını ile-
ri sürdü. Son sözlerin ardından kararını 
açıklayan mahkeme, sanık Tuma Çelik'in 
delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

Emeklilere en az 1500 lira 
bayram ikramiyesi verilmeli

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümete, bu 
sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikka-
te alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında 
zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikra-
miyesi vermesini teklif ediyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezin-
de düzenlediği basın toplantısında, İslam ale-
minin ramazan ayını tebrik etti.

Dünyada açlığın arttığına dikkati çeken 
Karamollaoğlu, "Günde 25 bin, yılda 10 mil-
yon insan ne yazık ki açlıktan vefat ediyor. 
Bizler, her şeyden önce böyle bir sorumlu-
luğumuzun olduğunu idrak etmek zorun-
dayız ve yaşanan sıkıntılara çözüm bula-
bilmek için de ciddi bir gayretin içine girmek 
zorundayız." diye konuştu.

Ramazanın, paylaşma 
ayı olduğunu vurgulayan 
Karamollaoğlu, şunları 
kaydetti:

"Burada da önümü-
ze ister istemez ge-
çim meselesi çıkıyor. 
Geçim İttifakını sade-
ce siyasilerin değil, 

toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek 
yapmak mecburiyetindeyiz. Toplumun çok az 
bir kesimi istisna edilirse geriye kalanlar ciddi 
manada geçim sıkıntısı çekiyor. Esnafımız, iş-
çimiz, memurumuz, emeklimiz, çiftçimiz, en-
gellimiz, kadınımız ve erkeğimiz dertli. İşsizin 
halini soran bile yok. Bu yüzden ramazan ayı-

nı bu dertlerimizin en yoğun şekilde 
görüşüldüğü, konuşulduğu bir ay 

olarak görmek istiyoruz."
İktidarın rakamlarla oyna-

yarak, yoksulluk oranını daha 
düşük yansıttığını iddia eden 
Karamollaoğlu, "Rakamlarla oy-
namak, rakamları değiştirmek, 

hiçbir zaman gerçeği değiştir-
mez. Aç olan insan açtır. Karnını 

doyuramayan insan kar-
nını doyuramamıştır. 

Rakamları değiştirse-
niz ne yazar?" ifade-
sini kullandı.

Temel 
Karamollaoğlu, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"TÜİK verilerine göre, 2021 yılı şubat ayı iş-
sizlik oranı yüzde 0,7 artmış ve işsizlik şu anda 
yüzde 13,4 olarak görülüyor. İşsiz sayısı ise bir 
önceki aya göre 250 bin artarak, 4 milyon 236 
bine çıkmış. Bu rakamlar, esas işsizlik oranla-
rını gizliyor. Ülkemizde şu an asıl işsizlik oranı 
yüzde 28,3'tür. TÜİK, bunu işsizlik oranı değil, 
atıl iş gücü oranı diye açıklıyor. Atıl ne demek? 
Çalışmıyor demek, yani işsiz demek. İşsizi ta-
rif ederken, başına atıl kelimesini getirmek, bu 
işin gerçeğini değiştirmez."

Emeklilere 2018'den bu yana 1000 liralık 
ikramiye verildiğini anımsatan Karamollaoğlu, 
artık bu 1000 liranın hükmünün kalmadığı-
nı söyledi.

Üç yıllık enflasyona rağmen emeklilere ve-
rilen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadı-
ğını hatırlatan Karamollaoğlu, "Hükümete, bu 
sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikka-
te alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarın-
da zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ik-
ramiyesi vermesini teklif ediyoruz. Böyle bir 
ikramiye, emeklilerimizi tahminlerin de öte-
sinde memnun edecektir. Biz, iktidarın bu tek-
lifimizi dikkate almasını arzu ediyoruz." görü-
şünü paylaştı.

Bozdoğan'ın 2022'de TSK'nın 
envanterine girmesi bekleniyor

ANKARA, (DHA)- Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ilk 
atışta hedefi tam isabetle vurduğu du-
yurulan Türkiye'nin ilk havadan hava-
ya atış füzesi Bozdoğan'ın, 2022'de Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine gir-
mesi bekleniyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma 
Sanayii Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü'nün (SAGE) genç mühen-
dis ve teknisyen ekibi, Türk Hava 
Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda 
Göktuğ Projesi kapsamında Bozdoğan'ı 
geliştirdi. Ses hızının çok üstünde uçan 
ve yüksek manevra yeteneğine sahip, 
Türkiye'nin ilk görüş içi havadan hava-
ya füzesi Bozdoğan, uçaktan ilk atışını 

başarıyla gerçekleştirdi. 7 Nisan'da 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağ-
lı 4 F-16 uçağı ve 10'uncu Tanker Üs 
Komutanlığına bağlı tanker uçak koor-
dinesinde atış testi yapıldı. F-16 tara-
fından hava hedefine karşı ateşlenen 
Bozdoğan, hedefi doğrudan vuruş ile 
imha etti. Bozdoğan'ın 2022'de TSK en-
vanterine girmesi bekleniyor.
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Bugünlerde nerede ise tüm haber bül-
tenlerinde iktidar mensubu ya da yandaşı 
bir çok siyasi ve bürokratın birden fazla ku-
rumdan aldığı astronomik seviyelere varan 
ücret ve huzur hakları konuşuluyor.

Bunca işsizin olduğu, işi olanların ise eve 
ekmek götürmekte, çorba tenceresini kay-
natmakta çok zorlandığı bir zamanda, iki 
üç yerden ballı kaymaklı maaş alan siya-
setçi ve bürokratlar doğal olarak herkesin 
büyük tepkisini çekiyor.

Bir, üç, beş yerden  maaş alan bununla 
da yetinmeyip, çoluğunu çocuğunu, kızını 
kızanını, eşini bacanağını işe yerleştirip bir-
de onların maaş almasını sağlayan yandaş 
taifesini duyunca tek maaş ile ev döndür-
meye, çocuk okutmaya çalışan vatanda-
şın cini tepesine çıkıyor. 

Ücreti, maaşı herkes bilir de huzur hakkı 
nedir diye merak edenler bulunabilir, Huzur 
Hakkı “Belli bir konuyu görüşmek için topla-
nan bir kurulun üyelerine ödenen paradır.” 
Genel olarak anonim şirketler, dernekler, 
vakıflar ve kooperatifler gibi tüzel kişilikler-
de yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret-
lere huzur hakkı adı verilir.

Eskilerde huzur hakkı genel olarak sem-

bolik seviyelerde olur, bu günkü gibi öyle 
astronomik seviyelere ulaşmazdı.

Bugün ise hem çok yüksek ve hem de 
çok yaygın ilgili ilgisiz, liyakat kıstaslarına 
hiç bakılmaksızın iktidara yakın olan kişilere 
bir ihsan olarak bu hak dağıtılıyor.

İş o kadar zıvanadan çıkmış durumdaki, 
sırf huzur hakkı alabilsin diye bankacılık ile 
zerrece ilgisi olmamış, mevduat yatırmak 
ya da kredi çekmek dışında banka kapı-
sından içeri girmemiş eski bir güreşçiye bile 
önemli bir kamu bankasında yönetim kuru-
lu üyeliği verilebiliyor. 

Zaten en az iki yerden maaş almayan 
iktidar mensubu da bulunmuyor, bu durum 
işin normal haline dönüşmüş bulunmakta. 
Bunlar elbette kamuoyunda büyük bir infi-
ale sebep oluyor.

İktidar muhakkak ki bu konuların kamu-
oyu önünde konuşulup tartışılmasından 
fevkalade rahatsız, lakin kamuoyu da ona 
buna rastgele dağıtılan ballı kaymaklı ma-
aşlardan yada huzur haklarından ve kamu 
kurumlarının adeta arpalığa çevrilmesin-
den fevkalade rahatsız.

Dahası kamu güdümünde bulunan ve 
ana amacı felaketlerde halka yardım sağ-

lamak olan Kızılay vb kurumlarda ki son 
derecede yüksek maaşlar, huzur hakları ve 
hısım akraba ilişkileri insanları bu kurumlara 
yardım yapmaktan bile alıkoyacak kadar 
vahim boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.

Kamusal kurum ve kuruluşlarda istihdam 
liyakat ve hakkaniyet temelinde yapılandı-
rılmazsa işlerin zıvanadan çıkması, vatan-
daşların bu kurum ve kuruluşlara güveninin 
sarsılması kaçınılmazdır.

Bir devlet yönetiminde yapılması en zor 
şey yapılması gereken işleri doğru ve liya-
kat sahibi kişilere hakkaniyetli bir ücret kar-
şılığında verebilmektir. Düşük ücret kamu-
sal alanda doğru kişileri istihdam etmeyi 
zorlaştırır, yüksek nitelikli insan kaynaklarına 
erişimi olanaksız bir hale getirir. Yüksek üc-
retler ise vatandaşların adalet ve hakkani-
yet duygularını zedeler. Tarih boyunca bir 
çok devlet kamusal istihdamda liyakati gö-
zetmeyen politikalar uyguladığı, yandaş ve 
hısım akraba kayırmacılığını engelleyeme-
diği için sıkıntıya düşmüş ve yönetilemez bir 
hale gelmiştir.

Sonuç olarak hangi kurumu yönetirseniz 
yönetin eğer doğru insanları seçip onları 
doğru ve hakkaniyetli bir şekilde ücretlen-

diremiyorsanız başarıya ulaşmanız müm-
kün değildir.

Yönettiğiniz kurum bir aile şirket ve kendi 
mülkünüzse bu durum bizi elbette hiç ilgi-
lendirmez, istediğinizi çalıştırır ve istediğiniz 
kadar ücret verebilirsiniz. Fakat yönettiğiniz 
kurum vatandaşların vergisi ile dönen ka-
musal bir kurumsa elbette kimin çalıştığı, ki-
min ne kadar maaş, ücret v.s. aldığı vatan-
daşları ilgilendirir. Yapılan iş ile alınan ücret 
arasında liyakat, adalet ve hakkaniyet ko-
şullarının gözetilip gözetilmediği vatandaş-
lar arasında tartışılır.

İktidara tavsiyem sandığa gömülüp dibi 
boylamak istemiyorlarsa vatandaşı cin if-
rit eden bu üç beş yerden ballı kaymak-
lı maaş, yüksek huzur hakları, ultralüks ma-
kam araçları gibi iş ve eylemlerden bir an 
önce vazgeçmeleri yönündedir.

Haaa ister dinlerler ister dinlemezler, ne-
ticede kendileri bilir. Demedi demeyin ço-
luğu çocuğu yıllardır işsiz gezerken onun 
bunun üç beş yerden aldığı huzur hakkı yü-
zünden huzuru kaçan vatandaş bunun he-
sabını sandıkta sorar.

Ekonomi ve ekoloji dünyası

HUZUR HAKKI HUZUR BOZUYOR Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

Biz bu tabloyu hak etmedik diyen Akşener:

3 Haftalık tam
kapanma şart
Pandemi sürecinde iktidarı sürekli uyardıklarını kaydeden Akşener, "Uyarıların 

yanında, neler yapılması gerektiğini de, gün gün anlattık. 'Bilim insanlarına 
kulak verin, milletimizin canı daha fazla yanmasın' dedik

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin 
en bereketli sektörlerinin başın-
da gelen turizm sektörü. Yani kamu 
bankaları ucuz kredi verecekse, tu-
rizmi ihmal etmemelidir. Teşvik veri-
lecekse, turizm ihmal edilmemelidir. 
Aşılama yapılacaksa, sezon yakla-
şırken, turizm sektöründe çalışanlar 
önceliklendirilmelidir. Turizmci des-
tek bekliyor" dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, TBMM'de partisinin grup 
toplantısında konuştu. Akşener, 
ilk olarak, İYİ Parti, Cumhur 
İttifakına yaklaşıyor iddialarına iliş-
kin, "Aranıza girmeye niyetim yok 
endişelenmeyin. Böyle bir niyetim 
yoktur. Cumhur İttifakı çok riskli bir 
ittifak. Asla orada olmam, aranıza 
girmem, merak etmeyin" dedi.

'BİZ BU TABLOYU HAK ETMEDİK'
Pandemi sürecinde iktida-

rı sürekli uyardıklarını kaydeden 
Akşener, "Uyarıların yanında, ne-
ler yapılması gerektiğini de, gün gün 
anlattık. 'Bilim insanlarına kulak ve-
rin, milletimizin canı daha fazla yan-
masın' dedik. 'Üç hafta tam kapanma 
için gecikmeyin, bu işin sonu iyi de-
ğil' dedik. 'Aşı tedariğini ciddiye alıp, 
bir an önce aşıları getirin, başka çı-
kış yok' dedik. 'Dar gelirli vatandaş-
larımızı, öğretmenlerimizi öncelik-
li olarak aşılayın' dedik. 'İnsanüstü 
bir gayretle çalışan, sağlık ordumuz 
yoruldu, yüklerini hafifletin, onla-
ra moral verin' dedik. 'Esnek me-
sai uygulamasına acilen dönün, mil-
yonlarca vatandaşımızı, aynı saatte 
toplu taşıma araçlarına bindirme-
yin' dedik. Ekonomik destek paket-
leri önerdik, kaynaklarını gösterdik. 

Ama maalesef bir kulaklarından 
girdi, diğerinden çıktı. Biz, işi ciddi-
ye alıp, önlemleri sıkılaştırmaları-
nı beklerken, onlar gittiler, lebalep 
kongreler yapıp, virüse davetiye çı-
kardılar. Sonuç? Türkiye dünyada en 
çok vaka görülen ülke oldu. Biz bu 
tabloyu hak etmedik. Ama özveriy-
le çalışan doktorlarımızın, sağlık or-
dumuzun uyarılarını dinlemeyenler, 
aklın ve bilimin yolundan sapanlar, 
Türkiye’yi maalesef bu korkunç tab-
loyla baş başa bıraktı" diye konuştu. 

Akşener, salgını ciddiye alıp, 
üzerine düşeni yapmaya çalışan ül-
kelerin, birer ikişer normale döndü-
ğüne vurgu yaparak, "Türkiye'nin, 
en kötü dönemini yaşıyor olması, bir 
büyük basiretsizliğin, bir büyük cid-
diyetsizliğin, bir büyük beceriksizli-
ğin sonucudur. Bu tablo milletimizin 
değil, iktidarın eseridir" değerlendir-
mesinde bulundu.

