
SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Sınavlar için tüm
tedbirler alındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, çok tartışılan sınavlar

hakkında açıklama yaptı. “Sınavları-
nızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz
için tedbir noktasında tüm hazırlıkla-
rımız tamam” diyen Selçuk, “Öğren-
cilerimizin yüzde 40'ı sınavlarını
tamamladı zaten. Sınavlarınızda
bugün yapılacak bir erteleme, yakın
zamanda çalışma yükünüzü daha
fazla artıracaktır. Bizim de durumu-
nuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun

destekleme 
programları 
tasarlamamızı
engelleyecektir.
Gelecek yıllara
sorun biriktirme-
mek için zama-
nında çalışmak
bu yüzden çok
kritik” ifadelerini
kullandı. 
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KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Bursa İl Der-

nekleri Federasyonu üyesi dernek
başkanları ile video konferans
toplantısıyla görüştü. Kılıçdaroğlu,
CHP’ye yapılan ‘PKK’li’ suçlama-
larına karşılık, “Yahu PKK’nın sal-
dırdığı tek lider benim. Şavşat’tan
Ardanuş’a giderken canımızı zor
kurtardık. Bir er şehit oldu. Ama
toplum unutuyor” şeklinde ko-

nuştu. Milli birlik ve dış güçler ko-
nusunda en hassas partinin CHP
olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,
CHP’nin hiçbir egemen gücün
gölgesinin Türkiye Cumhuriyeti
üzerine düşmesini istemeyecekle-
rini vurguladı. Kılıçdaroğlu, 
“Türkiye'de namuslu siyasetçi 
eksiktir. Bu ülkede namuslu,
cebine değil halka çalışan siya-
setçiye ihtiyaç var” diye konuştu. 

ç

İstanbul kongresi öncesi nabız yoklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'nde bir dizi görüşme
gerçekleştirdi. Başını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun çektiği 7 ilçe belediye başkanı ile de görüşen
Erdoğan, İl Başkanlığı için kendisine önerilen 5 ismi dinledi. Belediye başkanlarının Bayram Şenocak’a karşı çıktığı
belirtilirken, Refah Partisi kökenli Osman Nuri Kabaktepe’nin İl Başkanlığı için bir adım önde olduğu öne sürüldü
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Hadis alimi Muhammed
Emin Saraç için Fatih 

Camii'nde düzenlenen cenaze 
törenine katılan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, buradan
Esenler Belediyesi'ne geçti. Yakla-
şan İstanbul kongresi öncesinde
burada bir dizi görüşme gerçek-
leştiren Erdoğan'a Teşkilatlanma-
dan Sorumlu Genel Başkan
Yardımsıcı Erkan Kandemir eşlik
etti. Kendisine önerilen isimleri

dinleyen Erdoğan'ın İl Başkanlığı
için Bağcılar eski İlçe Başkanı
İsmet Öztürk, Bakırköy eski İlçe
Başkanı Mahmut Gürcan, Refah
Partisi kökenli Osman Nuri 
Kabaktepe ve İstanbul İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Habil
Yazıcı ile görüştüğü öğrenildi.
Eski il yöneticilerinden olan
Celal Erdoğan'ın da Esenler
Belediyesi'ne çağrıldığı
belirtildi. 

ç
ERDOĞAN 5 KiŞi iLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

İlk olarak Ankara'da 
Erdoğan'la görüşen 7 ilçe

belediye Başkanı Esenler'de de
Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.
Bu 7 ilçe belediye başkanının Esen-

ler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu, Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, Beykoz
Belediye Başkanı Murat Aydın,
Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner, Sancaktepe Bele-
diye Başkanı Şeyma Döğücü,

Ümraniye Belediye Başkanı 
İsmet Yıldırım ve Pendik Belediye
Başkanı Ahmet Cin olduğu öğre-
nildi. Belediye başkanlarının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 
Bayram Şenocak'ın performansın-
dan memnun olmadıklarını ilettiği
iddia edildi. Yapılan görüşmelerin
ardından Erdoğan'ın, Numan 
Kurtulmuş'a yakın olduğu iddia
edilen Osman Nuri Kabaktepe'ye
sıcak baktığı belirtildi. 

ç
OSMAN NURi KABAKTEPE’NiN iSMi ÖNE ÇIKTI

İstanbul’da yıllar önce kura ile elde edilen pazar
tezgahları babadan oğula devrediliyor. Yasak
olmasına rağmen kiralanan tezgahlardan ayda
10 bin liradan fazla para kazanıyorlar. Tezgah
sahipleri arasında ise hostesler, sanatçılar, iş
adamları ve müteahhitler bile var

İNTERNET ÜZERİNDEN KİRALAMA 
Yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları
İstanbul'da kazanç kapısı oldu. Genellikle babadan

oğula devredilen pazar tahtalarını işletmeyen genç kuşak-
lar, bu tahtaları günlük, haftalık ya da aylık olarak pazarcı
esnafına kiralıyor. 1,5 metre tahtanın günlük kiralama 
bedeli ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Bazı kişiler de
yüksek fiyatlardan çok sayıda tahta satın alarak aylık mi-
nimum 6 bin lira kira geliri elde ediyor. Öte yandan yasak
olmasına rağmen sıkça görülmeye başlayan pazar tahtası
kiralamaları artık internet üzerinden de yapılıyor. Çeşitli
ilanlarla pazar tahtası sahipleri günlük, aylık ya da yıllık
olarak tezgahlarını kiralıyor ya da satışa çıkarıyor. Pazar
yerine göre haftalık 500-2000 TL kiraya verilen yerler de
var, aylık 5 bin liraya verilen yerler de. I SAYFA 5
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Ziya Selçuk

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

HDP kapatılmak 
için her şeyi yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, HDP'nin, söy-

lem ve eylemleriyle adeta kapatılmak
için her şeyi yaptığını belirterek, “Tür-
kiye partisi olamadıkları gibi, emper-
yal güçlerin oyuncağı olduklarını her
fırsatta göstermiş oldular. İnanıyo-
rum ki söz konusu vekillerle ilgili
yargı gereğini yapacaktır. Fezlekeler
de Meclis'e geldiğinde biz gereğini 

yapacağız” dedi.
CHP'yi de 
eleştiren Turan, 
“CHP ve HDP
artık aynı yolun 
yolcusu. Yolları
bir olduğu gibi,
heybelerinde 
taşıdıkları da
ortak” açıklama-
sını yaptı. 

ç

Bülent Turan

DEVA’DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Babacan’ı eleştirdi
şimdi ihraç ediliyor

DEVA Partisi, partinin Kurucu-
lar Kurulu üyesi Musa Malik

Yıldırım'ın parti yönetimine yönelik
açıklamaları nedeniyle kesin ihraç is-
temi ile Genel Merkez Disiplin Kuru-
lu'na sevk edildiğini duyurdu. DEVA
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın

Anayasanın ilk
dört maddesiyle
ilgili sözlerini
eleştiren Yıldırım,
“Genel Başkanı-
mız Ali Baba-
can'ın HDP
heyeti ile görüş-
mesi asla kabul
edilemez” 
demişti. I SAYFA 7
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Musa M. Yıldırım

PKK’NIN SALDIRDIĞI
TEK LiDER BENiM!

Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Tarakçı, Gazete Damga or-
taklığından ayrıldı. Tarakçı, Ha-

berdar ve Gerçek gazetesinin birleşmesi
sonucu 2013 senesinde yayın hayatına
başlayan Gazete Damga'nın iki orta-
ğından birisiydi. Gazete Damga'daki
bütün haklarını İmtiyaz Sahibi Meh-
met Mert'e devreden Tarakçı, “Güzel
bir yol birlikteliği yaptık. Gazetecilik
adına güzel işlere imza attık. Bu süreçte
meslek adına çok şey öğrendim” dedi.
Tarakçı'ya bir plaket veren Gazete
Damga imtiyaz sahibi Mehmet Mert
ise “Değerli dostum ve arkadaşım
Ali Tarakçı'ya bundan sonra ki yaşa-
mında başarılar diliyorum. Bugüne
kadar birlikte gazetecilik adına
önemli çalışmalar yaptığımızı dü-
şünüyorum. Bundan böyle ortak
olmasak da her zaman biribiri-
mizden istifade edeceğiz.
Damga Gazetesi, değerli arka-
daşımın yuvası olmaya devam
edecek” açıklamasını yaptı. 

Şairin dediği gibi, sessizce
çekip ve bilinen bir zama-
nın içinden bilinmeyen bir
zamana doğru yola çık-
mak lazım. Aynı ölüm
gibi… Halbuki, ölüm nasıl
bir başka zamana doğru
yeniden doğabilmek için
yola çıkmaksa, kurulu bir yapının içerisin-
den çıkıp başka bir zamana doğru akmak
da yeniden kendinden doğabilmek ve yeni
bir hayata geçmek içindir.

***
Aynı yolculuğu hayatımda öylesine çok
yaptım ki…
Hiç pişman olmadım…
Her karar aldığımda ve terk ettiğimde var
olanları, meçhule doğru yola çıktım.
Nehirlerde ve denizlerde boğulmaktansa,
okyanuslarda kaybolmayı tercih ettim.
Her limanı terk etmeye karar verdiğimde,
yeni limanlar kocaman ufuklar açtı
önümde.
Bir öncekinden daha büyük projeler 
gerçekleştirdim.
Şimdi, 16 yıldır demir attığım limandan 
gemiyi kaldırıp, başka bir limana demir
atmak için;
daha farklı, daha iddialı, daha zamanın 
ruhuna uygun yeni projeler için veda ediyor
ve yeniye merhaba demek için yola
çıkıyorum.

***
İlk yazmaya başladığım 1993, Trakya 
Ekspres’in temsilciliğini üstlendiğim 1996,
Manşet’in başına geçtiğim 2002, Gerçek
Medya’yı kurduğum 2005 yılından itibaren
yol arkadaşlığı yaptığım meslektaşlarıma,
her karar aldığımda tereddütsüz destek
veren dostlarıma kocaman teşekkür 
ediyorum.
16 yaşında ve 4893. sayıya ulaşan Damga
Gazetesi’nin çok uzun yaşlara ve sayılara
ulaşacağını dileyerek, bugüne kadar gaze-
teye emek veren tüm meslektaşlarıma, katkı
veren dostlarıma, binlerce okuyucusuna,
gazetenin bugünlere gelmesin de akıl,
emek ve yüreklerini koymuş Cengiz Alçayır
ve Mehmet Mert’e teşekkür ederim.

***
“Bir kendim bir ben gidiyorum…”
Daha büyük bir iddiayı hayata geçirebilmek
için gidiyor, farklı bir zamanın içerisinden
yeni zamanın ruhuna uygun farklı projelerle
karşınıza çıkabilmek için veda ediyorum.

Son söz: Gazete Damga’yı yeni kaptanı
Mehmet Mert’e ve çalışanlarına emanet
ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum.
Gemiyi dalgalı denizlerde, başına bir şey
getirmeden ve daha da büyütmelerini 
diliyorum. 