'ACİLEN 3 HAFTALIK TAM 
KAPANMAYA GEÇİN'

Hükümetin, Bilim Kurulu’nun 

tavsiye ve önerilerini dikkate al-
ması gerektiği çağrısında bulunan 
Akşener, acilen üç haftalık tam ka-
panmaya geçilmesi gerektiğini söy-
ledi. Akşener, "Bilim Kurulu, pa-
zartesi günü yine toplandı. Bilimin 
ışığında, neler yapılması gerektiği-
ni, Sağlık Bakanı’na anlattılar. Peki 
sonra ne oldu? Bilim Kurulu’nun çö-
züm planı, bir tavsiye muamele-
si gördü,    kaybedecek tek bir saa-
timizin bile olmadığı bir zamanda, 
24 saat daha heba edildi. Neden? 
Sayın Erdoğan inceleyip karar ve-
recekmiş. Böylesine uzmanlık iste-
yen bir konuda, kararı niye sen veri-
yorsun? Kararı niye bilim insanlarına 
bırakmıyorsun? Aylardır, 'Acilen 3 
haftalık tam kapanmaya geçin, ge-
cikmeyin' diyoruz. 'Esnafımızı, ça-
lışanlarımızı koruyacak önlemleri 
alın,  ülkemizi, 3 haftalık bir kapan-
mayla rahatlatın.' diyoruz. Bilim bunu 
söylüyor. İşin uzmanları bunu söy-
lüyor. Ülkeler birer birer Türkiye’ye 
uçuşları durduruyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan: Sinovac 
EMA listesine ticari
nedenlerle alınmadı

ANKARA, (DHA)- Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de de kul-
lanılan Çin'in Sinovac ve Rusya'nın Sputnik V aşısının, 
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşı pasaportu için onay-
ladığı aşılar arasında yer almamasının nedeninin ticari 
olduğunu söyledi. Ceyhan, "Bunun ticari nedenleri var 
çünkü diğerleri ya AB'de üretiliyor ya da ABD'de. Bir di-
ğer neden de Çin'den biyolojik ürün alırken en büyük 
sıkıntı, verilerini açıklamıyorlar ama ticari kavga, pa-
zardan pay alma kavgasının da bunda etkili olduğunu 
kabul etmek lazım" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 ülkesinde geçerli olacak 
aşı pasaportunda sadece EMA'nın onayladığı aşıların 
kabul edileceği bildirildi. EMA'nın şimdiye kadar onay-
ladığı aşılar Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZenaca 
ve Johnson&Johnson oldu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 
Türkiye'de de kullanılan Sinovac ve Rusya'nın Sputnik 
V aşısının aşı pasaportu için EMA'nın listesinde yer 
almamasına ilişkin değerlendirme yaptı. Ceyhan, 
Sinovac ve Sputnik V aşılarının listeye eklenmeme-
si durumunda bu aşıyı yaptıran kişilerin 48 saat için-
de test yaptırıp, negatif olduğunu belgeledikten son-
ra Avrupa'ya seyahat edebileceklerini söyledi. Prof. Dr. 
Ceyhan, "Onların kabul ettiği aşıları yaptırırsanız öyle 
bir zorunluluk yok, istediğiniz zaman uçağa binip gide-
biliyorsunuz. Aşı pasaportu ilk gündeme geldiği zaman 
böyle sonuçlanacağı belliydi. Daha aşı pasaportu olma-
dan Çin ve Rus aşısını bir kriter kabul etmeyeceklerini 
açıkladılar zaten" diye konuştu.

'TİCARİ KAVGA ETKİLİ'
Prof. Dr. Ceyhan, Çin ve Rus aşısının kriter kabul 

edilmemesi nedenine ilişkin, "Bunun ticari nedenle-
ri var; çünkü diğerleri ya AB'de üretiliyor ya da ABD'de. 
Bir diğer neden de Çin'den biyolojik ürün alırken en bü-
yük sıkıntı şu; verilerini açıklamıyorlar. Ülkeler kendi 
verilerini kendileri açıklamak zorunda kaldılar. Mutant 
virüs çıktı, 'Mutant virüste etkinlik azalıyor mu, bunu 
çalışın' diye baskı var; ama çalışmıyorlar. Düşük çıkar-
sa aşı ellerinde kalır, diye korkuyorlar. Çin'in bu sistemi 
nedeniyle Çin'den gelen verilere güvenmiyorlar, Rusya 
da aynı şekilde; ama ticari kavga, pazardan pay alma 
kavgasının da bunda etkili olduğunu kabul etmek la-
zım" dedi. 

İlhan: Aşı israfı riskine 
karşı 'yedek liste' olmalı

ANKARA, (DHA)- Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı randevusuna gi-
dilmemesi sonucu ortaya çıkacak aşı israfı riskine kar-
şı yedek liste önerisinde bulundu. İlhan, "Diyelim ki 60 
kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi gel-
di. Bunun için yedek aşı listesi oluşturulabilir" dedi.

Biontech aşısında randevu aldığı halde yaptırmayan-
lar nedeniyle aşının çöpe gitme ihtimali endişelendir-
di. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Necmi İlhan, Biontech aşısı ile ilgili son dönem israf ol-
duğuna dair bazı bilgiler ortaya çıktığını hatırlatarak, 
"Ancak burada şöyle bir durum var; bir şişeden 6 doz ka-
dar aşı çıkıyor. Bu 6 dozun planlaması yapılırken 6 kişi 
gelecek şekilde planlama yapılıyor. Diyelim ki 60 kişi 
randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. O za-
man o 2 doz için biraz sıkıntı karşımıza çıkabiliyor" dedi.

'YEDEK LİSTE YAPILABİLİR'
Prof. Dr. İlhan, olası israfın önüne geçebilmek için ye-

dek listeler oluşturulabileceği önerisinde bulunarak, 
"Bunun için de yedek aşı listesi oluşturulabilir; aşı olmak 
isteyen gönüllüler varsa öncelikli risk grubunda olan-
lardan, ya da hangi yaş grubundaysa oradan, yakında-
ki kişiler çağrılabilir, böylece olası israf da engellenebilir. 
Ancak bu sanıldığı ya da söylendiği kadar çok fazla de-
ğil; çünkü 6'lı 6'lı randevu veriliyor belli bir saate, o gel-
dikten sonra da kişilerin aşısı yapılıyor. Biontech aşı-
sı Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde yapılıyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın hastanelerine zaten talep çok fazla olduğu 
için diyelim ki saat 09.30'a vatandaşlarımız randevu aldı, 
6 kişiye randevu veriliyor, 3 odada olacaksa da değişen 
bir şey söz konusu değil, aşı açıldıktan sonra öbür vatan-
daş da oraya geliyor, diğeri de oraya geliyor ve aşılama 
süresi tamamlanıyor" diye konuştu.

'RANDEVU TARİHİNE RİAYEET ETMELERİ GEREKİR'
Prof. Dr. İlhan, vatandaşlara aşı randevularına uyma 

çağrısında bulunarak, "Ama dediğim gibi gün sonunda 
örneğin randevu alınıp gelinmezse 6 kişiye erişmek ba-
zen zor olabiliyor akşam saatlerinde, bu nedenle belki 1 
ya da 2 dozda israf durumu söz konusu olabilir. Bunun 
için de vatandaşlarımızın randevu aldıkları tarihe riayet 
etmeleri, hem başkalarının haklarını yememeleri hem 
de kendi aşılarını zamanında olmaları doğru bir yaklaşım 
olacaktır. Yedek liste ile bunun önüne geçmek mümkün" 
ifadesini kullandı. 

MEB'den 11'inci sınıf öğrencileri için 
'beceri temelli etkinlikler' kitap seti
ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim 

Bakanlığı'nca (MEB), 11'inci sınıf öğ-
rencilerini desteklemeyi amaçlayan, 
bin 729 etkinlik içeren beceri temel-
li etkinlikler kitap seti erişime açıl-
dı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  
"Bu desteklerimiz giderek artacak-
tır" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklama-
ya göre, salgın sürecinin başından 
bu yana her kademedeki öğrencilere 
özel hazırlanan kaynak destekleri ile 
öğrenme kayıplarının en aza indiri-
lebilmesini amaçlanıyor. Lise öğren-
cilerinin edindikleri bilgiyi beceriye 
dönüştürmelerini sağlamak için ha-
zırlanan beceri temelli etkinlikler ki-
tap serisi 11'inci sınıflara yönelik de-
vam ediyor. Daha önce 9 ve 10'uncu 
sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap 

seti serisinin 11'nci sınıflar için hazır-
lanan etkinliklerinde, derslerin öğ-
retim programlarının kazanımları 
esas alındı. 11'inci sınıflar için hazır-
lanan beceri temelli etkinlik kitapla-
rı tarih, coğrafya, felsefe, matematik, 
fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve ede-
biyatı, İngilizce ve Almanca dersle-
rini kapsıyor. Erişime açılan etkinlik 
kitap setinde, 10 dersten bin 729 et-
kinlik yer alıyor. Etkinliklere eklenen 
karekodlar aracılığıyla, öğrencilerin, 
etkinliklerle ilişkin kazanımların bu-
lunduğu ders kitabı sayfalarına ulaş-
maları da sağlanıyor.

BAKAN SELÇUK: 
DESTEKLERİMİZ 

GİDEREK ARTACAKTIR
Konuyla ilgili değerlendirme ya-

pan Bakan Selçuk, tüm dünyada 

Covid-19 salgını nedeniyle zorlu bir 
süreç yaşandığına dikkati çekerek, 
süreçte oluşabilecek öğrenme ka-
yıplarını en aza indirmek için tüm 
birimlerin ilave kaynaklar oluştur-
duğunu ifade etti. Daha önce çok sa-
yıda destek paketi paylaşıldığını be-
lirten Bakan Selçuk, "11'inci sınıf 
öğrencilerimizi desteklemeyi amaç-
layan ve bin 729 etkinlik içeren be-
ceri temelli etkinlikler kitap seti-
ni bugün paylaştık. Aynı setin 9 ve 
10'uncu sınıflar için olan kitapları-
nı daha önce yayımlamıştık. Bu des-
teklerimiz giderek artacaktır" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada da, kitabın 
erişime açıldığını duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan 
DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı

İstanbul DHA -İstanbul'da düzenlenen DEAŞ 
operasyonunda kırmızı bültenle arandığı belirti-
len Tacikistanlı Soleh Solıkhov'un da yakalandığı 
öğrenildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldu-
ğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adre-
se operasyon düzenlendi.Operasyonda 11 kişi gözaltı-
na alındı. Şüpheliler arasında ülkesinin talebi üzerine 
kırmızı bültenle arandığı belirtilen Soleh Solıkhov'un 
da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
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1. Baskıda başka harflerden daha ka-
lın görünen harf türü... İnsanların madde-
ye dayanan gereksinimlerini karşılamak 
için yapılan, öğrenimle birlikte dene-
yim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sına-
at... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme 
sözü... 2. Bir iş için gerekli olan malzeme-
lerin, parçaların tümü (eski)... Bir doğru ile 
ilgili olan... 3. Bantlamak işi... Atlamak işi... 
4. Rütbesiz asker, nefer... Herkesin kolay-
lıkla yararlanması için herhangi bir ko-
nuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap, 
manuel... Mikroskopta incelenecek mad-
delerin üzerine konulduğu dar, uzun cam 
parçası... 5. Genellikle domates, zeytin, 
peynir, mantar, çeşitli et ve sebze türle-
rinin üzerine konulmasıyla hazırlanıp fı-
rında pişirilen pide... Memeyi andıran, me-
meye benzeyen, meme gibi... 6. Ok yapan 
veya satan kimse... Bir sözleşmede taraf-
lardan birinin öbürüne işten caymaya-
cağını belirtmek amacıyla önceden ver-
diği güvence parası... Turnusolün mavi 
rengini kırmızıya çevirmek özelliğin-
de olan ve birleşimindeki hidrojenin yeri-
ne maden alarak tuz oluşturan hidrojen-
li birleşik, hamız... 7. Eğreti, ödünç (eski)... 
Şarkı... Açık, ortada, meydanda, herkesin 
içinde yapılan... 8. Skandiyum elementi-
nin simgesi... Sakağı (eski)... O kadar... Bir 
suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışla-
ma... 9. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, 
cihan, âlem, kozmos... Tavla oyununda 

elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attı-
ğı, uygun olmayan zar... Harç alıp sürme-
ye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, 
demirden, üstten tahta saplı sıvama ara-
cı... 10. Engel, uymazlık (eski)... Saçı dökül-
müş olan (kimse)... Gereğinden çok ye-
mek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)... 
11. Yıkandıktan sonra kurulanmak için 
kullanılan büyük havlu, hamam havlu-
su... Sonradan olan, dıştan gelen (eski)... 
12. Dökme demir... İta amiri (eski)... Kar, 
süt vb.nin rengi, beyaz... 13. Genellikle bazı 
çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon 
vb. maddeler konulan, yemeklerle bir-
likte yenen yiyecek... İmzalamak işi... 14. 
"Sürekli olarak inlemek, çok sıkıntıda ol-
mak" anlamlarındaki "... inlemek" ve "bi-
rini büyük sıkıntıya sokmak" anlamın-
daki ".... inletmek" deyimlerinde geçen bir 
söz... Porselen yapmakta kullanılan bir 
çeşit ak ve gevrek kil, kaolin... 15. Türk al-
fabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, 
okunuşu... Canlıcılık... Bir erkeğin evlen-
miş olduğu kadın, eş, refika, zevce...

1. Hiçbir dayanağı yokken, sebe-
bi olsun veya olmasın... 2. Yönetimsel... 
Medine'de yetişen, koyu renkli, tombul 
çekirdekli iyi cins bir tür hurma... Yardım 
(eski)... 3. Giysi kolu... Sıkıntı, güçlük, ra-
hatsızlık... Riski olan... 4. Avcılara verilen 

izin belgesi... Çelişkili ve tutarsız iki cüm-
leyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, 
amma, lakin... 5. Yünü, pamuğu yay veya 
tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme 
işini yapan kimse, atımcı... Öğütülerek toz 
durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin 
maddeleri... İtalya'da Latium bölgesi hal-
kından olan kimse... 6. Tahta vb. bir şeye 
vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan 
tok ve sert ses... Muğla iline bağlı ilçeler-
den biri... Alaturka müzikte keman çalan 
kimse (eski)... 7. Arap alfabesinin yir-
mi dördüncü harfinin adı (eski)... İmgeyi 
öne alan, imgeye önem veren (kimse, dü-
şünce vb.)... İşaret... 8. Genellikle tropi-
kal bölgelerde görülen ve çevresindeki al-
çak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir 
ada gibi yükselen, aşınımdan dolayı or-
taya çıkmış tepe... Çok uzakta olmayan, 
elin ulaşabileceği uzaklık (halk ağzı)... 9. 
Nobelyum elementinin simgesi... Metal 
olmayan element... "Hangi kişi?" anlamın-
da cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem 
görevinde kullanılan bir söz... 10. Büyük 
erkek kardeş, aka... Ne var, ne oluyor?... 
Bir kimseyi gönderme, yollama (eski)... 
11. Artış (halk ağzı)... Aktinyum elemen-
tinin simgesi... Zatürre (halk ağzı)... 12. 
Boylam (eski)... Salamura yapmaya elve-
rişli... 13. Saniyenin altmışta biri olan za-
man birimi... Temiz, münezzeh... Ağabey 
(halk ağzı)... 14. Delik ve yırtığı uygun bir 
parça ile onarma, kapatma... Kendisine 
inanılan kimse... Kişi, dönüşlülük, göster-
me, soru ve belirsizlik kavramları vere-
rek varlıkların yerini tutan söz, adıl... 15. 
Alametifarikası olan...

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

ANFA 40 taşınmazı 
kiraya veriyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü; şehrin birçok noktasında yer alan 
çay bahçesi, futbol, basketbol ve halı saha, kafe, büfe ve dükkanları ihale yoluyla kiraya 
verecek. 40 taşınmazın kiralama ihalesi, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HABER MERKEZİ
Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel 

Müdürlüğü; çay bahçesi, halı saha, kafe, 
büfe, dükkan ile futbol ve basketbol 
sahasından oluşan 40 taşınmazı kira-
ya verecek.

15 ve 16 Nisan tarihlerinde kapa-
lı zarf usulü tekliflerin alınmasının ar-
dından açık artırma yöntemiyle dü-
zenlenecek iki ayrı ihale, Büyükşehir 
Belediyesi sosyal medya hesapları ile 
ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

DEĞERLİ TAŞINMAZLAR 
İÇİN KİRALAMA  
ANFA Genel Müdürlüğü, Kuzey 

Yıldızı Rekreasyon Alanı’nda 20, 
Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı’nda 
8, Mogan Gölü Rekreasyon Alanı’nda 
ise 5 iş yeri başta olmak üzere 
Anafartalar Çarşısı, Kocabeyoğlu Pasajı, 
Bahçelievler Semt Hali, Hacıbayram 
Mahallesi, Pursaklar Avrupa Birliği 
Park Alanı, Dikmen 1. Etap ile Ragıp 
Tüzün Caddesi'nde bulunan gayrimen-
kuller için kiralama ihalesine çıkacak.

İş yerlerini kiralamak için talep-
te bulunan istekliler, ihale dokümanı-
nı ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri 

Limited Şirketi Altınpark Mahallesi 
Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 
No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/
Ankara adresinde bulunan Anfa 
Altınpark İşletmeleri Ltd.Şti. Satınalma 
Müdürlüğü’ne gelerek inceleyebilecek.

İHALE AYRINTILARINA İNTERNET 
ÜZERİNDEN DE ULAŞILABİLİR
Kiralanacak iş yerleriyle ilgili ayrın-

tılı bilgiye ise “https://www.anfa.com.
tr/haberler/anfa-dan-kiralik-is-yer-
leri--968852/” adresi üzerinden de 
ulaşabilecek.

İstekliler 150 TL şartname ücreti 
karşılığında 1. Kısım için en geç 15 Nisan 
saat 14.00, 2. Kısım için ise 16 Nisan saat 
14.00'e kadar başvuruda bulunabilecek 
ya da (0312) 596 90 00/1903-1911-1913’ 
no’lu telefondan bilgi alabilecek.

Pandemi sürecinde hijyen ve me-
safe kurallarına göre gerçekleştirilecek 
ihalede ilk etapta 20 taşınmaz için 15 
Nisan’da saat 14.00’da, diğer 20 taşın-
maz için de ikinci ihale 16 Nisan’da da 
saat 14.00’da Altınpark Mahallesi Şehit 
Ömer Halisdemir Bulvarı, No:142/6 
Aydınlıkevler adresinde yer alan ANFA 
İhale Salonu’nda yapılacak.

KEÇİÖREN KEÇİÖREN 
BELEDİYESİNDEN BELEDİYESİNDEN 
2 YILDA 300 BİN 2 YILDA 300 BİN 
TON ASFALT SERİMİ TON ASFALT SERİMİ 

HABER MERKEZİ
Keçiören Belediye Başkanı Turgut 

Altınok, ilçe genelinde yürü-
tülen sıcak asfalt serim 
çalışmalarıyla bozuk 
ve yıpranmış yol-
ların yenilendiği-
ni ve son 2 yılda 
300 bin ton as-
falt serimi ya-
pıldığını belirtti. 
Altınok, “Son 2 
yıllık görev süre-
mizde Keçiören’de 
300 bin ton sıcak 
asfalt serimi yaptık. 
Bunun yaklaşık 200 bin to-
nunu 2020 ve 2021 yılları içerisinde 
gerçekleştirdik. Son bir yılda 
sokaklarımıza serdiğimiz 
asfalt 40 milyon TL 
değerindedir.” dedi.

“REKOR 
DÜZEYDE 
ASFALT 
SERİMİ 
YAPTIK”
Keçiören 

Belediye Başkanı 
Turgut Altınok, beledi-
ye tarafından son iki yılda 
yapılan asfalt serim çalışmalarına 

ilişkin yaptığı değerlendirme-
de, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol 

ve kaldırım bırakmıyoruz. 
Vatandaşımızın her ku-

ruşunu hizmete dö-
nüştürüyoruz. 

Havaalanı gibi 
geniş ve kulla-
nışlı yollar ya-
pıyoruz. En pa-
halı hizmet 

asfalt serim hiz-
metidir. Asfaltın 

maliyeti dokuma 
halıdan da pahalıdır. 

Son bir yılda şehrimiz-
de 40 milyon liralık asfalt 

serimi yaptık. İki yıllık görev süre-
mizde ise söz verdiğimiz gibi 

ilçemizde bozuk ve yıp-
ranmış yol bırakma-

dık ve bu kapsamda 
300 bin tonluk re-
kor düzeyde asfalt 
serim çalışması 
yaptık.” ifadeleri-

ne yer verdi.   
Altınok ayrı-

ca ilçedeki birçok so-
kakta kaldırım yeni-

leme ve peyzaj çalışması 
yaptıklarını da belirtti.

ÇANKAYALI  MİLLİ 
SPORCULAR  

YİNE BAŞARDI

PEKMEZ  ARTIK 
ÇANKIRILI

Çankaya Belediyesinin Görme Engelliler Spor 
Kulübü sporcuları başarıya doymuyor. Kulüp 

sporcularından Büşra Nur Tırıklı, Tokyo’da yapı-
lacak paralimpik oyunlarda Milli Takım kadro-

sunda yarışma hakkı kazandı. 
HABER MERKEZİ
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor 

Kulübünün altın sporcuları yine bir başarı örneği gös-
terdi. Disk atmada dünya listesinde 6. sıradaki yeri-
ni koruyan görme engelli milli sporcu Büşra Nur Tırıklı, 
paralimpik kotasını almayı başardı. Kulübün sporcusu 
Büşra Nur Tırıklı, 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri ara-
sında Tokyo’da yapılacak paralimpik oyunları atletizm 
disk atma branşında Milli Takım adına yarışacak.  

Kulübün sporcularından Dursun Hayran ise geçti-
ğimiz hafta Antalya’da yapılan ve 13 ülkenin katıldığı 
Uluslararası Görme Engelliler Judo Turnuvası’nda +100 
kg’da 2. olarak Milli Takım’a gümüş madalya başarı-
sı kazandırdı.

HABER MERKEZİ  
Geçen sene Beytepe Mahallesi’nde yaralı hal-

de bulunan eşek yavrusu Pekmez, Çankaya Belediyesi 
Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde tedavi gördü.  Vitamin ve antibiyotik des-
teği ile yaraları iyileşen ve sağlığına kavuşan Pekmez 
için barınakta özel bir yaşam alanı oluşturuldu. Birçok 
kişi tarafından sahiplenilmek isteyen Pekmez’e en uy-
gun aileyi bulmaya çabalayan barınak çalışanları, eşek 
yavrusunu Çankırı’ya uğurladı. 

“PEKMEZ BANA YOLDAŞ OLACAK” 
Pekmez’i sosyal medyada gördüğünü söyleyen 

Çankırı, Gürpınar Köyü’nden Veysel Bican, “O gün-
den bu yana Pekmez’i gidip görmeyi, ziyaret etme-
yi çok istedim. Ben de hayvancılıkla uğraşıyorum. 
Sahiplendirileceğini duyunca da talip oldum. Pekmez 
bana yoldaş olacak” dedi.
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Tarihin İçinden

Yılmaz Kurt
yilmazkurt2002@gmail.comMAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Yakın tarihimizin en renkli kişi-
liklerinden birisi de Fevzi Çakmak 
Paşa’dır. 1924 yılından 1944 yılı-
na kadar tam 20 yıl Genel Kurmay 
Başkanlığı ( Erkân-ı Harbiyye-i 
Umûmiyye Reisliği) görevinde bu-
lundu. Böylece tarihte hiç kimseye 
nasip olmayan ve olmayacak olan 
bir rekora imza atmış oldu. 

Fevzi Çakmak da Refet Bele, 
Rauf Orbay, Kazım Karabekir gibi 
bir Osmanlı paşası idi. 1918’den 
sonra ülkenin kurtuluşunu Millî 
Mücâdele’de gördükleri için 
Ankara’ya destek verdiler. Çakmak 
Paşa Ankara’ya geldiği zaman bü-
tün Meclis Üyeleri hep birlikte 
Ankara Garı’na giderek onu büyük 
bir törenle karşıladılar. 

Fevzi Paşa’ya gösterilen bu sevgi, 
bu ilgi bundan sonra da devam etti. 
Sakarya Savaşları sırasında Meclis 

içerisinde oluşan olumsuz havayı o 
dağıttı. Büyük Taarruz’un planlarını 
bizzat yaptı. Zaferden sonra Mustafa 
Kemal Paşa’nın teklifi üzerine ken-
disine mareşal payesi verildi.

Meclise ilk olarak Kozan mebu-
su sıfatıyla katılmıştı. Daha sonra 
İstanbul mebusu olarak katıldı. Ama 
1924’ten sonra askerlik mesleğini 
tercih ederek siyasî hayattan çekil-
di. Atatürk yaşadığı sürece Çakmak 
Paşa da hiçbir zaman siyasî bir yak-
laşım içerisinde olmadı. Her zaman 
Atatürk’ün yanında oldu. Bu olum-
lu tavrı sayesinde 20 yıl makamı-
nı korudu. Aynı dönemde bulun-
duğu askerî makamı uzun süre hiç 
bırakmayacak olan ikinci bir isim 
de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 
komutanı İsmail Hakkı Tekçe ola-
caktır. Bakanlar, başbakanlar sü-
rekli değişirken bu iki ismin 20 yıl 

hiç değişmeden görevlerinin başın-
da kalmış olmaları ayrıca araştırıl-
ması gereken önemli bir konudur. 

1938’de İsmet Paşa’nın cumhur-
başkanı seçilmesinde Çakmak Paşa 
önemli rol oynadı. Ancak bir süre 

sonra İsmet Paşa ile yıldızları ba-
rışmadı. Politikayı hiç sevmeyen 
Çakmak Paşa yeniden siyasî ha-
yata atılma gereği duydu. O dönem 
tek adam dönemi olduğundan CHP 
Genel Başkanı olan Reisicumhur’un 
istemediği hiç kimse aday olamaz 
ve milletvekili seçilemezdi. 1946 yı-
lında Demokrat Parti kurulunca bu 
yeni partiyi destekledi ve DP liste-
sinden İstanbul Bağımsız millet-
vekili seçildi.  Ancak bir süre son-
ra Demokratlarla da anlaşamadı. 
1948 yılında Fevzi Paşa, yakın ar-
kadaşları ile birlikte Millet Partisi’ni 
kurdu. Yeni partinin şeref üyesi se-
çildi. Daha sonra bu parti Köylü 
Partisi ile birleşip Türkeş’in kont-
rolünde Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi (CKMP) olarak yoluna devam 
edecektir. 

Çakmak Paşa partisinin bu 

yeni safahatını göremedi. 10 Nisan 
1950 tarihinde  Teşvikiye Sağlık 
Yurdu’nda vefat ettiği zaman CHP 
iktidarı onu sıradan bir kişi gibi de-
fin etmek istedi. Buna büyük tep-
ki gösteren İstanbul halkı ve 
Üniversite gençliği bu millî kah-
ramanı Beyazıt Camiinden Eyüp 
Sultan Mezarlığı’na kadar tekbir-
lerle eller üzerinde taşıdı (Ayfer 
Özçelik, “Fevzi Çakmak”, DİA, 8, 
s.190- 192).

Fevzi Çakmak Paşa, 5 dil bi-
len bir aydın; dinî ve millî değer-
lerine önem veren bir vatansever 
ve  askerlik mesleğini kutsal bi-
len doğuştan asker bir şahsiyet idi. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve 
bugüne gelişindeki önemli katkıla-
rı her zaman minnetle anılacak ve 
milletinin gönlünde sonsuza kadar 
yaşayacaktır.

Zincir marketler hafta sonu 
gıda dışı ürün satmasın

ATO BAŞKANI BARAN ÇAĞRISINI YİNELEDİ:

HABER MERKEZİ
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona-
virüs önlemleri kapsamında uygulanan 
hafta sonu kısıtlamalarında, vatandaş-
ların gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri-
ni temin etmeleri için açık bulundurulan 
zincir marketlerin züccaciyeden kırta-
siyeye, ayakkabıdan tekstile farklı sek-
törlere ait ürün konseptini içeren ürün-
ler satmasının haksız rekabete neden 
olduğunu belirterek “Zincir marketler 
hafta sonu gıda dışında ürün satmasın.  
Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği 
giyim mağazasından, bardağı tabağı züc-
caciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden 
alsın” çağrısında bulundu. 