ALİ TARAKçI

ç
Ali 

Tarakçı

Mehmet
Mert

GAZETEMiZDE 
YOL AYRILIGI

Her veda yeni bir başlangıçtır…
Her veda biraz da zamansızdır…
Her veda zamansız gibi olsa da kendi içinde biraz da hüzün taşır…
Ancak, her veda yeni bir hayat içindir…
Hayatın yeniden doğabilmesi için, mutlaka ister gönüllü ister 
gönülsüz vedalar gerekir.

ŞİMDİ AYRILIK VAKTİ;
YENİ BİR BAŞLANGICA 
MERHABA 
DİYEBİLMEK İÇİN…

Film ve dizi müzikleri bestecisi
ve yapımcısı başarılı müzisyen

Murat Özdemir, bir şarkının beste-
lenme süreçlerini ve hangi duygularla
bizlere ulaştığını gazetemiz Damga’ya
anlattı. Özdemir; ‘Her hikayenin bir
şarkısı vardır’ sloganıyla çalışmalarına
devam ederken, “Sinemada müziğin
yerinin, düşünülenden çok
daha önemli olduğunun al-
tını çiziyorum’’ ifadelerini
kullandı. “Müzik insanın
kalbinde yer etmelidir” dedi.
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Müge Yücetürk’üN söYleşi saYfa 8’de 

HER HİKAYENİN 
ŞARKısı 
VARDıR!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER
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iYi TEZGAH KURMUSLAR!

ç

Tarihi karakolu yağmaladılar!
Fatih'te bulunan, 
2. Mahmut döne-

mine ait tarihi Mevlana-
kapı Karakolu'nun çatısı
çöktü. Harabeye dönen
karakol, hurdacıların 
yağmasına uğradı.
2019'da da kepçe ile du-
varına zarar verilen ta-
rihi yapıyla ilgili o tarihte
yapılan açıklamalarda
restorasyon çalışmaları-
nın başlatılacağın açık-
lanmıştı. I SAYFA 5
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FERAGAT EDECEĞiZ!

HABERİN DEVAMI SAYFA 9’DA

İl Başkanı Bayram Şenocak ise 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek 
il kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Görevini başka 
bir dava arkadaşına devredeceğini dile getiren Şenocak, 
“Liderimiz Sayın Recep Tayyip öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerimiz için durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

KONGREDE ADAY OLMAYACAĞIM!



E kmek Teknesi dizisiyle
hafızalara kazınan
Deniz Salman, İlyas

Salman'ın da yeğeni olarak bi-
linen bir isim. Seslendirme sa-
natçılığı ve oyunculuk
alanındaki başarılarıyle kendin-
den sık sık söz ettiren Salman,
kariyer hedeflerine ve özel ha-

yatına dair bilinmeyenleri Damga'ya anlattı.
Pandemi döneminde tiyatronun ciddi an-
lamda zorluk çektiğini ve büyük bir sıkıntı
yaşadığını da anlatan Salman, “Küresel sal-
gın sürecinden en çok etkilenen sanat dalla-
rından biri oldu tiyatro. Çünkü canlı olarak,
seyirciyle göz göze icra edilebilir. Ve tabii bu
gerçekleşemedi. Çünkü bu zorlu sürecin at-
latılabilmesi için konulan yasaklardan en
çok biz etkilendik. Çok az oynayabildik ya
da imkân oldukça dijital dünyayı kullan-
maya çalıştık. Aynı etki ve etkileşim olmasa
da dünya değişiyor ve biz buna ayak uydur-
maya çalışıyoruz” diye konuştu. 

çDeniz Bey, biraz sizi tanıyalım. Bize biraz
kendinizden bahseder misiniz?
1973 Yılında Malatya’da doğdum. İlk, orta
ve liseyi doğumundan hemen sonra geldiği-
miz İstanbul’da tamamladım. Konserva-
tuar eğitimimden sonra sırasıyla
uluslararası ilişkiler, web tasarım ve kod-
lama, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde
okudum. Evliyim. Şiir ve Söz Deniz adla-
rında iki çocuğum var.

çOyunculuğa ne zaman başladınız?
Tiyatroya başlamam 1987 yılında Bakır-
köy Halkevi ile tanışmamla oldu. 1990 yı-
lında Ankara Birlik Tiyatro’su ile

profesyonel olarak oynamaya başladım.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro
eğitimi gördüm. Harikulade bir eğitim
kadrosundan çok ciddi bir eğitim süreci
geçirdiğim bir dönemdi bu. Kimler yoktu
ki; Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan,
Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Sezai
Gülşen, Oğuz Aral, Sumru Dinçel, Cevat
Çapan, Güngör Dilmen, Sezai Gülşen,
Muzaffer Hiçdurmaz, Seçkin Selvi, Toron
Karacaoğlu, aşkım Güney Eryıldız, Esra
Karabaş ve daha birçok değerleri tartışıl-
maz isim. Sonrası hız kesmeden devam
etti. Ben uzun yıllar ülkenin en ücra yerle-
rinde çocuk oyunları oynadım. Özellikle
Mehtap Ar Tiyatrosu ile gittiğimiz ve oy-
nadığımız yerlerde hiç ulaşılamayan ço-
cuklara tiyatro ile dokunmak benim en
büyük mutluluklarımdandır. Birçok si-

nema filmi, reklam, dizi ve onlarca tiyatro
eserinde rol aldım.

çSeslendirme sanatçısısınız aynı za-
manda, Türkiye'de seslendirme sanatçıla-
rının aldıkları ücretlerin yetersizliği
konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce
Türkiye'de seslendirme sanatçılığı yeterli
değer görüyor mu?
Bu konuyla ilgili yazılabilecek çok, ama çok
şey var tabii. Yalnız bir tek şey söylemek isti-
yorum: Ne ile uğraşırsanız uğraşın kendi-
nize verdiğiniz kadar değer görürsünüz.
Karşınızdaki size sizin kendinize gösterdiği-
niz kadar saygılı davranır. Bu konuda en
güzel örnek müzik sektöründeki gelişmeler-
dir. O sektördekilerin bir arada, dayanışma
içinde ve güçlerini bölmemek konusundaki
azimleridir. Senelerdir haklarını hiç taviz
vermeden alabilmeleridir.  Uzun yıllar bizim
icra ettiğimiz sanatın değeri ile ilgili farkında
olmadığımız gücümüzü şimdilerde Oyun-
cular Sendikası sayesinde kendimize ve sek-
törün diğer paydaşlarına aktarmış olduk.
Bu geç kalınmış olsa bile büyük ve değerli
bir gelişme. İnsanın ancak bu şekilde ken-
dine olan sevgisi ve saygısı artıyor. Şimdi-
lerde kendimi daha değerli hissediyorum.
Birlikte ve güçlü olarak. Eklemek istediğim
bir diğer şey de, bu güne kadar yaklaşık on
bin film, dizi ve belgeselde seslendirme
oyuncusu ya da seslendirme yönetmeni ola-
rak görev almış olmamdır. Dile kolay yakla-
şık on bin...

çPeki sesinizin bize ulaştığı yapımlardan
bazılarını sizden öğrenebilir miyiz?
Bez bebek- Gorfo.
South Park- Butters Stotch.
Beşinci Element- Chris Tucker. (Ruby
Rhod)
Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu.
Zootropolis- Duke Weaselton.
Süper Öcüler- Lobo Howler.
Heroes- Hiro Nakamura.
Arkadaşım Maymun- Jake Maymun.
Ratatouille- Emile.
Sagu Ve Pagu Büyük Define- Fasfi.
Ben Ten- Kevin.
Terabithia Köprüsü- Gary.
Helpsters-  Scatter.
Üçkağıtçı Mortdecai.
Tavşan Jojo / Jojo Rabbit- Deertz.
Karateci Çocuk 3- Rudy.
Yürüyen Şato.
Genç Titanlar- Atom.
How I Met Your Mother- Curtis.
Ratchet & Clank- Clank (Bilgisayar
Oyunu.)
Widget- Widget
The Angry Birds Movie- Chuck.
Bunlar sadece çok ama çok küçük bir bö-
lümü. Ayrıca YouTube’da olan Deniz Sal-
man sayfasında zaman zaman yaptığım
seslendirme çalışmalarımı, oynadığım eser-
lerin bazılarını ve öykü, masal, reklam gibi
örnekler görülebilir.

çEkmek Teknesi'nde de rol aldınız? Ekmek
Teknesi' serüveniniz nasıl başladı?
Ekmek Teknesi benim en akılda kalan proje-

lerimden biri oldu. Bir ders niteliğindeydi o
set benim için. Osman Sınav’ın yapımcılı-
ğını üstlendiği bir projede, Metin Günay
gibi bir yönetmenle çalışmak çok büyük bir
şanstı benim için.

çRahmetli Savaş Dinçel ile çalışmak nasıl
bir duygu, bize Deniz Salman'ın gözünden
Savaş Dinçel'i anlatır mısınız?
Savaş Dinçel öncelikle benim öğretmenim.
Rol arkadaşı olmaktan öte bana tiyatroyu
öğreten isimlerden biri olarak O’nu büyük
bir saygıyla hatırımdan hiç çıkarmıyorum.
Hayatıma girmiş en önemli isimlerden biri
olarak belleğimin baş köşesinde oturmakta-
dır. Çeşitli yerlerde verdiğim derslerde de
Savaş Dinçel’den öğrendiklerimi aktarmakla
daha sağlam dokuyorum öğrencilerimi.

çŞu anda aktif olarak rol aldığınız tiyatro
oyununuzdaki rolünüzden biraz bahseder
misiniz?
Bu yıl Çiğdem Tunç Tiyatrosu’nda “Kanadı
Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku” adlı
oyunda Muhsin Ertuğrul’u oynuyor olmak
beni çok etkiledi. Belki ilk defa bir rolün al-
tından nasıl kalkacağım diye dertlenip, al-
tında ezilmekten korktum, ama oyunu
izleyenlerden duyduklarım beni rahatlattı ve
büyük mutluluk yaşadım.

çÇiğdem Tunç ile çalışmak zor mu, 
kolay mı?
Bu çok tehlikeli bir soru, çünkü bu röportajı
okuyacaktır. Onunla çalışmak hem zor hem
kolay, ama en güzeli çok detaycı ve en iyisini
bulmaya çalışıyor. Paylaşımcı, oyuncula-
rıyla ilerlemeyi ve onları öne çıkarmayı
seven çok büyük bir kalbi var. Bir gece yarısı
telefonunuza bir mesaj geliyor ve mesajda
bilmem hangi filmi izledin mi yazıyor? O
film ya da o kitap oyununuzla ilgili kafasın-
daki bir şeyi anlatması konusunda size yar-
dımcı oluyor. Siz de hemen izliyor ya da
okuyorsunuz.

çOynadığınız roller arasında sizde iz bıra-
kan rolünüz hangisi oldu?
Roller bizde iz bırakmaz, iz bırakmamalı. İyi
karakterler olsa bile öğrendiğiniz şeyler ol-
malı sadece. Düşünsenize sayısını hatırla-
madığım kadar çok karakter ya da tip
canlandırmaya çalıştım, bunların her birin-
den birer noktacık bile etkilensem ki bunla-
rın bazıları çok kötü karakterli rollerdi,
karmakarışık bir ruha sahip biri olmaz mıy-
dım? Sevdiğiniz, oynamaktan keyif aldığınız
rol diye soracak olursanız; o çok fazla var
tabii. 

çPeki Deniz Bey, pandemi sürecinde tiyatro
yapmanın zorluklarını anlatabilir misiniz?
Küresel salgın sürecinden en çok etkilenen
sanat dallarından biri oldu tiyatro. Çünkü
canlı olarak, seyirciyle göz göze icra edilebi-
lir. Ve tabii bu gerçekleşemedi. Çünkü bu
zorlu sürecin atlatılabilmesi için konulan ya-
saklardan en çok biz etkilendik. Çok az oy-
nayabildik ya da imkân oldukça dijital
dünyayı kullanmaya çalıştık. Aynı etki ve et-
kileşim olmasa da dünya değişiyor ve biz
buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu
arada çeşitli platformları kullanarak devam
etmeye çalışıyoruz. Bu yöntemlerden biri de
dijital dünyada tiyatro eserlerinin yayınlan-
ması yöntemiyle oluyor. Yeni kurulan tiyat-
ronet.com adlı internet sitesi de çok önemli
bir yer tutacak gibi görünüyor. Çok önemli
isimlerin, değerli oyunlarını barındırıyor. Be-
nimde içinde bulunduğum bir çok oyun iz-
lenebilecek ve küresel salgın dönemimde
insanlar, binlerce yıllık bu sanattan mahrum
kalmamış olacaklar.
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Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOğAN
Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM
Turkuaz

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğLU
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uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Söyleşi ve kurumsal tanıtım için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Müge YüCETüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MERT
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Gazete Damga
İlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Asker AVŞAR

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAŞDÖğEN
Osman KÖSE

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19   Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

DİLEK
BOZKURT 

SÖYLEŞİ
çSize çok sorulan bir soruyu da sormak istiyorum. İlyas
Salman ile akrabalığınız var mı?
Evet var. Her şeyden öte benim hayattaki iki idolümden bi-
ridir. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk ikincisi İlyas Salman. 

ç2021 yılı için ne söylemek istersiniz?
Bütün insanlık için dostluk, barış ve onurlu bir yıl olmasını
diliyorum.
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RolleR
bizde iz 
bıRakmaz
Yeşilçam'ın ünlü isimleriden İlyas Salman'ın kuzeni
seslendirme sanatçısı ve oyuncu Deniz Salman, Damga'ya
konuştu. Tiyatroda rollerin önemli olduğunu ama hayatta 
belirleyici olmadığını anlatan Salman, “Roller bizde iz
bırakmaz, iz bırakmamalı. Bugüne kadar ne çok role girmişiz.
Hepsinin bir iz bıraktığını düşünsenize neler olurdu” dedi

İdolüm Atatürk

RolleR
bizde iz 
bıRakmaz

DENİZ
SALMAN,
DAMGA’YA
KONUŞTU



Y eni tip korona virüsle mücadele ted-
birleri kapsamında hafta sonu so-
kağa çıkma kısıtlaması devam 

ediyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri bugün Beşiktaş sahillerinde kısıt-
lama kurallarına uyulup uyulmadığını de-
netledi. Sahilde yürüyenleri tek tek 
durduran ekipler, kimlik, çalışma belgesi ve 
pasaport kontrolü yaptı. Kısıtlamaya rağ-
men sahilde yürüyüş ve spor yapan kişilere 
polis ekiplerince on binlerce liralık para ce-
zası kesildi. Korona virüs tedbirleri kapsa-
mında gerçekleştirilen denetimde 
durdurulan iki kişi, yurt dışından geldikleri 
için uygulamadan haberleri olmadığını 
söyledi. İki arkadaş daha sonra hem spor 
yapmak hem de simit, açma almak için dı-
şarı çıktıklarını itiraf etti. İkiliye market 
alışverişi için belirlenen saatler dışında dı-
şarıda oldukları için Hıfzıssıhha Kanu-
nu'na muhalefetten toplam 6 bin 300 TL 
ceza kesildi. Yurt dışından yeni geldiğini 
söyleyen Halit Er, “Burada kalıyoruz 
zaten. Hem yürüyüş yapacağız hem de bir 
şeyler alacağız. Az önce çıktık, şuradan bir 
şeyler alıp atıştırıp tekrar evimize dönecek-
tik. Yeni geldiğim için bilmiyordum. Yapa-
cak bir şey yok, emir demiri keser. Biz de 
kanunlara uyacağız. Bilmeden istemeyerek 
böyle bir hata yaptık. Sonuçta herkes gör-
evini yapıyor, hepimizin kurallara uyması 
gerekiyor” dedi. Arkadaşı Emir Emirha-
noğlu ise, “Hava bugün çok güzel, geçen 
hafta çok kötüydü kar yağmıştı. Arkadaşım 
bu güzel havayı bulmuşken spor yapmak 
istedi, ben de bir şeyler alayım dedim. Ama 
burada bu kadar polis olacağını tahmin et-
memiştim, bizim için sürpriz oldu. Hemen 
geri döneceğiz. Poğaça simit almak için dı-
şarı çıktık, onlar kabataslak 10 TL tutsun 
diyelim. Üç poğaça iki simidi 6 bin 10 
TL'ye almak zorunda kaldık. Başımıza ilk 

defa böyle bir şey geldi, demek ki gerçek-
miş. Poğaça simitçi de bulamadık, doğru 
eve dönüyoruz” diye konuştu. 

Ödeme almaya geldik ama... 

Çalışma izinleri olduğunu, işlerini hallet-
tikten sonra kahve alıp sahilde içmeye çık-
tıklarını söyleyen başka iki arkadaş ise, 
“Ödemelerimiz oluyor, ödemelerimizi 
almak için buraya geldik. Bu taraflardan 
geçerken de bir kahve alıp arabamıza geçe-
riz dedik ama polisler durdurdu. Çalıştığı-
mızı beyan ettik ama kabul etmediler. 

Ödeme almaya geldik, ödeyen biz olduk. 
Aldığımız ödemeyi cezaya verdik, karda 
değiliz. Bu bize çok büyük bir ders oldu. 
Biz biraz daha esneklik var zannediyorduk 
ama esneklik olmadığını anlamış olduk” 
ifadelerini kullandı. 

Polisi dakikalarca bekletti 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
denetimlerini sürdürürken bir kadının mar-
ket saatleri dışında dışarıda olduğunu 
gördü. Polisin uyarmak için yanına gittiği 
kadın, “Alışverişe gidiyordum, bu şekilde 

gidebileceğimi düşündüm” dedi. Kadına 
market alışverişi için belirlenen saatler dı-
şında dışarıda olduğu için ceza kesileceği 
söylendi. Bunun üzerine kadın, cep telefo-
nunu çıkararak birini aradı. Polis, ceza tu-
tanağına imza atmasını isterken o 
telefondaki kişiyle görüşmeye devam etti. 
Kadın bu şekilde yaklaşık 5 dakika bo-
yunca telefon görüşmesini sürdürerek 
görev başındaki polisleri bekletti. Bir süre 
sonra telefonu kapatan kadın, tutanağı da-
kikalarca inceledikten sonra imza atarak 
oradan ayrıldı. DHA 

Dönüşüm deposu  
alev alev yandı 

SULTANGAZİ'DE sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kay-
bettiği otomobil, takla attıktan 

sonra yan yattı. Araç sürücüsü kazayı 
hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, saat 15.00 
sıralarında Sultangazi Arnavutköy yolu 
Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde mey-
dana geldi. Arnavutköy istikametinde 
giden 34 DP 5151plakalı otomobilin sü-
rücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla at-
tıktan sonra yan yattı. Sürücünün yardı-
mına diğer sürücüler koştu. Araçtan 
vatandaşların desteğiyle çıkan sürücü, 
kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nede-
niyle Arnavutköy yönünde trafik yoğun-
luğu yaşandı. 

Takla atıp yan yattı

ÜMRANİYE'DE yoğun kar ya-
ğışı sonrası bir binanın çatı-
sında biriken kar kütlesi, üstü 

tenteyle kapatılan bir dükkanın üzerine 
düştü. Yaşanan olay sonrası ortalık savaş 
alanına döndü. Dükkan kiracısı Timur 
Akçay, “Dükkan sahibini defalarca  
uyardık. Uyarılarımıza aldırış etmedi.  
Bizim burada can güvenliğimiz yok”  
diye konuştu. Olay, geçtiğimiz gün  
Ümraniye'de beş katlı bir binanın altında 
bulunun kafede meydana geldi.

Az daha öleceklerdi 

YANGIN saat 05.30 sırala-
rında Dudullu Organize Sa-
nayi, Azade Sokak'ta 

bulunan bir geri dönüşüm deposunda 
henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. 
Geri dönüşüm deposunda bulunan 
plastik atıkların tutuşması ile kısa sü-
rede büyüyen yangın bitişikte bulunan 
depoya da sıçradı. 4 işçinin içeride 
uyuduğu sırada çıkan yangını fark 
eden komşular, çalışanları uyandırdı. 
Dışarı çıkan işçiler itfaiyeye haber 
verdi. Haber verilmesi üzerine olay ye-
rine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri alev alev yanan geri dö-
nüşüm tesisindeki yangını yaklaşık bir 
saat süren çalışmaları sonucunda ta-
mamen söndürdü. Ölen ya da yarala-
nan kimsenin olmadığı yangında geri 
dönüşüm depolarında hasar oluştu. 