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ti-
cari hayatın çarklarının sağlıklı bir şekil-
de dönmesi için zincir marketlerin hafta 
sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün sat-
maması gerektiğini söyledi. Pandeminin 
toplumun birçok kesiminde olduğu gibi 
ticari hayatta da dengeleri değiştirdiği-
ni, tedbirler kapsamında gündeme ge-
len kısıtlamalarda işletmelerin ciddi dü-
zeyde ciro kaybı yaşadığını anlatan Baran, 

“İşletmelerimizin iş hacimlerinin daral-
ması ve ciro kaybı yaşaması istihdam-
dan vergi gelirlerindeki kayba kadar bir 
dizi sonuçlar doğurma tehlikesi oluşturu-
yor” dedi. 

Özellikle bazı sektörlerde ciro kay-
bı yaşanmasına neden olan durumlardan 
birinin de hafta sonu işletmeler kapalıy-
ken açık olan zincir marketlerin gıda dışı 
ürün satışı yapmaları olduğunu kaydeden 
Baran, şunları söyledi: 

”Hafta sonu markette tüm ürünleri 
bulan vatandaşların alışveriş alışkanlık-
ları da değişiyor, hafta içi de alışverişle-
rinde zincir marketlere yöneliyor. Müşteri 
kaybeden işletmelerimizin iş hacmi da-
ralıyor. Ticaret yaparak ayakta kalma-
ya çalışan üyelerimiz, zincir marketlerle 
rekabet edemiyor. Bir taraftan pande-
miyle mücadele ederken, diğer taraftan 
zincir marketlerin orantısız gücünün al-
tında eziliyor. Zincir marketlerde cumar-
tesi ve pazar günleri gıda dışında hiç-
bir ürünün satışı gerçekleştirilmemelidir. 
Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği 
giyim mağazasından, bardağı tabağı züc-
caciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden 

almalıdır. Hafta sonu dükkânını açama-
yan tüccarımızın hakkına da sahip çık-
mamız gerekiyor. Tüccarımızı işletme gi-
derlerini karşılayamayacak, ticaretten 
vazgeçecek noktaya getirmememiz ge-
rekiyor. Ekonomimiz ancak tüm işletme-
lerimiz ayakta kaldığında güçlü olabilir. 
Bu nedenle daha önce yaptığım çağrımı 
yineliyorum; zincir marketler hafta son-
ları gıda dışı ürün satmasın” 

Zincir Marketlerde sürekli ya da dö-
nemsel olarak satışa sunulan ürünler 
şunlar: 

Kitap, kırtasiye: defter, boya kalemi, 
matara, beslenme çantası, pil, 

Kozmetik: kişisel bakım, makyaj, 
cilt bakımı, parfüm, deodorant, epilas-
yon ürünleri, güneş ürünleri, traş ürünle-
ri, kremler

Oto-Bahçe-Yapı:
Yapı market, elektrikli alet, nalburiye, 

hırdavat, el aletleri, jeneratör
Oto bakım ve aksesuar, oto ses sis-

temleri, görüntü ve navigasyon, oto ba-
kım ve temizlik ürünleri, 

Koltuk kılıfı, paspas, bagaj havuzu
Bahçe makineleri, sulama, çiçek, 

tohum, dekorasyon
Anne bebek: Bebek ürünleri, bebek 

mamaları, bebek bezi, bebek giyim, 
Oto koltuğu ana kucağı, kozmetik, 

banyo, bebek oyuncakları, ıslak mendik, 
bebek güvenlik ekipmanları,

Ev ve yaşam kategorisi: Mobilya, spor 
ve hobi ürünleri, bisiklet, motosiklet, spor 
malzemesi, ev tekstili halı kilim, 

Ev ve mutfak gereçleri: Tencere, 
tava, kalıp, çatal kaşık bıçak, fincan, bar-
dak sürahi, cam mutfak aletleri, mutfak 
sarf malzemeleri, çaydanlık cezve, plas-
tik mutfak aletleri, plastik ev gereçleri, 
organizerler, 

Banyo: Banyo mobilyası, banyo askı-
sı, diş fırçalık sabunluk, çamaşır sepeti, 
çöp kovası, havluluk, klozet fırçası, bas-
kül, batarya, musluk

Ev dekorasyon: Dekoratif aksesuarlar, 
aydınlatma, priz,

Evcil hayvanlar: Kedi maması, köpek 
maması, yardımcı ürünler

Seyahat Ürünleri: Valizler
Giyim ve aksesuar: İç giyim, giyim, 

aksesuar, çorap, sırt çantası, ayakkabı, 
terlik, mont

Saatler: Erkek kol saatleri, kadın kol 
saatleri, çocuk kol saatleri

Elektronik: Beyaz eşyalar, bulaşık 
makinesi, çamaşır, derin dondurucu, fı-
rın, ocak

Elektrikli Ev aletleri: Blender, kişisel 
bakım, meyve sıkıcı, süpürge, tost ma-
kinesi, ütü, su ısıtıcı, kettle, çay makine-
si, kahve makinesi, fritöz, dikiş makinesi, 
küçük ev aletleri

Telefon ve aksesuarı: Cep telefonu, 
powerbank, hafıza kartı, akıllı saat ve bi-
leklik, şarj cihazı ve kablo, sanat gerçeklik 
gözlüğü, kulaklık, ekran koruyucusu, ho-
parlör, telsiz telefon 

Televizyon ve Ses Sistemleri: 
Televizyon, televizyon aksesuarları, tv 
ses görüntü sistemleri, oyun konsolları, 

Bilgisayar: Diz üstü bilgisayar, tablet, 
yazıcı, bilgisayar bileşenleri, veri depola-
ma, ağ ve modem, kulaklık. 

Market Kategorisi: Gıdalar ve temizlik 
malzemeleri.

İftarlıklar Yenimahalle Belediyesi’nden
HABER MERKEZİ
Yenimahalle Belediyesi Ramazan ayı-

nın ilk iftarında hasta yakınlarını, sağlık ça-
lışanlarını ve hastane güvenlik görevlilerini 
unutmadı. İlk iftar günü Motosiklet Derneği 
de belediye ekiplerine dağıtım konusunda 
yardımcı oldu.

Yenimahalle ilçe sınırlarında bulu-
nan Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, 
Yenimahalle Devlet Hastanesi, Gazi 
Hastanesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan 
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi bahçesine stant kuran beledi-
ye ekipleri, bir ay boyunca her gün iftar ön-
cesinde hasta yakınları ve sağlık çalışanları 
için iftar paketi dağıtacak. 

HASTA YAKINLARINDAN 
BÜYÜK İLGİ
Ramazan ayının ilk iftarında, hasta-

ne bahçesinde bardakta sıcak mercimek 

çorbası ve içerisinde sandviç, hurma, zey-
tin, su bulunan iftarlık paketler ile karşıla-
şan hasta yakınları, Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar ve ekibine teşekkür 
etti.

Bu yıl da Ramazan ayının ülke olarak zor 
günler geçirdiğimiz zamanlara rastladığı-
nı ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar, “Korona denilen illet sebebiy-
le ramazanın coşkusunu dolu dolu yaşaya-
masak da her zaman olduğu gibi ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.  
Ramazan bereket, sevgi, paylaşım, kardeş-
lik demektir. Bizler de tedbirler çerçevesin-
de verilen izinler ve imkanlar doğrultusun-
da vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde 
bulunan 4 hastane var. Hastane bahçelerin-
de bekleyen hasta yakınlarının durumları 
da malum. Onların hayır dualarını alabiliyor-
sak ne mutlu bize” dedi.

PURSAKLAR’DA  AÇ 
VE  AÇIKTA  KİMSE 

KALMAYACAK!

303  CAMİYE 
HİJYEN  DESTEĞİ

HABER MERKEZİ
Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşevinin hiz-

mete açıldığını ve 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşla-
ra hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul 
Çetin, kendi elleri ile paketlediği iftarlıkları dağıtıma 
hazır hale getirdi. 

Pursaklar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara yardım etmek amacıyla inşaatı tamamla-
nan aşevi, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depo-
lama alanları, modern ve hijyenik koşullara göre hazır 
hale getirilerek hizmete açıldı.

Belediye ekiplerince, aşevinde hijyenik bir ortam-
da hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye 
ekipleri tarafından her gün ihtiyaç sahibi ailelerin evle-
rine götürülerek teslim edilecek.

‘‘RAMAZAN AYI BOYUNCA 
HER GÜN İHTİYAÇ SAHİBİ 
HEMŞEHRİLERİMİZİN 
KAPILARINI ÇALACAĞIZ’’
Yıllardır hayalini kurduğu aşevini hizmete açtık-

larını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Aç ve 
açıkta kimse kalmasın diye çıkmış olduğumuz bu yol-
da, Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi hem-
şehrilerimizin kapılarını çalacağız.  Yardımlaşma ve da-
yanışma ayı olan Ramazan ayının başta ülkemiz olmak 
üzere, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bir 
ve beraber nice kalabalık iftar sofralarında buluşmayı 
ümit ediyorum’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki aşe-
vi Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahi-

bi ailelere hizmet vermeye başladı.

HABER MERKEZİ
Altındağ'da hijyen seferberliği... Altındağ Belediye 

Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 
Altındağ'daki 303 camiye temizlik ve hijyen seti dağı-
tımı yapıldı. İçerisinde el dezenfektan cihazı, tek kul-
lanımlık seccade ve maske bulunan setler tüm cami-
lere ulaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta tüm camilerde baştan aşağı te-
mizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren 
Altındağ Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilere te-
mizlik ve hijyen seti dağıttı. Tüm camilere ulaştırılan,  
içerisinde el dezenfektan cihazı, tek kullanımlık sec-
cade ve maske bulunan setler, görenlerden tam not 
aldı. Başkan Balcı, “Her şey halk sağlığı için...” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ 
RAHAT OLSUN”
Altındağlı vatandaşların gönül rahatlığıyla iba-

detlerini yerine getirebilmesi için ne gerekiyorsa 
yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Geçtiğimiz 
hafta tüm cami ve açık alanları detaylı bir şekilde te-
mizledik, camilerimizi dezenfekte ettik. Bu hafta ise 
alınması gereken önlemleri aldık. Ramazan ayı bo-
yunca, camilerimize ibadete gelen hemşehrileri-
mize tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıla-
cak. Ayrıca girişlere el dezenfektan stantları kurduk. 
Vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyenin 
önemini her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz. 
Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebil-
meleri için görev başındayız...” dedi.
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Alerji, nisan ve mayıs aylarında 
en yüksek seviyeye ulaşıyor

İSTANBUL (AA) - Medicana 
International İstanbul Hastanesi Alerji ve 
İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül, 
"Çeşitli ot ve tohumların kaynatılarak ya 
da benzer şekillerde kullanıldığı alternatif 
tedaviler çoğunlukla bir fayda sağlama-
dığı gibi zaman zaman ciddi yan etkiler 
nedeniyle çeşitli organ ve doku hasar-
larına da yol açabilmektedir." ifadeleri-
ni kullandı.

Medicana International İstanbul 
Hastanesi'nden yapılan açıklamayla ni-
san ve mayıs aylarında en yüksek sevi-
yeye ulaşan alerji, alerjiden korunma ve 
tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Prof. Dr. Ali Şengül, bahar alerjisinde en 
sık görülen belirtilerin hapşırma, burun 
akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı 
ve koku alamama, geniz akıntısı, damak-
ta kaşıntı, gözlerde kaşıntı, gözlerde 
sulanma, gözlerde kızarıklık, ku-
lakta kaşıntı, öksürük, nefes dar-
lığı, hırıltılı solunum, ciltte kaşın-
tı ve kabarma olduğunu aktardı.

Bahar alerjisi olanların ba-
zen çevrelerindeki kişilerin 
yönlendirmesi ile bazen de ko-
nunun uzmanı olmayan hekim-
lerden yeterli yanıt alamadık-
larından dolayı yaşadıkları 
çaresizlik ile alternatif 
tedavi yöntemlerine 
başvurduğunu be-
lirten Şengül, şun-
ları kaydetti:

"Çeşitli ot ve 
tohumların kayna-
tılarak ya da ben-
zer şekillerde kul-
lanıldığı bu tedaviler 
çoğunlukla bir fayda 
sağlamadığı gibi za-
man zaman ciddi yan 

etkiler nedeniyle çeşitli organ ve 
doku hasarlarına da yol açabil-
mektedir. Tedavi olmak isterken 
başka ciddi rahatsızlıklara da yol 
açma riski olan bu uygulamalar-

dan kaçınılmalı ve modern tıbbın 
gereklerine sığınmaya özen göste-

rilmelidir. Bahar alerjisi olanların ev 
içinde alabilecekleri etkin bir tedbir 

ne yazık ki yoktur.
Evi havalandırmak için 

özellikle polen salınımı-
nın yoğun olduğu sabah 

saatlerinde pence-
releri açmamak, 

havanın durgun 
olduğu saat-
lerde hava-
landırmak 
önemlidir. 

Pencereleri 
sürekli kapalı 

tutmak da doğru değildir. Bu durumda ev 
akarları ve küf yoğunluğu artarak baş-
ka alerjik reaksiyonlara da yol açılabilir. 
Özellikle evcil hayvan varlığında havalan-
dırmayı uygun saatlerde mutlaka sağla-
mak gerekir."

- MASKE KULLANIMI POLENLERDEN 
KORUMA SAĞLAYABİLİR

Prof. Dr. Ali Şengül, maske kullanımı 
polenlerden kısmen de olsa koruma sağ-
layabileceğini, ancak bu korumanın ol-
dukça sınırlı bir düzeyde kalacağını ifa-
de etti.