Çok korktuk 

Geri dönüşüm deposunda kalan işçi-
lerden biri olan Hüseyin Ergin yan-
gınla ilgili, "Yatıyorduk, bu diğer 
taraftan bizi çağırdılar. Biz kalktık, 
diğer taraftan ateş geldi, yan depo-
muzdan geldi. Biz de hemen kalktık, it-
faiyeyi aradık. Elimizden de bir şey 
gelmiyor. Uyandık kötü bir manzara 
ile karşılaştık işte Allah sonumuzu 
hayır eylesin. Nasıl başladığını bilmi-
yorum. Biz uyuyorduk, yandaki arka-
daşlar bizi uyandırdı. Yangın yan 
tarafta başlamış bize de sıçradı" şek-
linde konuştu. 
Bir başka işçi Ali Akdoğan ise; “İlk 
başta bir ışık falan tutuyorlar sandık 
ama sonra yangın çıktığını anladık" 
diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme-
ler devam ediyor. DHA 
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KAZA saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü D-
100 mevkiinde meydana geldi. 34 PK 4004 
plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Beylik-
düzü D-100 karayolunda Küçükçekmece is-
tikametinde hızla ilerlerken önünde oluşan 
trafik yoğunluğunu geç fark edince direksi-
yonu yan yola çevirdi. Refüjü atlayarak 

yanyola geçen hafriyat kamyonu 34 SB 
2701 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen 
kamyon Güzelyurt metrobüs durağı üst 
geçit ayağına çarparak durabildi. Kamyo-
nun çarpmasıyla savrulan otomobil de park 
halindeki 34 LCT 484 plakalı minibüse 
vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağ-

lık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif 
yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Kaza sonrası bir şeridin trafiğe 
kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu. Kaza 
yerine gelen çekici vasıtasıyla kazaya karı-
şan araçların kaldırılmasının ardından trafik 
normale döndü. DHA 

SIMIT ALMAYA CIKTI 
6 BIN LIRA CEZA YEDI

İDDİAYA göre, kadının ilk evliliğinden olan 
ve babası ile yaşayan oğlu Mehmet Türk, 
bugün akşam saatlerinde annesinin yaşa-

dığı adrese geldi. İddiaya göre kapıyı çalan 
Mehmet Türk'e kapıyı annesi Saliha Duran 
açtı. Kapı açılır açılmaz elindeki bıçağı an-

nesinin kalbine saplayan Mehmet Türk 
olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde 
kalan kadının yardımına koşan İbrahim 
Türk, derhal sağlık ekiplerine haber verdi. 
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk 
edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk mü-
dahaleyi yaptıkları kadını Marmara Üniver-
sitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. 
Kalbinden bıçaklanan ve çok fazla kan kay-
beden kadının hayati tehlikesinin devam 
ettiği bildirildi. 

Kendini ihbar etti 

Annesini kalbinden bıçakladıktan sonra Ka-
vakpınar Mahallesi Fıstık Sokak'ta bulunan 
bir adrese giden Mehmet Türk, polisi ara-
yarak annesini bıçakladığını ve gelip kendi-
sini almalarını istedi. Verilen adrese giden 
polis ekipleri genci gözaltına alarak polis 
merkezine götürdü. 

Evliliği kaldıramadı 

Saliha Duran'nın imam nikahlı kocası İbra-
him Çetin yaşananları, “Bilemiyorum ben 
görmediğim için bir anda kapımda belirdi, 
eşime bıçak vurdu. Başka da bir şeyden 
haberim yok. Sadece adalet yerini bulsun 
başka bir şey istemiyorum. Bıçaklayan kişi, 

benden önceki evliliğinden olan öz oğludur. 
Herhangi bir sıkıntıları yoktu, sadece çocuk 
gelip benim kapıma haneye tecavüz etme-
sinden dolayı ben davacıyım. Bilemiyorum, 
belki benimle olan evliliğini kaldıramamış 
olabilir. Daha önce sadece bir defa gelmişti 
bize, onda da sadece on dakika annesi ile 
konuşup gitmişti. Buradan giderken du-
rumu ağırdı, burada kalbi durdu, tekrar 
geri çevirdiler ama bilemiyorum şu anki 
durumu nedir henüz bir bilgi alamadık. 
Tam kalbinden bıçakladı, başka da bir şey 
görmedim" şeklinde anlattı. Olayla ilgili  
soruşturma devam ediyor.

Beşiktaş'ta kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Simit almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaş, “Üç poğaça 
iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk” dedi. Ceza kesilen bir kadının tutanağa imza atmamak için polisi dakikalarca bekletmesi ise pes dedirtti

Ümraniye'de Dudullu Organize  
Sanayi içinde yer alan bir geri  
dönüşüm deposunda henüz  

bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Yangın kısa sürede büyüyerek  

bitişikte bulunan başka bir depoya 
sıçradı. Herhangi bir ölüm ve yara-
lanmanın olmadığı yangın itfaiye 

ekipleri tarafından söndürüldü

Beylikdüzü D-100 Karayolu’nda hafriyat kamyonu iki araca çarptı 
Beylikdüzü D-100 mevkiinde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu iddialara göre önündeki trafik yoğunluğunu geç  
farkedince önce iki araca daha sonra da metrobüs durağı üstgeçit ayağına çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı 

Böyle evlat olmaz olsun Pendik'te annesini kalbinden 
bıçaklayan oğul, gözaltına 
alındı. Olay saat 19.30 sıra-
larında, Yayalar Mahallesi 
Feyz Sokak'ta bulunan 3 
katlı bir binanın giriş ka-
tında meydana geldi, İd-
diaya göre yaklaşık 6 yıl 
önce kocasından boşanan 

Saliha Duran (42), İbrahim 
Çetin ile dini nikahlı olarak 
birlikte yaşamaya başladı

Annesini kalbinden 
bıçakladıktan sonra 
Kavakpınar Mahal-
lesi Fıstık Sokak'ta 
bulunan bir adrese 
giden Mehmet Türk, 
polisi arayarak  
annesini bıçakladı-
ğını ve gelip kendi-
sini almalarını istedi.



T ürkiye genelinde hafta içi saat
21.00’de başlayan sokağa çıkma kı-
sıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

bir hayli artıyor. Vatandaşların koronavirüs
riski nedeniyle toplu taşıma araçlarını kul-
lanmaktan çekinerek özel araçlarıyla tra-
fiğe çıkması da bu yoğunluğu artırıyor. Son
5 yılda yaptıkları araştırmalara göre kışın
trafikte daha fazla artış yaşandığını anlatan
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yüce-
len, “Önceki dönemde insanlar trafikte 1
saatin yaklaşık 20-30 dakikasını kaybeder-
ken bu süre kış aylarında 40 dakikaya
kadar çıktı. Ancak bu kış döneminin ken-
dine has özellikleri var. Farklı dinamikler
gözlemlemeye başladık. Normalde sabah
ve akşam saatlerinde görülen trafik yoğun-
luğuna ek olarak gün içinde de normalde
yüzde 20’lerde olan trafik yoğunluğunun
bazı ana arterlerde yüzde 60’lara ulaştığını
gördük. İçinde bulunduğumuz pandemi
döneminden dolayı bunun da kendine has
nedenleri var” dedi.

Yavaşlama söz konusu

İnsanların bu süreçte kendi özel araçlarıyla

daha fazla vakit geçirdiğini ifade eden Doç.
Dr. Murat Yücelen, “Bu süreçte toplu ta-
şıma araçlarından kaçınma söz konusu
oldu. Hafta sonu ve geceleri olan kısıtla-
malar nedeniyle insanlar işlerini belli saat-
lere sıkıştırmak durumunda kaldı. Belli yaş
gruplarındaki kişilerin bazı saat aralıkla-
rında izinli olmaları ise gün içinde trafik
yoğunluğuna neden olan bir diğer etmen
oldu. Geçmiş kış aylarında akşamları iş çı-
kışı saatte 24-27 kilometrelere düşen hızın,
bu kış ayında (aralıktan itibaren) 13-14 ki-
lometreye kadar gerilediğini gözlemledik.
Akşam saatlerinde neredeyse yarı yarıya
bir yavaşlama söz konusu” diye konuştu.

İlk sırada akciğer kanseri 

Trafikte araçların egzozlarından çıkan ağır
metallerin; özellikle kurşun, arsenik ve sül-
für gibi kanserojen maddelerin oldukça
yoğun bir şekilde salındığını hatırlatan Ye-
ditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi
Seha Akduman, “Bu kanserojen ağır me-
tallerin uzun süreli solunmasıyla kanser
riskinin arttığını biliyoruz. Peki en çok
hangi kanser türü artıyor dersek ilk sırada

akciğer kanseri yer alır. Uzun yıllar yapılan
çalışmalar özellikle trafik memurlarında bu
maddelerin etkilerini gösterdiğine yönelik.
Günümüzde yapılan çalışmalar da yine
bunu destekler niteliktedir. Egzozlardan
açığa çıkan kimyasalla-
rın her biri için tek tek is-
patlanmış akciğer kanser
riski olduğunu biliyoruz.
Biz bunların toplamına
uzun süre maruz kalın-
dığında kanser riskinin
artacağını söylüyoruz”
ifadelerini kullandı. Araç
içindeyken zararlı gaz-
lara maruziyetimizi en
aza indirmek için araba-
nın dışardan havalan-
masını sonlandırıp
bunun içerden sağlama-
sını öneren Dr. Öğr.
Üyesi Seha Akduman,
“Dışarıdan alınacak ha-
vanın filtrelenerek araç
içine verilmesini sağlamak ve klimaların
filtrelerinin düzenli temizlik ve bakımı ol-
dukça önem kazanmakta" dedi. DHA
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A na arterler, E 5, Taksim, Özgürlük
gibi meydanları Bebek, Beşiktaş,
Üsküdar, Eminönü semtleri ve

Topkapı Sarayı gibi birçok tarihi, kültü-
rel, turistik güzellikleriyle anılan İstan-
bul'u semt semt, cadde cadde, sokak
sokak hiç dolaştınız mı bilmem ama son
birkaç yıldır benim gitmediğim, görmedi-
ğim ve başını çektiğim ekiple birlikte bir-
çok organizasyon ile her yerine
memleketim Ardahan'ın adını yazdırdığım
İstanbul kalmadı gibi.

Aşkımın adı olan Ardahan'ı 53 yaşına
dayandığım  süreçte bir kez değil, en az

birkaç kez karış karış gezip, dolaşırken
halen yol, su sorunu yaşayan ve göçün
devam ettiği Ardahan ve diğer kentlerin
köyleri gibi İstanbul'unda köylerinin ve
onların da muhtarı, muhtar heyetinin ve
bu heyetin başını çeken kaymakamlarının
olduğunu hatırlıyor, anlıyordum.

Çünkü, geceleri 15 milyon gündüzleri
20 milyon olan İstanbul'un da köyleri var.
Pandemi dolayısıyla bir yıldır zaten kapalı
olduğu unutulup, yağan son kar yağışı
yüznden “İstanbul’un köylerinde okullar
iki gün tatil edildi,” başlıklı haberle İs-
tanbul'un da köylerinin olduğunu ben
dahil birçok kimse akıl edememiş gibi.

Ve merak edip kaç köyünün olduğunu
sorguladığım İstanbul'un Bakırköy, Kadı-

köy, Alibeyköy gibi ilçelerinin yanında bir-
çok köylünün de yani İstanbul'un 151 köy-
lünün olduğunu öğreniyordum. Sözüm
ona, İstanbul'da yaşayıp, oturduğu ilçesi-
nin oy verdiği meclis üyelerinin, muhtarla-
rının, belediye binasının, kaymakamlığın
nerede olduğunu bilmeyenlerin “Metro-
polde yaşıyoruz” dediği İstanbul'da...

Benim bir gazeteci olarak meslektasşa-
rım gibi çok da önemseyip düşünmediği

gibi "İstanbul'luyum" deyip, İstanbul'u dev
bir köye çevirenlerin köylerinin sayısını,
vali, kaymakamlarının, milletvekilleri gibi
oy verip, hizmet bekledikleri belediye baş-
kanının, muhtarının, meclis üyelerinin
hatta azalarının kimler olduğunu çok da
bilmemesi ve benim gibi düşünmemesi,
normal bir durum mu bilmem ama bu
yönde saf, saf soru soranlara verilen
cevap da bir o kadar ilginç ve düşündü-
rücü olmalıdır.

Çünkü, 'zaten ekmek derdinden, trafik-
ten, gecekondudan ibaret bir köy olan Iİ-
tanbul'un kaç Köyü olduğunu nereden
bileceğim" diyenlere de hak vermemek
elde değil, hatta etekten dökülen bir değil,
binlerce dert olarak algılanabilir...

Ve benim gibi İstanbul'un 151 
köyünün olduğunu bu yazımda öğrenenle-
rin aslında köyden şehre gelirken, Esen-
yurt'un, Kağıthane'nin, Ataşehir'in yani
ülkenin en büyük metroplünün 39 ilçesinin
arka mahallelerinin aslında birer köy gö-
rünümünde olduğunu bir kez daha anlı-
yordum. İçinde köyden beter mahalleleri
olan gökdelenli Şişli'nin, vızır, vızır araba-
ların geçtiği Otobanlarının, 'Kanal İstan-
bul' denen kanalla kardeşi olacak olan
Boğazı seyreden Beykoz'un da hatta ona
komşu olan Kocaeli'nin Diloavası'nın, Geb-
ze'sinin bir depremle yerle bir olacak be-
tonarme binalarla gerçek köydür, "köyleri
var mı?" diye merak edip, sorduğumuz 
İstanbul...

İstanbul köyleri...

Koronavirüs salgını sonrası 
getirilen kısıtlamalar ve

vatandaşın toplu taşıma yerine
kendi aracıyla seyahat etmeyi

tercih etmesi sonucu trafik
yoğunluğu bir hayli arttı.

Trafikte kalan süreye paralel
olarak kanser riskinin arttığını

belirten Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha

Akduman, "Egzozlardan açığa
çıkan kimyasalların her biri için

tek tek ispatlanmış akciğer
kanser riski olduğunu 

biliyoruz" uyarısında bulundu

Eyüpsultan’da
sıkı denetim
Eyüpsultan Meydanı ve Alibeyköy'de 
koronavirüse karşı alınması gereken
tedbirlerle yönelik restoran, market ve 
pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta
ekipleri tarafından denetim yapıldı

istanbul genelinde ilçe kaymakamları ta-
rafından yapılan denetimlerde kısıtlamadan
muaf olan marketler ve paket servis yapmak

suretiyle açık olan restoranlar tek tek denetlendi.
Eyüpsultan'da yapılan maske, mesafe ve temizlik de-
netimine ilçe kaymakamı İhsan Kara da katıldı. Eyüp-
sultan Kaymakamı İhsan Kara, "Uzun süredir kovid
ile ilgili denetimlerimize devam ediyoruz. Halkımıza ve
esnafımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyoruz.
Kurallara uymayan vatandaşlara yönelik uyarılarımızı
yapıyor, gerekli idari kuralları uyguluyoruz. İçişleri Ba-
kanlığımızın talimatı ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın
koordinatörlüğünde bütün arkadaşlarımız Eyüpsultan
genelinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. DHA
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Akduman, son olarak evleri trafiğin
yoğun olduğu noktalara yakın olan kişi-
leri de hatırlatarak şu uyarılarda bu-
lundu: "Astım ve KOAH hastalarına
mutlaka yürüyüş egzersizi öneriyoruz.
Önerdiğimiz egzersizler kanserojen risk
barındırdığı ve solunum kanserlerini te-
tiklediğinden trafikten uzak alanlarda
yapılmalı. Özellikle park, bahçe ve sa-

hillerde bu yürüyüşlerin yapılma-
sını öneriyoruz. Evleri trafiğin
yoğun olduğu yerlerde yaşayan ki-
şiler ise evlerinin havalandırmasını
trafik saatlerinin sakin olduğu za-
manlarda yapmalıdır. Değiştirilebi-
liyorsa trafik yükünün hafif olduğu
alanlara taşınmalarının önemli ol-
duğunu vurgulamak isterim. Akci-
ğeri gelişmekte olan çocuk, bebek
ya da ergenler için de söz konusu
olan şey ağır metal ve kanserojen
maddelerin solunmamasıdır. Geliş-
mekte olan akciğerler ağır kanse-
rojen maddelere maruz kaldığında
bu çocukların hem alerjiye yatkın-
lıkları artıyor hem kanserojen ma-
ruziyetleri artıyor. Bu çocukların
akciğer gelişimi bu tür maddelere

maruz kalmayan çocuklara göre bir
miktar düşük olacaktır."

Mutlaka yürüyüş
yapılmalı

ISTANBUL’DA
KANSER RISKI

60 bin koli dağıtılıyor
Esenyurt Belediyesi tarafından 60 bin gıda kolisi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya
başlandı. Tarımsal Hizmetlet Müdürü Haşim Baki, “Geçtiğimiz yıl, ihtiyaç sahibi komşularımıza 60 bin gıda
kolisinin dağıtımını yaptık. Yeni yılda da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın listeleri hazırlandı" dedi

EsEnyurt Belediyesi, ilçe ge-
nelindeki ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara yardımlarını

sürdürüyor. 60 bin gıda kolisi, gerekli
kontroller ve hijyen testlerinden geçerek
vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un seçim vaatleri arasında yer alan
“Üreticiden tüketiciye aracısız gıda” vaadi
kapsamında gerçekleşen yardımlar devam
edecek.

Adreslere teslim ediliyor

Sosyal yardımlarda halk sağlığını ön
planda tutan Esenyurt Belediyesi, 2021
yılı içinde ihtiyaç sahibi ve pandemi nede-
niyle karantinada olan vatandaşlara dağı-
tılmak üzere 60 bin gıda kolisi satın aldı.
Gıda kolileri, Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdür-
lüğü bünyesinde kurulan Gıda Muayene
Komisyonu tarafından teknik ve hijyenik
koşullar açısından da incelendi. İçerisinde
bakliyat, tahıl ürünleri gibi temel gıda

malzemelerinin bulunduğu yardım koli-
leri, yapılan sosyal incelemeler sonucu ih-
tiyaç sahibi olduğu belirlenen veya
karantina sürecinde olan vatandaşların
adreslerine teslim edilmeye başlandı.

Kontrolden geçiriyoruz

Gıda kolilerini hijyenik bir şekilde vatan-
daşlara ulaştırdıklarını söyleyen Esenyurt
Belediyesi Tarımsal Hizmetlet Müdürü
Haşim Baki, “Geçtiğimiz yıl, ihtiyaç sa-
hibi komşularımıza 60 bin gıda kolisinin
dağıtımını yaptık. Yeni yılda da ihtiyacı
olan vatandaşlarımızın listeleri hazırlandı.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan 60 bin gıda kolisinin tedariki sağ-
landı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
olarak kurduğumuz heyetle, gıda paketle-
rinin teknik ve hijyenik koşullara uygunlu-
ğunu kontrol ettik. Ürünlerin teslimata bu
heyet tarafından yapılıyor. Her parti ürün
kontrol edilerek depoya alınıyor. Vatan-
daşlarımıza ulaşabilmek için tüm müdür-
lüklerimizle, el birliğiyle çalışıyoruz” dedi. 

İstihbarat gemisi
Boğaz’dan geçti

rus Donanması'na ait istihbarat toplama
gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karade-
niz’e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik

botları da eşlik etti. Rus Donanması'nın Karadeniz fi-
losuna ait CCB 201 Borda numaralı 'Priazovye' adlı
istihbarat toplama gemisi saat 07.00 sıralarından
Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge
Komutanlığı 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yakla-
şık bir saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin
güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. İstih-
barat gemisinin ön ve arka bölümünde silahlı askerle-
rin nöbet tuttuğu gözlendi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz
geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı. DHA

Hayvanlar
unutulmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında
Fatih Belediyesi, beslenme imkanları azalan
sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Fa-

tih'in meydanlarında, parklarında, sahil şeridi ve ma-
hallerinde sokak hayvanlarını besledi. Sultanahmet,
Beyazıt ve Eminönü Meydanları'nda güvercinler için
kuş yemi ile su kapları bırakılırken, kedi ve köpeklere de
mama verildi. Öte yandan hafta içinde de ilçe gene-
linde kedi ve köpekler için mama dağıtımı ekipler tara-
fından devam ediyor.



Y ıllar önce kura ile elde edilen pazar tez-
gahları İstanbul'da kazanç kapısı oldu.
Genellikle babadan oğula devredilen

pazar tahtalarını işletmeyen genç kuşaklar, bu
tahtaları günlük, haftalık ya da aylık olarak
pazarcı esnafına kiralıyor. 1,5 metre tahtanın
günlük kiralama bedeli ise 50 ile 100 lira ara-
sında değişiyor. Bazı kişiler de yüksek fiyatlar-
dan çok sayıda tahta satın alarak aylık
minimum 6 bin lira kira geliri elde ediyor. Öte
yandan yasak olmasına rağmen sıkça görül-
meye başlayan pazar tahtası kiralamaları artık
internet üzerinden de yapılıyor. Çeşitli ilan-
larla pazar tahtası sahipleri günlük, aylık ya da
yıllık olarak tezgahlarını kiralıyor ya da satışa
çıkarıyor. Pazar yerine göre haftalık 500-2000
TL kiraya verilen yerler de var, aylık 5 bin li-
raya verilen yerler de. 

Bu paralar nasıl alınıyor?

Pazar tahtalarının yatırım aracına dönüşme-
sinden rahatsız olduklarını ifade eden İstanbul
Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı
Mesut Şengün bu durum pazarcılığı mecra-
sından çıkardığını belirterek, "Yatırımcılar pa-
zardan gelip yer satın alır, buraları pazarcılara
kiraya verirse pazarcı da kira ücreti, tahsis üc-
reti gibi giderleri muhakkak müşteriye yansıtır.
Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil.
Buna karşı gerek bakanlığımıza, gerek idare
mahkemelerine davalar açtık, belediyelere ya-
zılar yazdık. Bu işi mecrasından çıkarmamak
lazım" dedi. Şengün, "Bu işi yapan esnafa biz-
zat tahsis edilme, pazarcı da aldığı malı en
ucuz şekilde vatandaşa ulaştırmalı. Bu işin ku-
ralı bu. Bunun için de çalışmalarımız devam
ediyor. Pazarcı esnafından işgaliye ücreti dı-
şında hiçbir ücret alınamazsa bu paralar nasıl
alınıyor? Açtığımız davalarda tahta sahibi ki-
şiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları,
müteahhitler, emlakçılar vardı. Bunların hep-
sini isim isim bildirdik. Pazarcı alamıyor, yatı-
rımcılar alıyor dedik. Bunlar da pazarcılığı
yapmadığı için pazarcıya kiraya veriyorlar. Pa-
zarcı da bu kiraları karşılamak için mala zam
yapıyor. Bunu ortadan kaldırmamız lazım"

ifadesini kullandı.