Polenlerin yalnızca ağız ve burundan 
değil gözlerden de vücuda ulaşabileceği-
nin altını çizen Şengül, "Bahar alerjisi olan 
kişiler Kovid-19 enfeksiyonuna yakala-
nırlarsa hapşırmalarının şiddeti ve sıklı-
ğına bağlı olarak hastalığı yaymada daha 
büyük bir risk oluştururlar. Küresel iklim 
değişikliği nedeniyle polen salınımının 
başlayış ve bitiş zamanlarında değişmeler 

olacaktır. Ayrıca bitki örtüsü değişiklik-
leri nedeniyle polen çeşitliliği de artacak. 
Bu durum kaçınılmaz olarak Bahar aler-
jilerini de etkileyecektir. Daha uzun süre 
polen salınımı daha uzun süreli hasta-
lık dönemi demektir." değerlendirmesin-
de bulundu.

- CİLT TESTLERİ VEYA KAN 
TESTLERİ İLE TEDAVİ MÜMKÜN
Şengül, tüm alerjik rahatsızlıklar-

da temel prensibin alerjiye yol açan aler-
jenlerden korunmak olduğunu belirte-
rek, ancak polenlerin hava hareketleriyle 
kilometrelerce mesafelere kolayca ula-
şabildiği ve çok küçük olmaları nedeniy-
le küçük aralıklardan bile geçebildikle-
ri için korunmanın oldukça güç olduğunu 
aktardı.

Polenlere karşı alerjisi olan insanlar-
da etkeni belirlemenin, tedavi yöntemi-
ne karar verebilmek için önemli olduğunu 
bildiren Şengül, şu bilgileri paylaştı:

"Bu amaçla cilt testleri ile, ya da aler-
jiye sebep olan IgE sınıfı antikorların sap-
tanmasına yönelik kan testleri ile duyar-
lı olunan polenler araştırılmalıdır. Havada 
çok kısa bir süre bulunabilen polen alerji-
lerinde semptomları giderecek bir tedavi 
yeterli olabilir. Bu amaçla spray ve tablet 
şeklinde kullanılabilecek antialerjik ilaç-
lar faydalı olabilir.

Uzun süre polen yayan bitkilerin se-
bep olduğu alerjilerde ise sürekli ilaç kul-
lanmanın olumsuz etkileri göz önüne 
alınarak alerjenlere karşı duyarlılığı ön-
lemeye yönelik tedaviler gerekir. Halk 
arasında aşı tedavisi olarak da adlandı-
rılan immünoterapi ile bu mümkündür. 
Alerjenlere karşı tolerans geliştirmek için 
saflaştırılmış polen extreleri belirli doz-
larda hastaya verilerek koruyucu anti-
korlar oluşturma esasına dayanan bu 
yöntem ile hastalığın tamamen ya da kıs-
men tedavisi mümkündür."Prof. Dr. Ali Şengül

Çocukluk Döneminde 
Obeziteye Dikkat !

HABER MERKEZİ-Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük 
Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'de her 5 çocuktan biri kilolu veya obez. 
Çocuklukta kilolu olanların yüzde 30'u yetişkinlikte obez. 
Obez çocukların damar yaşı daha yüksek. Günde 3 sa-
atten fazla TV seyreden çocuğun kilolu olma ihtimali di-
ğerlerinden yüzde 45 daha fazla. Aile ile yemek yiyen ço-
cuklar daha az yağlı besleniyor ve obez olma ihtimalleri 
daha düşük.

PEKİ NE OBEZİTEYE SEBEP OLUR ?
· Yaş: Yaş ilerledikçe obezite riski artmaktadır.
· Cinsiyet : Kadınlarda erkeklere oranlara artmış obe-

zite riski dikkati çekmektedir.
· Genetik etmenler: %25-30 rol oynamaktadır. Anne 

babanın kilolu olması ile çocuğun kilolu olması arasında 
sıkı bir ilişki bulunmaktadır.

· Sosyal – ekonomik sorunlar: Gelişmiş ülkelerde ve 
sosyoekonomik düzeyi yüksek toplumlarda obezite riski 
daha fazladır. Apartman yaşamı, kent yaşamında olum-
suz çevre koşulları gibi sosyal sorunlarda obezite riski-
ni artırmaktadır.

· Fiziksel aktivite azlığı: Gelişen teknoloji ile çocukla-
rın televizyon ve bilgisayara olan eğilimlerinin artması, 
yeşil alanlardan yoksun apartman yaşamı, çocuk oyun 
alanı açısından kentsel alanlardaki yoksunluk, merdiven 
kullanmama , toplu- bireysel araç kullanımı vb. neden-
lerle çocukların hareketsiz yaşama eğilimleri her geçen 
gün artmaktadır.

· Aile faktörü: Parçalanmış aileler, yaşlı anne- baba, 
tek çocuk, aile içi geçimsizlik gibi birçok faktör obezite 
riskini artırmaktadır.

· Beslenme etmeni: Tamamlayıcı beslenmede doğ-
ru besin seçimi, damak tadı, yaşam tarzı, reklamlar, fast 
food beslenmeye yatkınlık.

Tabii tüm bunların dışında içinde bulunduğumuz ola-
ğan üstü durumda artan ekran süreleri var. Covid – 19 
nedeniyle okulların tatil olmasından dolayı çocukları-
mız evde, daha çok ekran karşısında vakit geçiriyor-
lar ve fiziksel aktiviteleri ciddi oranda azalmış durumda. 
Araştırmalar bizlere ekran karşısında geçirilen her 1 sa-
atlik sürenin erişkinlikte obez olma riskini %7 oranında 
arttırdığı gösteriyor. Yapılan son bir çalışmada gün içinde 
4 saatten uzun süreyi ekran (televizyon, tablet, video, bil-
gisayar vb.) karşısında geçiren çocukların daha az fizik-
sel aktivite gösterdikleri ve VKİ’lerinin günde 2 saatten az 
süre ekran karşısında geçiren çocuklara oranla daha faz-
la olduğu gösterilmiştir.

Ve tabii en önemli noktalarından bir tanesi olan şe-
kerli içeceklerden zengin beslenmenin obeziteye neden 
olan faktörlerin başında geldiği; fazla karbonhidrat

ve şekerli içecek tüketen çocukların aynı zaman-
da mikronutrient eksikliği açısından da risk altında kaldı-
ğı bilinmektedir.

Öğün atlanmasının özellikle de kahvaltı yapılmama-
sının doğrudan obeziteye yatkınlık yarattığı çalışmalar ile 
gösterilmiştir

NELER YAPILABİLİR ?
· Çocuklarınıza, sağlıklı ara ve ana öğünler hazırlayın, 

bir oturuşta tüm yemeği bitirmesi için onları zorlamayın. 
Özellikle aileler çocuklarına tabağındakilerin hepsi bitir-
mesi zorlamakta bu da ilerde çocuklarda aşırı miktarda 
yemek yemeğe neden olmaktadır.

· Yüksek kalori, yüksek yağ alımı ve şekerli atıştır-
malıklar yasaklanmamalı ancak sınırlandırılmalıdır.

· Çocuklar mutfağa girip yardım etmekten hoşlanır-
lar. Çocuklarınızdan ara ve ana öğünleri hazırlamak için 
yardım isteyebilirsiniz.

· Yeni besinleri denemeleri için cesaretlendirin. 
Çocuklarınızın en az sevdiği besinden başlayarak yemek 
yemesini sağlayın.

· Çocuklarınızı besinlerle ödüllendirme veya cezalan-
dırmaktan kaçının.

· Çocuğunuzun fazla kilolu olduğunu düşünüyorsanız, 
mutlaka bir çocuk hekimi ve beslenme uzmanıyla görü-
şüp büyüme gelişme eğrilerini kontrol ettirin.

· Çocuğunuzun günlük besin ögesi ihtiyaçları ve al-
ması gereken besinlerle ilgili bir beslenme uzmanına 
danışın.

Ramazan ayında sağlıklı uyku için 
1-2 saat erken yatılması önerisi

ESKİŞEHİR (AA) -  Tüm Uyku 
Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel 
Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, rama-
zan ayında sağlıklı uyku için normal 
günlerden 1-2 saat daha erken yatıl-
ması tavsiyesinde bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesinde 
görevli kulak burun boğaz uzma-
nı Fidan, AA muhabirine, ramazan 
ayında normal yaşam standartların-
dan farklı bir hayat stilinin benim-
senmesi gerektiğini söyledi.

Müslüman alemi için ramazan 
ayında iftar ve sahur saatlerine uy-
gun şekilde uyuma ve günlük aktivi-
telerin ayarlanması gerektiğini vur-
gulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında herkesin nor-
mal günlere göre 1-2 saat kadar er-
ken yatmalarını istiyoruz. Bu yatma 
süresini bir anda 2 saat öne çekmek 
zor. Her gün 15 ya da 30 dakikalık 
şekilde öne çekilmesini tavsiye edi-
yoruz. Sahura kalkıldıktan sonra tok 
karnına hemen uyumak mümkün 
değil. Bu sebeple uyku bölünme-
si yaşamamız nedeniyle uyku süre-
cinin sağlıklı şekilde biraz daha öne 
alınmasını öneriyorum."

Doç. Dr. Fidan, iftarda çok aşırı 
beslenmenin kişide anlık şeker de-
ğerini yükselterek uykuya meyilli 
olunmasına yol açtığını bildirdi.

İftar saatlerinde beslenmeye 

çorbayla başlanılmasını gerektiği-
ni ifade eden Fidan, "Kan şekeri nor-
male geldikten sonra kalan yeme-
ğimize devam etmemiz gerekiyor ki 
aşırı yemeyelim. İftardan sonra uyku 
bastırması durumlarından çok uzun 
olmamak kaydıyla 15 dakikalık kü-
çük kestirmeler faydalıdır. Uyku ih-
tiyacında azalmayı da sağlar." dedi.

- "SAHURDA MAVİ IŞIK 
YAYAN TELEFON, TABLET VE 
BİLGİSAYARDAN UZAK KALIN"

Doç. Dr. Fidan, ramazan ayın-
da gün içindeki uyku-uyanıklık dü-
zeninde aşırı bozulmalara yol aç-
mamak için kafeinli yiyecek ve 
içeceklerin tüketiminde belli bir sı-
nırlamaya gidilmesi gerektiğine de-
ğinerek, özellikle çay ve kahve tü-
ketimi fazla olan kişilerin, kafeinli 
içecekler yerine ıhlamur, adaçayı, 
papatya gibi sakinleştirecek içecek-
leri tüketmesi gerektiğini anlattı.

Sahurdan elektronik cihazlardan 
uzak kalınması gerektiğini aktaran 
Fidan, "Bu dönemde sahura kalkıl-
dıktan sonra telefon, tablet, bilgisa-
yar gibi mavi ışık yayan cihazların da 
kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü 
mavi ışık uykuya dalma ve uyanma 
düzenini olumsuz etkiliyor. Sahurda 
mavi ışıktan uzaktan durulmasını 
tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Uzmanından ramazan 
ayında ağız bakım önerileri

İSTANBUL, (DHA)- Ramazan ayında  oruç tutan-
ların ağız kokusu problemiyle sıkça karşılaştığını ifa-
de eden Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, 
önerilerde bulundu. Oruçluyken dişlerin fırçalanabi-
leceğini belirten Çalışkan, “Asitli içecek, çay ve kah-
ve tüketimini azaltmalıyız. Kafein, uzun dönemde ağız 
kuruluğuna sebep oluyor. Ağız kokusunun en önemli 
sebeplerinden biri de ağız kuruluğudur” dedi.

 Bu ayda diş sağlığını korumak isteyenlerin oruç 
tutmaya başlamadan önce diş tedavilerini yaptırma-
ları gerektiğine dikkat çeken Endodonti Uzmanı Dr. 
Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, “Ramazan ayında ve her za-
man ağız ve diş sağlığı bakımımıza çok dikkat etme-
liyiz. Mümkünse bu aydan önce diş hekimi ziyaretini 
aksatmadan yaparak ağzımızdaki mevcut problemle-
ri çözmeye çalışmalıyız. Böyle bir imkanımız olmadı-
ğı durumda dikkat edeceğimiz bazı püf noktaları var” 
ifadelerini kullandı. Çalışkan, ağız ve diş sağlığı için 
önemli püf noktaları paylaştı.

ALKOLLÜ GARGARALARDAN UZAK DURUN
Sahurdan ve iftardan sonra yemek yedikten son-

ra dişlerin mutlaka 2 dakika diş etinden dişe daire-
sel hareketlerle fırçalanması gerektiğine vurgu yapan 
Çalışkan, “Rutin ağız bakımımız olan diş ipi, ara yüz fır-
çası, ağız kokusunu engellemesi adına da dil fırçala-
ması yapıyoruz. Ramazanda alkollü gargaralardan ağız 
kuruluğuna sebep olduğu için uzak durmamız gereki-
yor. Eğer gargara kullanacak imkanımız yoksa az mik-
tarda tuz ve suyla gargara yapabiliriz” dedi.

LİFLİ GIDALAR VE MEYVE TÜKETİN
Bu dönemde özellikle lifli gıdaların tüketilmesi ge-

rektiğini ifade eden Çalışkan, şu önerilerde bulundu:
“Meyve ve sebzeyi bol tüketmeliyiz ki su oranı 

yüksek gıdalar alalım. Bol bol su tüketmeliyiz. Rafine 
karbonhidrat içeren şekerlerden, unlu mamullerden 
uzak durmalıyız. Bunlar dişe çok uzun süre yapışıyor, 
asit üretimini artırıyor. Bu da çürük üretimini artırıyor. 
Çürüğün bir ilerisi kanal tedavisi gereksinimi veya di-
şin çekimine varan sonuçlar doğurabiliyor.”

İngiltere’de uzmanlardan uyarı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız
İNGİLTERE, (DHA)- İngiltere’de koro-

navirüs (Covid-19) salgını sürecinde endişe, 
depresyon ve yeme bozuklukları gibi şika-
yetlerle hastaneye giden 18 yaş altı gençle-
rin sayısında kritik artış görüldüğü açıklan-
dı. Uzmanlar, ülkenin bir akıl sağlığı kriziyle 
karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda 
bulundu.