Ev yerine pazar tahtası

Tezgahları kiralayan pazarcı esnafı ise kira be-
dellerinin yüksek olduğunu, adeta yatırımcılar
için çalıştıklarını ve bu yüzden kar elde edeme-
diklerini belirtiyor. Tekstil satışı yapan bir pa-
zarcı, "Kimi kendine meslek etmiş bu işi. Her
pazarda 10 tahtası var. Parası var, veriyor
tahta alıyor. Evde oturuyor, kira geliri elde edi-
yor. Ben günlük 150 lira veriyorum. Pazarına
göre değişiyor bu fiyatlar. Bakırköy'de tahtası
350-400 lira. Buradaki tezgahımı orada
açsam günlük 800 lira vermem lazım. Her be-
lediyenin işgaliye ücreti birbirine yakındır.
Tahta sahibi burası için senelik 250 lira veri-
yor. Bizim bir günde verdiğimiz parayı adam
senelik veriyor. Tezgahları satın almak da
mümkün değil. 4 tahtayı 120 bin liradan aşağı
vermezler. Kimi günlük 50 liraya kimi 100 li-
raya veriyor. Kime ne denk gelirse. 500 bin li-
rayı bir daireye bağlayanın aylık 2 bin lira

geliri oluyor ama pazara bağlayanın mini-
mum 12-13 bin liradan aşağı kira geliri
olmaz" dedi.

300 bin lira isteniyor

Bir başka pazarcı ise "25 yıl önce babama be-
lediye, işgaliye almak için pazar yerini bağış
yapmış. Ücretsiz almış o dönemde. Bahçeliev-
ler'de 14 tezgahımız var. Bir tahtayı günlük
100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-
5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya
kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsan-
lar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar. Kira-
dan daha fazla geliri oluyor. Geliri de garanti.
Burada kiraya veriyorsun günlük alıyorsun
paranı" dedi. Pazar tezgahının dedesinden
kaldığını söyleyen Hasan Şavdır, "Pazarda şu
an toplamda 18 tahtamız var. Önceden de-
demler almış. Şimdi kardeşler bölündük. Sat-
maya kalksak tahta başı 60 bin lira eder.
Kendime ait 6 pazarım var. Ayda 12 bin lira
kira gelirim var" diye konuştu. DHA
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İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar
tezgahları babadan oğula devrediliyor.  Bahçelievler'de

14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı
günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5

bin lira kazanıyorum" ifadesini kullandı. İstanbul Umum
Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise
"Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında

hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler,
emlakçılar vardı" dedi
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Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise
"Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında

hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler,
emlakçılar vardı" dedi

İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar
tezgahları babadan oğula devrediliyor.  Bahçelievler'de

14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı
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Kiralamanın yanı sıra tezgah satışı
ya ve devri konusunda uyarılarda
bulunan Esenler Belediyesi Başkan
Yardımcısı Avukat Osman Gökçebaş
ise "Bu işi ranta çeviren esnaf olabi-
liyor. Devralan vatandaşlar şunu bil-
meli; bu pazar yerleri ilanihaye
devam etmeyebilir. Belediye meclisi

pazar yerini küçültebilir, tahtaları
iptal edebilir ya da pazar yerini ta-
mamen kapatabilir. Bahsedilen
yüklü miktarlardaki bedelleri öde-
mesi durumunda neyle karşılacağını
bilemeyebilir ve mağduriyet yaşaya-
bilir. 'Hava parası' dediğimiz şey
yasal olmayan bir şey. Vatandaşlar

kendi arasında gayri resmi olarak
bu tür işlere girebiliyorlar. Zaman
zaman mağduriyetler de yaşanabili-
yor. Kayıtlı esnaf dışında başka
esnaf tarafından işletilmesi halinde
pazar tahtası hakkı belediye encü-
meni kararıyla iptal edilir" diye 
konuştu.

Bu durumun yasal olmadığını ve haksız kazanç
elde edildiğini ifade eden Ceza Hukuku uzmanı
Prof. Dr. Ersan Şen, "Bu yerlerin kiralanması
yani tahsisi olsa da bunlar sınırlı ayni hak niteli-
ğinde. Yani kimlere tahsis edilmişse onlar bu
yerlerin mülk sahibi oluyorlar. Buradaki sorun
şu; kimlere tahsis edilmiş ya da kiralanmışsa
bu kişiler tarafından bizzat kullanılması gerekir-
ken başkalarına el altından kiralandığını görü-
yoruz. Bir de kayıt dışılık var. Buradan ticari
kazançlar elde ediliyor. Kişiye belediye encü-
meninden kiralanmış ya da tahsis edilmiş ama
bunu kendisi işletmiyor. Bunu başkalarına kira-
lama yoluyla kazanca çevirmiş. Alt kiracılık,
taksi plakalarının kiralanması gibi. Elbette
bunun önüne geçilmesi lazım" dedi. Denetimle-
rin yetersiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şen,
"Kanundaki hüküm net. Kanun diyor ki, 'Kim ki-
ralamışsa, kime tahsis edilmişse bizzat o işletip
kullanabilir'. Ancak zabıta tarafından, belediye
encümeni tarafından pazar yerlerinin kontrolü
yapılmadığından bu tespitler izlenemiyor. Hak-
sız kazanç durumu var. Ya tekrar yasa düzen-
lenmesine gidilmeli ya da kime tahsis
edilmişse bizzat o kişi tarafından işletilip işletil-
mediği kontrol edilmeli. İzinsiz kullanımlar
varsa başkalarına kullandırma varsa bunların
ruhsatlarının tahsislerinin iptal edilmesi gerekir.
Bu kadar nettir" diye konuştu.

EL ALTINDAN
KİRALANIYOR

iŞi RANTA ÇEViREN ESNAF OLABiLiYOR

IYI TEZGAH
KURMUSLAR!
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Tarihi karakolu yağmaladılar!
Fatih'te bulunan, 2. Mahmut dönemine ait tarihi Mevlanakapı Karakolu'nun çatısı çöktü. Harabeye
dönen karakol hurdacılara yağmasına uğradı. 2019'da da kepçe ile duvarına zarar verilen tarihi
yapıyla ilgili o tarihte yapılan açıklamalarda restorasyon çalışmalarının başlatılacağın açıklanmıştı

Yenİçerİ Ocağı'nın kaldırılmasın-
dan sonra İstanbul'un asayişi, yeni
kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muham-

mediyye'nin en büyük kumandanı olan seras-
kere havale edildi. Islahat hareketleri
çerçevesinde şehrin bazı yerlerine kolluk kuvvet-
leri yerleştirildi. Sultan 2'nci Mahmud döne-
minde tarihi sur kapılarının hepsinin iç tarafına
fermanla polis karakolları yaptırıldı. Bugüne
kadar Ayakapı, Cibalikapı polis karakolu ile
Mevlanakapı'daki karakol binası günümüze
kadar ayakta kalmayı başardı. Tarihi sur kapıla-
rına inşa edilen polis karakollarından birisi olan
Mevlanakapı Karakolu yok olma tehdidi al-
tında. Mevlanakapı Karakol binası uzun yıllar-
dır kaderine terk edilmiş 2019'da bir kepçenin
duvarına zarar vermesiyle gündeme gelmişti. O
tarihte etrafı sac paravanlar ile çevrilen tarihi ya-

pıda restorasyon çalışmalarının başlatılacağı
kaydedilmişti. Ancak tarihi yapı yine bir darbe
aldı. Koruma altında olduğu açıklanan tarihi
yapının çatısı perşembe gecesi çöktü. Çatının
kar birikintisi nedeniyle çöktüğü belirtilirken ha-
rabeye dönen karakol hurdacılara kaldı. Alana
giren hurdacılar karakolundaki demir ve metal-
leri topladı. Hurdacılar demirleri alarak
uzaklaştı.

Yeni nizamda ilk yapılardan

Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Mevlanakapı Karako-
lu'nun yapılma hikayesi 2. Mahmud döneminde
başlıyor. 2. Mahmud'un 1826 yılında Yeniçeri
Ocağı'nı kaldırmasıyla beraber o döneme kadar
şehrin kapılarında asayişi sağlayan bostancılar
varken, o bostancıların Yeniçeri Ocağı'na bağlı
olması ve onların kaldırılmasıyla yeni bir nizam

geliyor. Nedir bu? 'Asakiri Mansurei Muham-
mediye' dediğimiz yeni bir ordu kuruluyor. Ve
bu ordu için şehrin kapılarına yani kara surları-
nın, deniz surlarının farklı yerlerindeki kapılara
karakollar inşa ediliyor. Bahsi geçen karakol bi-
namız Mevlanakapı Karakolu şehrin o manada
yeni nizamda ilk inşa edilmiş yapılarından" dedi.

Sadece 1-2 tane kaldı

"Tam olarak 200 yıllık bir yapı" diyen Dilbaz,
"Ama bu binalar zamanla, özellikle 20. yüzyılın
başları, cumhuriyet döneminde yapılan o şehir
istimlaklarıyla beraber büyük bir kısmı yıkılıyor.
Bunlar şehrin bir çok kapısında, Eğrikapı, Top-
kapı, Cibali, Silivrikapı her yerde bu karakollar-
dan varken, şu an sadece 1-2 tane kaldı. Bu da
son örneklerinden bir tanesi. Yaklaşık 3-4 yıldır
bunun başına pek çok şey geldi. Bir onarımdan

hızlıca geçmesi lazım çünkü o kadar ağır kış
şartlarından çıktık ki, bu yapılar onarılmadığı
sürece kış şartlarını, soğuğu, karı yediği sürece
çökecek. Ondan sonra böyle bir yapıyı tekrar
geri getirme imkanınız yok. Hep söylüyoruz ne
onları yapan ustalar kaldı, ne onları yapabilen
mimarlar kaldı artık" diye konuştu. DHA

2019'DA KEPÇE İLE 
İÇİNE DALDILAR
Mehmet Dilbaz, restorasyon çalışması ko-
nusunda ise "İstanbul'da onarım bekleyen
abartısız binlerce tarihi eser var. ama bun-
ların onarılmasıyla ilgili bir öncelik sırası
yapılması lazım. Mevlanakapı Karakolu
emin olun öncelik sırasında ilk 5'e girer
çünkü bu yapı bitmiş, çökmek üzere. Me-
sela çeşmelerle ilgili güzel projeler yapılıyor
ama çeşmeler biraz bekleyebilir öncelikle
bu hızlı bir şekilde çökme tehlikesine giren
yapıların onarılması lazım. Umarım kısa va-
kitte onarım yapılır ve bu tarihi eser asli
fonksiyonuyla beraber tekrar hayatımıza
döner" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mev-
lanakapı Karakolu'nun 2019 Eylül ayında da
kepçe ile zarar verilmişti. O gün yapılan
açıklamalarda olayla ilgili soruşturma baş-
latıldığı belirtilirken çevresi sac paneller ile
kapatılan tarihi yapıyla ilgili restorasyon
proje çalışmalarının devam ettiği kaydedil-
mişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden
edinilen bilgiye göre, restorasyonla ilgili ça-
lışmalarını tamamladığı kısa süre içinde de
karakol binasında restorasyonun başlaya-
cağı öğrenildi. 