İngiltere’de koronavirüs salgınıyla mü-
cadele sürerken bilim insanları, yaklaşan bir 
akıl sağlığı krizini işaret etti. Ulusal Sağlık 
Servisi (NHS) ve Kraliyet Psikiyatristler 
Koleji’nin yaptığı araştırmada, 2019 yılın-
da Nisan-Aralık ayları arasında 18 yaş altı 
292 bin 212 gencin, endişe, depresyon ve 

yeme bozuklukları gibi şikayetlerle hasta-
neye gittiği, ancak 2020 yılında aynı aylarda 
bu sayının 80 bin 226 artarak 372 bin 438’e 
yükseldiği ifade edildi. Bu kapsamda bu şi-
kayetlerle hastaneye başvuranların sayı-
sının 2019 yılına oranla yüzde 28 arttığı ak-
tarıldı. Öte yandan, 2019 yılında aynı aylar 
arasında acil müdahale gereken gençlerin 
sayısı 15 bin 417 olarak açıklanırken bu sayı 
2020’de 18 bin 269’a yükseldi.

"AKIL SAĞLIĞI KRİZİNİN
 KAPSAMI KORKUNÇ"
Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nden ya-

pılan açıklamada, "Akıl sağlığı krizinin kap-
samı korkunç. Durum iyileşmeden önce 

muhtemelen çok daha kötüye gidecek. 
Sağlık hizmetleri, yardıma ihtiyaç duyan çok 
sayıda insan tarafından 'istila edilme' konu-
sunda çok gerçek bir risk altındadır" denildi.

"SALGIN, ÇOCUKLARIN RUH 
SAĞLIĞINI BOZDU"
Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nde gö-

revli Bernadka Dubicka, söz konusu akıl 
sağlığı sorunlarının salgın nedeniyle artış 
gösterdiğini ifade etti. Dubicka, "Okulların 
kapanmasının, bozulan arkadaşlıkların ve 
salgının neden olduğu belirsizliğin çocukla-
rın ve gençlerin ruh sağlığı üzerinde yarattı-
ğı yıkıcı etkiye tanık oluyoruz" dedi.



 ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 
Şehir ve Kültür Araştırmaları 
Derneği (ŞEHİRDER) Başkanı 
Murat Ertaş, göç yolu üzerinde bu-
lunan Erzurum Sazlığı'ndaki Kuş 
Cenneti'nin milli park ilan edilme-
sini istedi.

Tarih boyunca Erzurum ovası-
nın Akdeniz- Karadeniz 
ve Doğu Afrika- Batı 
Asya kuş göç yollarının 
kesiştiği koridor üze-
rinde yer aldığına işa-
ret eden ŞEHİRDER 
Başkanı Murat Ertaş, 
bilim insanlarının 
Erzurum'da 230'un üze-
rinde kuş türü tes-
pit ettiklerini bildir-
di. Kuşların Erzurum'u 
göç yolunda bir konak-
lama ya da üreme mer-
kezi olarak kullandık-
larına dikkat çeken Murat Ertaş, 
ancak Erzurum'un bu kuş çeşitli-
liği ve ekolojik zenginliğin sağladı-
ğı turizm olanaklarından yararlan-
madığını belirtti. Kuşlara ev sahipliği 
yapan sazlığın tarih boyunca yolu 
Erzurum'dan geçen seyyahların he-
men hemen hepsinin seyahatname-
lerinde bahsettikleri yer olduğunu 
kaydeden Murat Ertaş, yaptığı açık-
lamada şunları söyledi: "Erzurum 
tarihi ticaret yollarının kavşağında 
olduğu gibi, kuş yollarının da kav-
şağında olan bir şehir, coğrafya. 
Erzurum'da on binlerce yıldır Doğu 
Afrika üzerinden gelen kuşlar, bu 
mevsimde kuzeye doğru göç eder-
ken Erzurum'u bir dinlenme mer-
kezi, bir üreme, yumurtalama mer-
kezi olarak görüyorlar ve burada 

birkaç ay kalabiliyorlar. Bu süreçte, 
göç zamanında bilim adamları tara-
fından Erzurum'da yaklaşık 230'un 
üzerinde kuş türü tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla burası bir Kuş Cenneti 
aynı zamanda. Burası tarih boyunca 
Erzurum'a gelip giden seyyahların 
hemen hemen hepsinin seyahat-

namelerinde de bahsettikleri meş-
hur Erzurum Sazlığı, tabi bu sazlık 
Erzurum'un sosyo kültürel yapısını, 
her şeyini etkilemiş. Musikisini bile 
etkilemiş, sazlıktaki kamışlardan 
kavallar, neyler yapılmış; dolayısıy-
la üflemeli çalgıları kullanan çok sa-
yıda Erzurum insanı müzik dünya-
sında önemli bir yerdedir." Sazlığın 
yakacak temin etmek için de kul-
lanıldığına dikkat çeken ŞEHİRDER 
Başkanı Ertaş, "Erzurum'un ince ek-
meği, ecem ekmeği dediğimiz ek-
meğin oluşmasında da yine hız-
lı yanıp geçen kamışların, sazların, 
fırınlarda kullanılmasının tesiri var. 
Kısacası Erzurum'un ruhuna işle-
miş bir sazlık burası. Şimdi bu sazlık, 
bu dönemlerde en yoğun, sulak dö-
nemini yaşıyor ve kuşlarında yoğun 

geldiği bir dönem, fakat bir müd-
det sonra bu sular çekiliyor. Suların 
zamanla azalması anlaşılabilir fa-
kat, tamamen çekilmesi kabul edi-
lemez" dedi.

'KÖYLÜLER BURAYI MEZRA 
OLARAK KULLANMAK İSTİYOR'

"Özellikle köy-
lülerin burayı mera 
olarak kullanmak 
için açtıkları dre-
naj kanalları ile su 
toprağın daha di-
bine verilmek-
te ve sazlık kuru-
tulmaktadır" diyen 
Ertaş, "Besledikleri 
hayvanların topra-
ğın üstündeki ot-
ları yesin diye köy 
halkı burayı ku-

rutmaya çalışıyor. diye konuştu.
 Aslında burası aşırı sulak ol-

duğu, yıkandığı ve tuzlu olduğu 
için tarım alanı değil, buranın en 
iyi şekilde sazlık olarak korun-
ması ve özellikle kuş turizmi de-
diğimiz, Erzurum kış turizmi ile 
meşhur bir de kuş turizmine ka-
zandırılması gereken bir kuş cen-
neti olması lazım. Yani bir mil-
li park olmasını talep ediyoruz. 
Erzurum Türkiye'nin değil sade-
ce dünyanın da en önemli kış tu-
rizm merkezlerinden biri, ayrıca 
bu coğrafyamızın zenginliği olan 
Erzurum Sazlığı ve kuş cenneti ile 
de kuş turizmi de Erzurum'a ka-
zandırılmalıdır" şeklinde konuştu.
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 Mehmet Mucahit CEYLAN- 
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- 
DİYARBAKIR'da güzel sanatlar lisesin-
den mezun olan bir grup arkadaş, farklı 
kentlerde üniversite okuyup döndük-
ten sonra müzik grubu kurdu. 7 kişi tara-
fından kurulan 'Big Bando' adını verilen 
grup, 120 kişiye ulaştı. İlk kliplerini ya-
yımlanan grubun kurucusu Sedat Sezik, 
klibin gelirinin tamamını, köy okulların-
da pandemi nedeniyle eğitimden uzak 
kalan çocuklara bağışlayacaklarını söy-
ledi. Sezik, "Diyarbakır ve bölgede ses, 
nefes ve renk olmaya gayret gösteren bir 
ekibiz" dedi.

Diyarbakır'da güzel sanatlar lise-
sinden mezun olduktan sonra fark-
lı kentlerde üniversite okuyan bir grup 
arkadaş, kente geri döndükten son-
ra 'Big Bando' adıyla müzik gurubu kur-
du. Aralarında öğretmen, avukat, doktor 
ve sporcuların da olduğu farklı meslek 
gruplarından 120 kişinin yer aldığı grup, 
sosyal sorumluluk projelerinde yer alı-
yor. Grubun, doğu müziği ile batı müzi-
ğini sentezleyerek ortaya çıkardıkları 
eserleri, büyük ilgi görüyor.

Big Bando grubu, sanatçı Derya Uluğ 
ile bazı ünlülerinde katkı sunduğu ve ge-
lirinin tamamının köy okullarında pan-
demi nedeniyle eğitimden uzak kalan 
çocuklara bağışlanacağı bir klip çek-
ti. Klibin dijital platformlarda ilk gösteri-
mi için bir otelde düzenlenen lansmanda 
bir araya gelen grup üyeleri, başarıları-
nı kutladı.
'DÜNYA ÇAPINDA CİDDİ PROJELER 

YAPMAK İSTİYORUZ'
Marmara Üniversitesi Müzik 

Öğretmenliği Bölümü'nden mezun 

olduktan sonra Diyarbakır'a atanan ve 
arkadaşlarıyla 'Big Bando' grubunu ku-
ran Sedat Sezik, gönüllü arkadaşlarıy-
la sosyal sorumluluk projelerinde yer al-
dıklarını ve elde edecekleri gelirle hem 
köy okullarına müzik sınıfı yapmak hem 
de çocukların tablet ihtiyaçlarını kar-
şılamak istediklerini belirterek, şunla-
rı söyledi:

"1,5 yıl önce 7 kişilik bir arkadaş gru-
buyla başladık. Şu an 120 kişiye ulaş-
tık. Diyarbakır ve bölgede ses, nefes ve 
renk olmaya gayret gösteren bir ekibiz. 
İlk klibimizi Diyarbakır'ı tanıtmak adı-
na kentte trompet, trombon ve farklı çe-
şit batı enstrümanlarıyla doğu sentezi-
ni yaparak çok güzel bir klip hazırladık. 
Ben aynı zamanda burada öğretmenlik 
yapıyorum. Ekibimizde bu projeye gönül 
vermiş öğretmen, avukat ve doktor olan 
arkadaşlarımız var. Projenin bütün diji-
tal gelirleri, eğitimden uzak kalmış köy 

okullarının öğrencilerine bağışlanacak. 
Hem köy okullarına müzik sınıfı yapmak 
hem de çocukların tablet ihtiyaçlarını 
karşılamak istiyoruz. İnşallah kısa süre-
de sayımızı 500'e çıkartmayı umuyorum. 
Birçok sosyal destek projeye destek ve-
riyoruz, bazen Big Bando'yu minibüs ya 
da otobüs üzerlerinde sokak sokak ge-
zip kısıtlamalarla insanlara renk oluyo-
ruz, bazen engelliler gününde, bazen de 
otizm gününde gönüllü olarak çalışıyo-
ruz. En büyük hayalimiz Diyarbakır'da 
oluşan bir ekibi dünyaya tanıtmak ve 
dünya çapında ciddi projeler yaşatmak."
'SADECE BİR BANDO TAKIMINDAN 

İBARET DEĞİLİZ'
Klarnetçi Cihan Sezik ise beden öğ-

retmenliği yapıyor. Ortaokul ve lise dö-
nemimdeki arkadaşlarıyla bir araya ge-
lerek bu grubu kurduklarını söyleyen 
Sezik, "Meslek gruplarımız her ne kadar 
farklı olsa da hepimizin sanata sunacağı 

bir şeyler vardır, bu temelde hare-
ket ediyoruz. Ben sporcuyum, aynı za-
manda klarnet ve saksafon çalıyorum. 
Bu coğrafyanın şarkılarını batı enstrü-
manlarıyla, batı müziğiyle sentezleyip 
çok güzel aranjeler oluşturduk. Sadece 
bir bando takımından ibaret değiliz. 
Kadınlarımız da grubumuzda rol aldı. 
Hepimiz ortaokul ve lise döneminden ar-
kadaşlarız 'neler yapabiliriz?' diye koca-
man bir tencere bulduk, o tencerenin içi-
ne herkes bir şeyler doğradı ve çok leziz 
bir yemek çıktı ortaya" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE KÖY OKULLARINDA 
ÇALIYORUZ'

Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki bir 
köyde müzik öğretmeni olarak görev ya-
pan Berivan Sevik ise gruptaki 4 kadın-
dan biri olduğunu ifade ederek, şunla-
rı söyledi:

"Hazro ilçesinde köyünde müzik öğ-
retmenliği yapıyorum. Güzel sanat-
lar lisesinden bütün arkadaşlar bir ara-
daydık. Üniversiteyi bitirdikten sonra 
Diyarbakır'a geldik ve 'neden bir grup 
kurmayalım, neden farklı bir projeye 
imza atmayalım?' diye düşündük. Ben 
'ladies quarted'in şefiyim, bu 4 kadın-
dan oluşuyor, keman, piyano, çello ve 
yan flütten oluşuyor. 4 kadının olma-
sı güzel tepkiler almamıza sebep oluyor. 
Özellikle köy okullarında çalıyoruz, çün-
kü çocuklardan hiçbir enstrüman gör-
memiş olanlar var, çok mutlu oluyorlar, 
bu da bizi mutlu ediyor."

Lansmana video konferansla katılan 
sanatçı Derya Uluğ da grubu kutlayarak, 
klibi ilk izlediğinde gözlerinin dolduğunu 
ve gurur duyduğunu söyledi.

 Mehmet Mucahit CEYLAN- bir şeyler vardır, bu temelde hare-

'Big Bando'nun ilk klibinin geliri, eğitimden 
uzak kalan çocuklara bağışlanacak

Hakan Özer’in ilk albümü ‘Onca Günler’ yayında
 İSTANBUL(DHA)- 

Resim sanatının yanı sıra 
uzun yıllardır müziği de 
kendine iş edindiğini belir-
ten ressam, akademisyen 
Hakan Özer’in, 15 şarkıdan 
oluşan ilk albümü ‘Onca 
Günler’ yayınlandı.

Yeditepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim ve Plastik Sanatlar 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Hakan Özer’in 15 şarkıdan 
oluşan albümü kurucu ortağı olduğu 
‘People Make Music’ etiketiyle yayın-
landı. Özer, plastik sanatlar camiasın-
da resimleriyle ve yetiştirdiği öğren-
cilerle tanınsa da, 80’li yılların ikinci 
yarısından bu yana sükûnetle sürdür-
düğü müzikal macerasının meyveleri-
ni ilk defa bir albümde topladı.
USTALIKLI BİR GİTAR ALBÜMÜ; 

GÖRÜLMEYEN AYRINTILAR 
ANLATILIYOR

Singer-songwriter ve zaman 

zaman da indie-folk tarzında yapıl-
mış, ustalıklı bir gitar albümü olarak 
nitelendirilen albümünde Hakan Özer, 
göz önünde olan ama görülmeyen ay-
rıntıları, dünya hallerini anlatıyor. 
Geçmişten gelen fragmanları günde-
lik olanla harmanlarken, eski aşkla-
rı, yaşamın anlarını biriktirmenin yor-
gunluğundan ve bugünlerde herkesin 
hissettiği huzursuzluklardan dem vu-
ruyor. Şarkı yazarken tekrara düş-
memesi, birkaç şarkı haricinde naka-
rat dahi kullanmaması, anlatacaklarını 

detaylı detaylı, sakin sa-
kin sıralaması ise dikkat 
çekiyor.
TÜM SÖZ VE MÜZİKLER 

SANATÇIYA AİT
2019 Kasım’ında 

People Make Music’in di-
ğer kurucu ortağı Burak 
Güngörmüş yönetimin-
de Büyükada’daki PMM 
Stüdyosu’nda kaydedilme-
ye başlayan albümün tüm 

söz ve müzikleri Hakan Özer’e ait.
Düzenleme ve prodüksiyo-

nu Güngörmüş ve Özer ikilisi tarafın-
dan yapılan albümde, Hakan Özer kla-
sik, akustik ve elektrik gitar, Burak 
Güngörmüş ise bas, davul, rhodes ve 
diğer tuşluları çalıyor. Kimi şarkıda 
yaylılar, kimi şarkıda klarinet, şaman 
davulu ve elektronikler düzenlemele-
re ekleniyor.

Nilipek ve Demet Çizenel vokal-
de ikiliye eşlik ederken bir şarkıda da 

Tuğhan Garip’in elektrik gi-
tarı duyuluyor. Albümün 
miks ve mastering’i Emre 
Malikler’e, grafik düzenleme-
si Yeditepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Özlem Mutaf Büyükarman ve 
Grafik Tasarımı Bölümü Öğr. 
Gör. Atılay Aşkaroğlu’na ait.

Defilesiz Dosso Dossi, 
haziranda Antalya'da

 İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- HER yıl ünlü man-
kenlerin katıldığı defileyle başlayan Dosso Dossi Fashion 
Show, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayın-
da Antalya'da kapılarını defilesiz açacak.  Rusya başta ol-
mak üzere 30 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcının bek-
lendiği fuarın hazırlıkları tamamlandı. Expo Center'da, 
15-20 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Dosso Dossi'nin 
konukları, Belek ve Kundu'daki otellerde konaklayacak. 
Oteller için de doping etkisi yapan fuara, tekstil dünyası-
nın önemli isimleri katılıyor. Salgın öncesi Adriana Lima, 
Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Paris Hilton, Kendall 
Jenner, Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge 
Ulusoy gibi yerli ve yabancı modellerin podyuma çıktı-
ğı moda organizasyonu, salgın önlemleri kapsamında de-
filesiz gerçekleştirilecek. Dosso Dossi Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi Fashion 
Show'un açılışı için geri sayımın başladığını, sosyal medya 
hesapları üzerinden İngilizce, Rusça ve Türkçe mesaj ya-
zarak duyurdu. Tekstil sektörünün nabzını tutacaklarını 
anlatan Eraslan, “Antalya'ya gelecek yabancı tekstil sek-
törü temsilcileri, ülkelerinde tekstilin önde gelen isimle-
ri. Burada bir hafta süresince seçilmiş ürünleri fuarımız-
da inceleme imkanı bulacaklar" dedi. Dosso Dossi Fashion 
Show için Antalya'ya gelecek alıcıların çoğunu Rusların 
oluşturduğunu anlatan Eraslan, “Türk Cumhuriyetleri, 
Ukrayna, Irak, Lübnan, Ürdün ve İranlı katılımcılar da bu-
rada olacak. Aynı zamanda Sibirya bölgesinin en uç nok-
tası olan Kamçatkalı yatırımcıları da ağırlayacağız. 
Pandemi gölgesinde gerçekleştireceğimiz organizasyo-
numuzda salgın önlemlerine dikkat ederek fuarımızı ta-
mamlayacağız" açıklamasında bulundu. 

detaylı detaylı, sakin sa-
kin sıralaması ise dikkat 
çekiyor.
TÜM SÖZ VE MÜZİKLER 

People Make Music’in di-
ğer kurucu ortağı Burak 
Güngörmüş yönetimin-
de Büyükada’daki PMM 
Stüdyosu’nda kaydedilme-
ye başlayan albümün tüm 

KONYA (AA) - 
SERHAT ÇETİNKAYA 
- Konya'da, yaptı-
ğı yağlı boya tabloları 
sosyal medya üzerin-
den satışa sunan res-
sam Şeyma Kayan, 
elde ettiği gelirin ta-
mamıyla sokak hay-
vanlarını besliyor.

Çocukluğundan 
itibaren resme yete-
neği olan Kayan, eği-
timini aldıktan sonra 
sanatını, çok sevdiği 
sokak hayvanlarının yararına kullan-
maya karar verdi. Kayan, yaptığı resim-
leri sosyal medya üzerinden satarak 
kazandığı parayla üç yıldır sokak hay-
vanlarını besliyor.Paranın bir bölümüy-
le yeni yapacağı resimlerin tuval, boya 
gibi malzemelerini temin eden Kayan, 
geriye kalan kısmı ile aldığı hayvan 
mamalarıyla şehir çöplüğündeki yüz-
lerce köpeği besliyor.

Hayvanların dünyasını daha iyi an-
lamak ve tıbbi açıdan da fayda sağlaya-
bilmek için üniversite eğitimi alarak la-
borant ve veteriner sağlık bölümünü 
bitiren Kayan, hasta ve yaralı hayvan-
lara da yardım ediyor.

Sokak hayvanlarına yardım eli 

uzatan 24 yaşındaki Şeyma Kayan, bul-
duğu yöntemle müşterilerinde ve çev-
resinde hayvanlara karşı farkındalık 
yaratmaya da çalıştığını söyledi.

Çocukluğundan beri hayvanla-
rı çok sevdiğini belirten Kayan, "Yolda 
bulduğum kaplumbağayı, toprak-
tan bulduğum solucanı, yaralı kuşları 
hep eve götürüyordum. Benim için çok 
farklı bir dünya. Yemek verirseniz yi-
yorlar, su verirseniz içiyorlar. Onun dı-
şında size bir zarar yok." diye konuştu.

Kayan, her ay satın aldığı 40-50 ki-
logram mamayı bayat ekmekle birlikte 
hayvanlara dağıttığını dile getirdi.

Merak eden müşterileriyle hay-
vanları besleme görüntülerini pay-
laştığını kaydeden Kayan, iyi niyetini 

suistimal eden kötü insanlarla da kar-
şılaştığını ifade ederek, "Tabloyu aldık-
tan sonra parasını göndermeyip beni 
engelleyenler ya da istediği resmi yap-
tırdıktan sonra 'vazgeçtim' diyenler de 
oldu. Amacımı bildikleri halde beni do-
landırdılar. Artık kaporasını veya ücre-
tini almadan yapmıyorum. Çünkü hay-
vanlar mağdur oluyor." dedi.

Hayvanlara duyduğu sevginin, ya-
şamını, çevresini ve arkadaşlarını şe-
killendiren en önemli etken olduğunu 
vurgulayan Kayan, şöyle devam etti:

"Hayvanları sevmeyenlerin psi-
kolojik problemleri olduğunu düşüne-
rek onlarla çok fazla diyaloga girmiyo-
rum. Onlarla arkadaşlık kurmuyorum. 
Çünkü, hayvanlar hakkında kötü dü-
şüncelere sahip olanların insanlara da 
zararı olur, düşüncesindeyim. İnsanlar 
korkabilir, bu normaldir ama korkmak-
la sevmemek çok ayrı şeyler. Bununla 
ilgili de çok araştırma yapmıştım. Her 
şey canlılara saygıdan başlıyor."

Genç ressam yaptığı res�mler� sosyal medyadan 
satarak sokak hayvanlarını besl�yor

uzatan 24 yaşındaki Şeyma Kayan, bul-

lülerin burayı mera 
olarak kullanmak 
için açtıkları dre-
naj kanalları ile su 
toprağın daha di-
bine verilmek-
te ve sazlık kuru-
tulmaktadır" diyen 
Ertaş, "Besledikleri 
hayvanların topra-
ğın üstündeki ot-
ları yesin diye köy 
halkı burayı ku-

'Erzurum'daki  Kuş  Cenneti,  
Milli  Park ilan edilmeli'
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BAL ligi kulüp başkanları ligin başlayacağı tari-
hin pandemi nedenleri ile ertelenmesi üzerin-

de Ankara’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri 
EMAR Grup Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan ön-
derliğinde toplanan amatör lig kulüp başkanları, yö-
neticilerin ve futbolcuların yaşadığı mağduriyetle-
ri de dile getirdi. Arıkan: “Amacımız bu ligin en geç 
Nisan’ın 24-25’i veya 1-2 Mayıs’ta oynanmaya baş-
lamasıdır. Biz özellikle bu karardan geri dönülmesi 
değil, en azından 24-25 Nisan veya 1-2 Mayıs’ta ligin 
başlaması yönünde çabalıyoruz. Mayıs’ın sonu veya 
Haziran başları denilmesi iklim şartlarının futbolcu-
ların sağlığı yönünden olumsuz olacağından dola-
yı özellikle bu tarihler üzerine duruyoruz. Bu tarih-
leri zikredeceğimiz kurum Spor Bakanlığı ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız olacaktır.” dedi.

'BAL LİGİ RASYONEL BİR LİGDİR’
BAL ligi maçlarının başlama tarihin ertelenme-

si üzerine bir araya gelen başkanlar tek tek söz ala-
rak temsil ettikleri ve tüm Türkiye'deki amatör lig-
lerin sorunlarını dile getirdiler. Kayseri EMAR grup 
Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan, ligin başlaması 
için en ideal tarihlerin neler olduğu ile ilgili açıklama 
yaptı ve sözlerine şöyle devam etti; “Toplantımızın 
ana gündem maddesi 31 aralık katılım evraklarımı-
zı teslim ettiğimizden bu zamana kadar BAL ligleri-
nin resmi olarak bakanlık tarafından açıklanmasını 
oluşturuyor. Bunun resmi açıklanması bize verilmiş 
bir haktır ve bu hak geri alınamaz. Bunun üzerine de 
davamızı sesli bir şekilde duyurmak için burada top-
lanmış bulunuyoruz. 266 BAL ligi temsilcileri ile bir 
araya geldik. Verilen bu karardan bir an önce geri dö-
nülmesi taraftarıyız. Burada amacımız bu ligin en geç 
Nisan’ın 24-25’i veya 1-2 Mayıs’ta oynanmaya baş-
lamasıdır. Biz özellikle bu karardan geri dönülme-
si değil, en azından 24-25 Nisan veya 1-2 Mayıs’ta li-
gin başlaması yönünde çabalıyoruz. Mayıs’ın sonu 
veya Haziran başları denilmesi iklim şartlarının fut-
bolcuların sağlığı yönünden olumsuz olacağından do-
layı özellikle bu tarihler üzerine duruyoruz. Bu tarih-
leri zikredeceğimiz kurum Spor Bakanlığı ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız olacaktır. Yetkili olarak muha-
tap olacağımız kurumlar bunlardır. Takımlarımızın 
futbolcularımızın sıkıntılarını dile getirmeyi amaç-
lıyoruz. Hala antrenman sahası tedarik edemeyen, 
masrafları ödenemeyen kulüplerimiz var. 266 BAL 
ligi başkanları ve 10 binin üzerinde futbolcu kardeş-
lerimiz adına burada toplanmış bulunuyoruz. BAL 
ligi olarak ismimiz amatör olarak geçebilir ama biz-
ler rasyonel bir ligiz. Hafife alınacak, küçümsene-
cek bir grup değiliz. BAL ligleri futbolun temelini ifa-
de etmektedir. BAL ligi olmaz ise 3’üncü lig, 2’nci lig 
ve ilerideki üst liglerin olmayacağını bilmeleri gerek-
mektedir. Temeli simgeleyen BAL liginin ciddiyetinin, 
hassasiyetinin bilinmesinin altını özellikle çizerim.”

TFF’nin kendileri için faydalı olmadığını iddia eden 
Arıkan şunları aktardı; “Burada BAL ligi dediğimiz 
bu kurumun yaklaşık 9 bin öğrencisi futbolcu kar-
deşlerimiz adına konuşuyoruz. Evlerinde bizleri bü-
yük bir özveri ile bekleyen ve 9 aydır antrenmanları-
nı sürdüren futbolcu kardeşlerimiz adına buradayız. 
BAL ligi neden oynanmıyor sorusunun cevabını ar-
tık öğrenmek istiyoruz ve bize ertelenme değil, maç-
larda sahaların açık olduğunu, maçlarımızın baş-
ladığını gösterecek bir fikstür istiyoruz. Burada 31 
Aralık’tan bu zamana kadar yapılan bu maceralı-
ğın, bu manidarlığın neler olduğunu öğrenmek için 
bu konuşmalarımızı, sesimizi duyurabilirsek ne mut-
lu bize. Artık sesimizi duyurabileceğimiz tek makam 
ve kuruluş bu saatten sonra Spor Bakanlığı 
ve Cumhurbaşkanlığımız 
makamıdır.”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Ocak ayın-
da amatör liglerin başlama-
sı ile ilgili verdiği sözün yerde 
kalmayacağına inandıkları-
nı belirten Arıkan şunları dile 
getirdi; “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önü-
nü kesen futbolcu kardeşleri-
mize, Cumhurbaşkanlığımız ve 
Cumhurbaşkanımızın bize ver-
diği bir söz vardı; evet artık bu 
amatör ligler başlasın, ibaresi ile 
Cumhurbaşkanımızın sözünün 
yerde kalmayacağına inanıyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde 
bırakan eğer federasyon ise eğer ba-
kanlık kuruluşları ise eğer ki bu sözü 
yerde bırakan sağlık kuruluşları ise 
bize burada hodri meydan diyoruz ve 
Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde 
kalmayacağına inanarak da bu liglerin 
başlayacağını en kalbi duygularımla ve 
net ifadelerimle söylemek istiyorum.”