Saraç
uğurlandı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın
babası, Hadis alimi Muhammed Emin
Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni
düzenlendi. Törene katılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem
hocamızı imam hatip okulu yıllarından
itibaren tanıdım, tanıyorum" dedi

Fatİh Camii'nde 65 yıl boyunca
tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren,
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)

Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Mu-
hammed Emin Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık
sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hasta-
nede 92 yaşında, Cuma günü hayatını kay-
betmişti. Saraç için Fatih Camii'nde cenaze
töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkan-
lığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Baş-
kanı Ali Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 22'nci Başbakan
Tansu Çiller, Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan-
vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Eski Milli
Eğitim, Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Eski Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu AK Parti İstanbul Millet-
vekili, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç, Ali Koç, Saraç'ın ailesi, yakın-
ları, sevenleri ve öğrencileri de katıldı. Sa-
raç'ın tabutu üzerine kabe örtüsünden bir
parça ve aile yadigarı bir minber örtüsü
kondu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da,
törende dua etti. Prof. Dr. Yekta Saraç, tazi-
yeleri kabul etti

Kendisinden çok istifade ettim

Cenaze namazının kılınmasının ardından
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, şunları söyledi: “Aziz müminler, ön-
celikle şu anda musallada Hakk'a
uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam
hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım, ta-
nıyorum. O günden, son dönemdeki yaşa-
dığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat
buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu
ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok
istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili
habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma
sancağı altında da beraber haşru cem 
eylesin.”

64 çocuğa 
moral 
ziyareti

İstanbul İl Emniyet Müdür-
lüğü Toplum Destekli Polislik
Şube Müdürlüğü ekipleri, İstan-

bul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Bölü-
mü'nde tedavileri devam eden 64 çocuğa
moral vermek amacıyla oyuncak hediye etti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum
Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevli-
leri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın emir
ve talimatları doğrultusunda pandemi sü-
reci nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Çocuk Bölümü'nde tedavileri devam
eden 64 çocuğu ziyaret etti. Tedavi gören
çocuklara destek olmak, moral vermek
amacıyla "Mutluluk Paketi" uygulaması ha-
yata geçirilirken, paket içerisinde polis mas-
kot bebeği, emniyet kemeri aparatı ve polis
maskot anahtarlık İstanbul Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Çocuk Bölümü'nde yatarak tedavi
gören çocuklara hediye edildi. DHA

Pazar tezgahları İstanbul'da kazanç kapısı oldu. Genellikle babadan oğula devredilen
pazar tahtalarını işletmeyen genç kuşaklar, bu tahtaları günlük, haftalık ya da

aylık  olarak pazarcı esnafına kiralıyor. 1,5 metre tahtanın günlük kiralama 
bedeli ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. 



P andemi nedeniyle zor bir süreçten 
geçtiğimiz şu günlerde Eyüpsultan 
Belediyesi, sosyal belediyecilik an-

layışıyla birçok uygulamayı hayata geçirdi. 
Bu zor günlerde eerzak desteğinin yanı sıra 
nakit desteğiyle de esnaf ve vatandaşların 
yanında olmaya devam eden Eyüpsultan 
Belediyesi, Başkan Deniz Köken'in talima-
tıyla bu kez de ilçede bulunan mahalle 
bakkallarına veresiye borcu olan ihtiyaç 
sahibi vatandaşların borçlarını ödedi. 
Mahalle bakkallarından veresiye olarak 
alışveriş yapan, borcunu ödeyemeyecek 
durumda olan vatandaşların borçları 
Eyüpsultan Belediyesi tarafından veresiye 
defterinden silindi. Uygulamanın hayata 
geçirilmesi ile 50 bakkalda, 283 kişinin, 
150 bin liranın üzerinde tutan borçları 
kapatıldı. Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan 
Cahit Altav, uygulamadan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: 
“Başta başkanımız Deniz Köken olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Borçlarını ödeyemeyecek olan veya 
vefat etmiş insanlar vardı. Belediye ikisi 
vefat etmiş olan 4 kişinin 3 bin 193 liraya 
yakın borcunu kapattı. Pandemi döne-

minde yapılan bu uygulama bize de destek 
oldu. Veresiye verdiğimiz için eksik malları-
mızı tamamlayamıyorduk, bu sayede biz 
de eksiklerimizi aldık. Şimdiye kadar böyle 
bir şey görmemiştik. Harika bir uygulama” 

Vatandaş dua ediyor 

25 yıldır mahalle bakkallığı yapan Fethiye 
Yavuz ise borçları silinen vatandaşın dua 
ettiğini belirterek, "Belediyemiz 10 kişinin 

toplam borcunu veresiye defterinden sil-
dirdi. Bu uygulamadan bizler de çok mem-
nunuz. Borcu silinen vatandaşlar da Allah 
razı olsun diyor. Başkanımız Deniz Köken, 
küçük esnafı kollamaya devam etsin" dedi. 

Herkesin yüzü güldü 

Pandemi nedeniyle gerek esnafın, gerekse 
vatandaşın zor bir dönemden geçtiğini dile 
getiren Arif Demir, borçları ödenen vatan-

daşın yüzünün güldüğü söyleyerek, sözle-
rine şöyle devam etti: “Vatandaş borcunu 
ödemekte zorlanıyor. Bu pandemi hepimizi 
etkiledi. Biz de mahalle bakkalı olarak ha-
liyle bu borçları yazıyoruz. İnsanlar çekine 
çekine geliyorlar. Belediyenin borçlarını 
ödediğini söylediğimde memnun oldular. 
Biz de çarkı döndürmek, sattığımız ürünü 
yerine koymak zorundayız. O yüzden bize 
de bu uygulamanın faydası oldu”

EKONOMİ
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BAZI büyük şirketlerin kripto 
para birimini destekleyici 
adımları ve yatırımlarının etki-

siyle Bitcoin'in fiyatı son haftalarda rekor 
üstüne rekor kırdı. ABD'li elektrikli oto-
mobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolar-
lık varlığını Bitcoin'e yatırdığını 
duyurması ve Mastercard ile Bank of 
New York Mellon'un ise kripto para bi-
rimlerinin kullanımını kolaylaştıracak 
adımlar atmasının ardından dijital para 
biriminin değeri de hızla yükseldi. Analiz 
şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, 
en eski kripto para birimi olan Bitcoin'in 
fiyatı 2011'de 0,30 dolar olarak kaydedi-
lirken, bugün 55 bin doların üzerine çıktı. 
Bitcoin'in fiyatı, bu hafta yüzde 17 civa-
rında değer kazanırken, 2020'nin başın-
dan bu yana yüzde 681 arttı. Kripto para 
biriminin piyasa değerinin 1 trilyon do-
lara ulaşması önemli bir "dönüm nok-
tası" olarak nitelendirilirken, sadece bu yıl 
Bitcoin’in piyasa değeri 450 milyar dolar-
dan fazla yükseliş gösterdi. 

İlk kez 2009'da işlem gördü 

Blok zincir teknolojisine sahip bir kripto 
para birimi olan Bitcoin, Satoshi Naka-
moto ismini kullanan bir kişi veya grup 
tarafından 2008'de piyasaya sürülerek 
2009'da işlem görmeye başladı. İlk Bit-
coin transferi 2009'da Nakamoto ve 
programcı Hal Finney arasında gerçek-
leşti. Herhangi bir merkez bankası veya 
resmi kuruluş ile bağı olmayan ve tama-
men sanal olarak üretilen Bitcoin, ilk 
günden itibaren tartışmaların merkezinde 
yer aldı. Merkezi bir otoriteye bağlı olma-
ması Bitcoin'i geleneksel para birimlerin-
den ayıran temel fark olarak öne 
çıkarken, bir diğer farkı ise Bitcoin'in her-
hangi bir aracı olmadan iki kişi arasında 
işlem yapılmasına olanak sağlaması 
oldu. Para transferlerinin geleneksel yön-
temlere kıyasla daha güvenli, ucuz ve 
hızlı yapılabilmesi, basit ve enflasyon ris-
kinin düşük olması, Bitcoin'in temel 
avantajları arasında gösterildi. Bu avan-
tajlarının yanı sıra Bitcoin bazı riskleri de 
beraberinde getirdi. Bitcoin'in izinin sü-
rülememesi, kripto para biriminin ticareti 
illegal olan ürünlerin ödemesinde veya 
kara para aklama amacıyla kullanılma-
sına neden oldu. 

Küçük yatırımcının radarında 

Bitcoin'in yükselişinin ardından birçok 
kripto para birimi daha ortaya çıktı. Bu 
para birimleri ise "alt coin" olarak adlan-
dırıldı. Hızla gelişen kripto para dünya-
sında öne çıkan bazı "alt coin"ler, 
Litecoin, Ethereum ve Ripple oldu. Lise 
öğrencilerinden uluslararası şirketlere 
kadar küçük-büyük milyonlarca yatırım-
cının radarında olan kripto para birim-
leri, finans dünyasında son yılların en 
önemli gelişmelerinden biri olarak kabul 
edilirken, bu para birimlerinin geleceğine 
ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürdü. 
Uzmanların kripto paralara karşı tem-
kinli yaklaşımına rağmen Bitcoin ve ben-
zer kripto para birimleri son dönemde 
hızla değer kazanmaya devam etti. 
Alt coinlerden Ethereum, dün rekor sevi-
yeye ulaşarak 1.957 dolara kadar yük-
seldi, böylece fiyatı yıl başından bu yana 
yüzde 160'tan fazla arttı. Tüm kripto 
para birimlerinin piyasa değeri ise bu yıl 
2 katından fazla artarak 800 milyar do-
lardan yaklaşık 1,7 trilyon dolara yük-
seldi. 

"Spekülatif araç" eleştirisi 

Bitcoin ve benzer kripto para birimleri fi-
nans dünyasını ikiye böldü. Kripto para 
analistleri, Bitcoin'in kripto sektörü için 
önemli olduğunu vurgularken, piyasa de-
ğerinin 1 trilyon dolara ulaşmasının Bit-
coin'in artan gücünü gösterdiğini belirtti. 
Bitcoin'i "patlamayı bekleyen bir balon" 
olmakla eleştirenlerin yanıldığını savu-
nan kripto para analistleri, kurumsal ya-
tırımcıların Bitcoin'e ilgisinin arttığını 
aktardı. Ayrıca ABD'de bazı önde gelen 
yatırımcıların Bitcoin'i enflasyona ve 
dünyanın en önemli merkez bankalarının 
sıfır faiz politikasına karşı bir tampon 
olarak görmesi dikkati çekerken, Bitcoin'i 
eleştirenler ise kripto paraları "tehlikeli bir 
spekülatif araç" olarak nitelendirdi.