‘BAL LİGİ TÜM LİGLERİN 
TEMELİDİR’

BAL liginin spor camiasının özel-
likle futbolun temelini oluşturduğunu vurgulayan 
Arıkan şunları söyledi; “Bölgesel lig dediğimiz bu ka-
tegori, bu futbol platformu süper ligin ve Türkiye fut-
bolunun milli takımlarının temelinde oynandığı bir lig-
dir. Bölgesel lig olmasa bir üst liglerin olmayacağını 
özellikle belirtmek istiyorum. Bu pandemi şartlarında 
Korona Virüsten dolayı öncelikle dünyada salgın ola-
rak biz de kabul ediyoruz. Bu virüsten ölenlere rah-
met, geride kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Virüsün 
de geçmesini en iyi şekilde temenni ediyoruz. Burada 
virüs sadece BAL ligine mi uğruyor, sadece BAL li-
ginde mi var? Bu soruların cevabını arıyoruz. Çünkü 
spor müsabakaları devam ederken, salon sporla-
rı devam ederken neden bizim liglerimizin devam et-
mediği sorularının cevaplarını net bir şekilde arıyo-
ruz. Artık virgüllü konuşmalara son verelim, nokta 
diyeceğim açıklamalar ve cevaplar istiyoruz. Yetkili 

kurum sadece bakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız di-
yerek tekrar altını çiziyorum. Bizim futbolcu kardeşle-
rimiz evlerinde beklerken hepsinin geçim kaynağının 
futbol olduğunu unutmasınlar. Sadece futbolcu kar-
deşlerimiz değil, yöneticileri ile teknik ekibi ile malze-
mecisi ile yaklaşık 50 bin kişiye hitap eden bir platfor-
mun liderleriyiz.”

Sporun sağlık ile eşdeğer olduğunu savunan 
Arıkan şunları aktardı; “Sporla sağlığın eş değer ol-
duğunu unutmamalıyız. Önce spor önce sağlık diyo-
ruz ve BAL ligi ile ilgili verilen bu karardan en hızlı bir 
şekilde en azami bir şekilde dönülmesini istiyoruz. Bu 
kararın tamamen yanlış olduğunu söylüyor ve bu ka-
rarın üzerinde verilebilecek tarihini BAL ligi başkan-
ları adına bu platformda, futbolcu kardeşlerimiz adına 
şu tarihi beyan ediyorum; 24-25 Nisan’da başlamalı 

ya da 1-2 Mayıs’ta bu ligler başlamak zorundadır diyo-
ruz. Aksi takdirde Mayıs’ın sonuna ertelenen bir lig ik-
lim şartlarında sporcunun sağlığını daha riskli bir du-
ruma düşüreceği için bu liglerin verdiğimiz tarihlerde 
başlamasını net bir şekilde beyan ediyoruz. Bu karar-
da da geri dönülmemesini, bahane ile mazeret ile değil 
net ifadelerle bize dönüş yapılmasını istiyoruz ve bu 
liglerin bir an önce başlamasını tekrar yineliyorum.”

Futbolun evrenselliğine dikkat çeken Arıkan; 
“Buradaki amacımız tamamen futbol, futbol-
cu kardeşlerimiz ve futbolda istihdam eden yak-
laşık 100 binin üzerinde insanımız. Federasyonun 
cevaplarından bıktık, usandık. Artık cevabın ba-
kanlık ve Cumhurbaşkanlığı olduğunu söylüyoruz. 
Cumhurbaşkanımıza Ankara’dan sesimizi tekrar du-
yuruyoruz. Bu sesimizin 

tamamen iyi niyet ve sağduyu çerçevesinde oldu-
ğunu dile getiriyoruz. Bu çabamız tamamen futbolcu 
kardeşlerimizin geleceği için ve onların ha-
yalleri ile oynamayalım. 

Futbol 
sağlıktır, futbol sıhhattir, 

futbol başarı demektir, futbol bir şehrin, bir ül-
kenin lokomotifi gibidir. Futbol olmaz ise turizm ol-
maz, futbol turizm ile sağlık ile eşdeğerdir. Futbol 
evrenseldir. Bu futbolun temeli olan BAL ligin temsil-
cileri olarak bu ligin acilen başlamasını arzu ediyo-
ruz. Sesimizi futbolun evrenselliği ile dile getiriyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın sözünün yerde kalmayacağına 
inanıyorum ve futbolcular adına tek yürek olduk.” ifa-
delerini kullandı.

‘HEPİMİZ MAĞDUR OLURUZ’
Çanakkale Bölgesi Bigaspor Kulübü Başkanı 

Serkan Özkan, tarihin bir sonraki seneye ertelen-
mesi durumunda başta futbolcular olmak üze-
re bu işten ekmek yiyen herkesin mağdur olacağı-
na dikkat çekti. Özkan: “Futbolcularımızın 45 ile 60 
gün idman yapmaları gerekiyor. Bölgesel liglerin bir 
ya da iki hafta gecikmeli de olsa başlaması kanaa-
tindeyim. Mayıs ayı sonuna kalacaksa da hepimiz 

ortak karar verip bunu onaylamadığımızı beyan et-
mek istiyorum. Bigaspor olarak Eylül ayında takı-
mımızı kurmuştuk. Liglerin oynanacağına inana-
rak haklı mücadelemiz var. Peşinatlarımızı ödedik. 
Mücadelemizi tüm sosyal medya üzerinde gösterdik. 
Buradaki amacımız özellikle futbolcu kardeşlerimi-
zin haklarını savunmak. Çünkü bu lig seneye kalır-
sa gerçekten hepimiz mağdur olacağız. İlk önce de 
futbolcu kardeşlerimiz mağdur olacak. Böylece işin 
içinden hiç çıkamayacağız. Aslında 52 grup olması 
da çok yanlıştı. Ama futbolcu kardeşlerimizin mağ-
duriyeti giderilsin diye ses çıkarmadık. Takım sayısı 
da çok fazlalaştı, 266 takım var. Dolayısıyla maçları-
mızın en geç 1-2 Mayıs gibi oynanmaya başlamasını 
istiyoruz. Bigaspor Kulübü olarak da elimizden gele-
ni yapmaya çalışacağız.”

Orduspor Kulübü Başkanı Savaş 
Şimşek, ligler arasında 
bir 

adalet-
sizlik olduğunu iddia etti. 

Diğer liglerin oynandığına ama kendilerinin oy-
namadığına dikkat çeken Şimşek şunları dile getir-
di; “Orduspor olarak 8’inci aydan bu yana çalışıyo-
ruz. Ama ciddi bir mağduriyetimiz var. Türkiye’de 
bütün ligler oynanırken biz oynamıyoruz. Yine sa-
lon sporları oynanırken biz oynamıyoruz. Birebir ya-
pılan sporlar oynanırken biz oynamıyoruz. Her şer-
den bir hayır doğar misali belki de bizim bir olmamız 
için, sesimizi duyurmamız için bir araya gelmemiz 
gerekiyormuş. Gerçek gücümüzü de birlik ve bera-
berlik altında gösterelim istiyoruz. Bu saatten sonra 
yapılacak her şeyde birlik ve beraberliği savunarak 
alacağımız kararlarla amatör spor kulüpleri olarak, 
BAL ligi olarak bizim de neler yaptığımızı, ne tür fe-
dakarlıklarda bulunduklarımızı herkesin bilme-
si gerekiyor. BAL ligi normal bir lig değil, pahalı bir 
lig, masraflı bir lig. Bu saatten sonra bize söylenecek 
şu kelimeye katılmıyorum; harcamasaydın, bana 
mı sordun? Evet sana sordum. Seni temsilci olarak 
veya yetkili olarak devletin üst kademelerinde gö-
rev yapan insan olarak bizi temsil etmek için orada 

olduklarına inanıyorum. Hakkımızı da arayacağı-
mızı söylememiz kadar normal bir şey de yok. Bunu 
hep birlikte karar vererek Nisan ayı içinde, sonunda 
oynamak şartıyla sonuçlandırmak istiyoruz. Mayıs 
ayında belki Karadeniz biraz daha serin olduğu için 
maçlar oynanabilir ama diğer yörelerdeki sıcaklık 
ve sentetik sahaların rahatsızlığı hepimize zarar ve-
rebilir. Burada sen ben yok, hepimiz varız.”

BAL liginin yok sayılmaya çalışılması ile ilgili so-
rular yönelten Şimşek şunları belirtti; “Birçok fut-
bolcumuz ile Antalya’da hazırlık kampı yapıp kam 
dönüşü siz oynayamazsınız şeklinde bir cevap-
la karşılamanın çok acı olduğunu söylemek istiyo-
rum. Bunu söylerken BAL ligini yok mu sayıyor-
lar? Türkiye futbolunda amatör spor kulüplerini BAL 
ligi üzerinden yok mu sayıyorlar? Türkiye’de oyna-
yan amatör spor kulüplerinde ve BAL liginde oy-
nayan sporcu kardeşlerimizi yok mu sayıyorlar? 
Yöneticileri, kulüp başkanlarını ve şehrini, ilçesi-
ni temsil eden kulüpleri, camiaları yok mu sayı-
yorlar? Eğer yok sayılıyorsa bu çıkıp söylesinler. 
266 tane kulübün başkanının yönetimini, sporcu-
sunu, taraftarını, camiasını, şehrini, ilçesini herke-
si yok sayıyoruz, bizim için önemli olan profesyo-
nel ligdir, desinler. Biz de ona göre bir yol çizelim. 
BAL ligi yok sayılamaz. Milyonları temsil ediyoruz. 
Orduspor Kulübü olarak Ordu şehrinin ortalama şe-
hirde yaşayan ve dışarda yaşayan 2,5 milyon insa-
nı temsil eden bir kulüp başkanı olarak buradayım. 
Eğer bu ligin oynamasını istemiyorlarsa söylesin-
ler, 266 lig kulübü de ligden çekilsin. Ama oyna-
tacaksınız da bizim isteklerimize bizi yok sayma-
yarak harcanan limitleri, insanların gözyaşlarını 
biraz da olsa dindirmek adına Spor Bakanımız ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu işe el atmalarını 
istiyoruz.”

‘ALİ DÜŞMEZ LİGDEN DÜŞMÜŞTÜR’
Gebzespor Kulübü Başkanvekili Abbas Sır, TFF 

Başkanvekili ve TASKK Başkanı Ali Düşmez’e yö-
nelik eleştirilerde bulundu. Ali Düşmez’i sesleri-
ni duyuramadıkları ve mağduriyetlerini gidermedi-
ği yönünde eleştiren Sır şunları ifade etti; “30 tane 
sporcu, 15 tane antrenör ve çalışanla birlikte toplam 
her kulüpte 45 insan var. 266 ile çarptığımızda 11 bin 
970 tane insan ediyor. Ortalama 12 bin. 12 bin insanı 
her birinin eşi, çocuğu var. Bunlarla beraber yakla-
şık 40 bin kişiden bahsediyoruz. Kulüplerin bütçesi 
ortalama 2 milyon ile 5 milyon arasında değişiyor. 25 
yıldır spor yöneticiliği yapıyorum. Bir kulübün büt-
çesi ortalama 3 milyon lira olsa 266 ile de çarptığı-
mızda 798 milyon lira gibi bir rakam ediyor. Burada 
ciddi bir endüstri, ciddi bir para, ciddi bir kaynak ak-
tarımı var. Biz Ali Düşmez’in artık yakamızdan düş-
mesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Ocak ayında söylediği sözünün 
yerde kalmasını istemiyoruz.”

TASKK Başkanı Düşmez’in spor camiasını düş-
man olarak gösterdiğini iddia eden Sır şunları söy-
ledi; “Ali Düşmez özellikle 50 bin nüfuslu bu çiftliği, 
Ak Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düş-
man etmek için çaba harcıyor. Kesinlikle ne AK 
Parti’ye ne de Cumhurbaşkanımıza yönelik bir 
tavrım var. Ben AK Parti’yi de seviyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanımızı da seviyor ve sayıyorum. 
Buradan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e de sesle-
niyorum. Ali Düşmez, kesinlikle ligden düşmüş-
tür ve kesinlikle şu anda toplumdaki 50 binden 
fazla olan nüfusu Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Spor Bakanımıza ve spor camiasına 
düşman etmek için çaba harcamaktadır. Bu lig 
oynanacaktır.”

1074 Çankırıspor Kulübü Başkanı Arif 
Poyraz Dede de TASKK Başkanı Düşmez hakkındaki 
görüşlerini dile getirdi. Bir şehrin umudu oldukları-
nı vurgulayan Dede; “Burada toplanma sebebimizin 
ana kalemlerinden bir tanesi Ali Düşmez’in ligden 
düştüğü kanaati var. Biz bir şehir takımı olarak es-
naflardan bütçe topluyoruz. Birçoğumuz sponsorlar 
aracılığıyla para topluyor. İnsanlara umut vaat edi-
yoruz. Biz 1074 Çankırıspor olarak bir şehrin umudu 
sloganı ile çıktığımız bu yolda federasyonun geçen 
yıl da yaptığı yanlı tutumla, bu sene de yaptığı fark-
lı veya keyfi çözümlerle bu şekilde yürümesine hep 
birlikte, el birliği ile bir dur deme kanaati geldiğinden 
toplanmış bulunmaktayız. Emre Bey’in başkanlığın-
da bir başka heyet seçilmesini öneriyorum ve sesi-
mizi en ücra yere kadar duyuralım. Bu federasyonla 
ve Ali Düşmez ile bu ligin devam edemeyeceği ka-
naatindeyiz. Hep birlikte bir yumruk olursak bu işi 
çözeceğimizi umuyorum. Bana göre de Mayıs ayının 
sonundan itibaren lig maçları oynanmaz. Eğer ki bi-
zim ligimizi kapatıyorlarsa bütün ligler kapansın. O 
zaman hemfikiriz. Ama şahsi tutumu olanların her 
seferinde BAL ligini hedef göstermelerine karşıyız.” 
şeklinde konuştu.  

BAL LİGİ TÜM LİGLERİN 
TEMELİDİR

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) Başkanları pandemi nedeni ile ligin başlama tarihinin 
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dile getirmek amacı ile Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Konuşmacı başkanlar 
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ladığını gösterecek bir fikstür istiyoruz. Burada 31 
Aralık’tan bu zamana kadar yapılan bu maceralı-
ğın, bu manidarlığın neler olduğunu öğrenmek için 
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