TİCARET Bakanlığı, şirket ku-
ruluş sözleşmelerinin, ticaret 
sicili müdürlüklerine gitmeden 

elektronik ortamda imzalanmasına ola-
nak sağlayan düzenleme yaptı. Ticaret 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Şirket 
Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Mü-
dürlüklerinde İmzalanması Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. Buna göre, gerçek kişi tacir ile 
tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanla-
rın imzaları, bunların ticaret siciline tescili 
sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının 
veri tabanlarında tutulan imza verilerin-
den elektronik ortamda temin edilerek 
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) 
kaydedilecek. İmza beyanı verilmesi için 
ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine 
gerek kalmayacak. Bu doğrultuda, ilgili 
kurum ve kuruluşlarla entegrasyon çalış-
malarına başlandı. Süreç tamamlandı-
ğında girişimcilerin herhangi bir kuruma 
gitmeden bilgisayar başında şirket kurma-
ları mümkün hale gelecek. 

Kripto para  
uçuşa geçti

BATI Karadeniz'in önemli 
balıkçı limanlarından 
Düzce'nin Akçakoca ilçe-

sinde, balıkçı esnafı Şahin Sazak,  
olumsuz hava şartları nedeniyle ava 
çıkamadıklarını, bunun da hamsi fi-
yatlarını artırdığını söyledi. Havala-

rın düzelmesiyle fiyatlarının normale 
döneceğini dile getiren Sazak, 
"Geçen hafta hamsinin kilogramı 20 
lira civarında seyrediyordu. Bugün 
ise tezgahta 35 lira olmasının sebebi 
havanın olumsuz gitmesiydi. Malum 
fırtına ve kar vardı. Gırgır sahipleri ve 

tekne sahipleri denize çıkamadı." 
diye konuştu. Sazak, Batı Karade-
niz'in farklı noktalarından ve İğnea-
da'dan bölgeye taze hamsi geldiğini 
kaydetti. Tezgahlarda, mezgitin kilo-
gramı 30, istavritin 35, barbunun 45 
liradan satılıyor. 

Kar hamsi fiyatlarını vurdu 
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçıların 

 olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarına yansıdı

Kripto para birimleri piyasala-
rına yönelik ilgi son dönemde hız 
kazanırken, Bitcoin'in piyasa de-

ğeri 1 trilyon dolara ulaştı 

KÜRESELLEŞEN dünyada 
birçok şirket, genç nüfus, 
ucuz iş gücü, güçlü ihracat 

hacmi gibi koşulları sağlayan ülke-
lerde yatırım olanaklarını değerlendi-
riyor. Türkiye, teşvik imkanları, 
altyapısı ve güçlü finansal sistemiyle 
yabancı şirketlerin yatırım radarında 
yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere 
göre, Türkiye'de 2020 itibarıyla 15-24 
yaş grubunda 12 milyon 893 bin 750 
kişi bulunuyor. Bu yaş grubunun 6 
milyon 610 bin 22'si erkeklerden, 6 
milyon 283 bin 728'i ise kadınlardan 
oluşuyor. Öte yandan, son yıllarda 
yüksek öğretimde hızlı bir ivmelenme 
sürecine giren ve üniversite sayısını 
200'ün üzerine çıkaran Türkiye'de 4,5 
milyon lisans, 3 milyon ön lisans, 297 
bin yüksek lisans ve 101 bin de dok-
tora öğrencisi bulunuyor. 

Meslek liseleri ihmal edilmemeli 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
(TOBB ETÜ) İşletme Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş, Türki-
ye'nin, özellikle piyasa hacmi, ticari 
dışa açıklık, döviz kuru, belli bir öl-
çüde sermaye stoku, güçlü altyapı ve 
beşeri sermayesiyle doğrudan yabancı 
yatırımın girişinde ön plana çıktığını 
söyledi. Beşeri sermayenin kalitesinin 
genellikle asgari lise mezunu kalifiye 
elemanların sayısıyla temsil edildiğini 
belirten Aktaş, bu sayının yüksek ol-

masının, yatırım kararını ve beklenen 
ürünü elde etmeyi kolaylaştıracağı için 
cezbedici bir unsur olduğunu ifade 
etti. Meslek liselerinin ihmal edilme-
mesi gerektiğini ve özellikle sanayi 
açısından ihtiyaç duyulan tekniker ele-
manların buralardan yetiştiğini dile 
getiren Aktaş, Türkiye'nin ara eleman 
sayısı istenilen düzeyde olmamakla 
beraber emsal ülkelere kıyasla yine de 
iyi durumda bulunduğunu kaydetti. 
Aktaş, ülkenin genç nüfusunun Avru-
pa'ya kıyasla çok fazla olduğuna dik-
kati çekerek, "Bu avantajı iyi 
kullanmamız lazım. Genç nüfusun gi-
rişimcilik potansiyeli yüksek. Bilgisa-
yar, yazılım ve oyun sektörlerinde 
ciddi bir potansiyelimiz var. Bunların 
iyi değerlendirilmesini sağlayacak ya-
tırımlara ülkemiz açık durumda." diye 
konuştu. 

Genç nüfus demek iş gücü demektir 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Selahattin Toğay da Türkiye'nin 
son yıllarda dış finansman ihtiyacının 
giderek büyüdüğünü söyledi. Toğay, 
dış kaynak açısından en sağlıklı ola-
nın, doğrudan yatırımlar yoluyla ya-
bancının ülkede fabrika açması ya da 
fabrika satın alarak işletmesi oldu-
ğunu dile getirdi. Bu açıdan da genç 
nüfusun iki boyutuyla önem taşıdı-
ğına dikkati çeken Toğay, şunları kay-
detti: "İlk olarak genç nüfus demek iş 
gücü demektir. Türkiye'nin ortalama 

iş gücü kalitesi, yani beşeri sermaye 
düzeyi zaman içinde artmaktadır. Bu 
yabancı yatırımcı açısından onları 
Türkiye'ye çekecek önemli bir unsur-
dur. Genç nüfus ikinci olarak dinamik 
bir pazar demektir. Yani yeniliklere 
açık ve potansiyeli giderek artan bir 
pazar demektir. Bu haliyle Türkiye 
açısından önemli olan nokta genç 
nüfus avantajını zamanında kullana-
bilmektir." 
 

Türkiye’nin büyük kaynağı gençler
Türkiye, yaklaşık 13 milyonluk genç nüfusu ve yeniliklere açık dinamik bir  
pazar olması dolayısıyla yabancı yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi,  
Başkan Deniz Köken'in  

talimatıyla bu kez de ilçede 
bulunan mahalle  

bakkallarına veresiye  
borcu olan ihtiyaç sahibi  

vatandaşların  
borçlarını ödedi

VERESIYE DEFTERLERI 
SILINDI 50 

BAKKAL

Şirket kurmak 
artık çok kolay 



K atıltığı bir TV programnbda konuşan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi
sürecinden itibaren umutsuzluk gir-

dabı içine Türkiye'yi almaya çalışan Batı'nın
bunu hala devam ettirmek istediğini söyledi.
Türkiye'nin hukuk, siyasal, eğitim, kardeşlik
yapısını 27 Mayıs darbesinin bozduğuna işa-
ret eden Soylu, "Türkiye'nin medya yapısını
bu darbe yeni bir şekilde oluşturdu. Yargıyı
hala 27 Mayıs zihniyeti ile yönetiyoruz. 
Türkiye tam uluslararası konjonktürün kendi-
sine sunduğu büyüme adımlarını atmak için
çaba sarf ediyor, darbe dinamiğini devreye so-
kuyorlar. 28 Şubat'ta aynı şeyi yaptı. Ardından
27 Nisan'da aynı şeyi yapmaya çalıştı. Bence
bunun dinamiğini 27 Nisan döndürdü. Ne
zaman AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan
bunu kabul etmedi, -amiyane tabirle- bunu
yemedi, meseleyi tersine çevirmiş oldu. Her
darbe 27 Mayıs darbesinin ortaya koyduğu
sistemi ayakta tutmak için gerçekleşmiştir. Bu
darbe dinamikleri bizim işimize yaramadığına
göre kime yarıyor? Türkiye 21. asrın başından
beri bir devrim gerçekleştirmektedir ve bu dev-
rim devam etmektedir. Bizden sonraki nesil
21. yüzyıl devriminin hakkını teslim edecek
çünkü, hiçbir algı gerçeği örtemez" dedi. 

Gara'da eğitim almış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında

terör örgütü PKK'ya katılan bir kişinin bun-
dan kısa bir süre önce iknaları sonucu adalete
teslim olduğunu kaydetti. Süreçte, teslim olan
kişinin ailesinin de katkısının olduğunu belir-
ten Soylu, "Bunlar geldikleri zaman terör ör-
gütünün en büyük korkusu, bizim bunlarla
yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu müla-
katların içerisinde ve bizim de daha önceden
tespit ettiğimiz ve tekrar bununla beraber teyit
ettiğimiz bir süreç oluşageldi" dedi.
Teslim olan kişinin 2017 yılında önce Nusay-
bin ve Kızıltepe'ye geldiğini belirten Soylu,
sosyal medyadan tanıştığı birisinin kendisini
ikna ettiğini anlattı. Kendisine verilen telefon
numarasının eski HDP Siirt Milletvekili Ha-
tice Kocaman'a ait olduğunu kaydeden Bakan
Soylu, "Onu arıyor diyor ki 'Ben terör örgü-
tüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu
bana verdiler. Söylediği cümle şu 'Benim ba-
şımı belaya mı koyacaksın, telefonda böyle
şeyleri konuşma, şuraya gel.' Onun evinde
biraz kalıyor ve ardından onun yol gösterme-
siyle terör örgütüne katılıyor. Zaten birçoğu-
nun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe
başkanları ya il başkanları il yöneticileri ya be-
lediye başkanları ya belediye meclis üyeleri,
bunlarla beraber, açık alan yapılanmalarıyla
bunu gerçekleştiriyorlar. Ardından Gara'da
eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmur'a gidiyor
bazen geliyor. En nihayetinde Gara'dan Mah-

mur'a gidileceği söyleniyor. Sivil kıyafetli olan
ve birkaç zamandır da orada kaldığını gör-
düğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Ga-
ra'da. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra
yanındaki 'Bunu tanıdın mı?' diyor. 'Hayır ta-
nımadım.' diyor. 'Bu Dilan Dirayet Taşdemir.'
diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor.
Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor.
Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar"
açıklamasını yaptı. 

Başka vekiller de var

Bu olayın yeni gerçekleştiğini de vurgulayan
Soylu, "Tarihini de biliyoruz da orada yaptı-
ğımız birtakım işler var onları da devam etti-
riyoruz. 2019 sonrası. Daha yeni. Buradaki
muradım şu. Ben orada 'Gara'yı siz iyi bilirsi-
niz' dediğimde aslında orada bildiğimiz farklı
başka milletvekilleri de var, oralara giden,
oralarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan,

mesaj götüren, mesaj veren, politika belirle-
yen, politika taşıyan var. Terör örgütünün
yukarıdakileri Kandil'e Kandil demezler.
'Avrupa' derler. 'Avrupa size şunu söy-
ledi mi, Avrupa bunu size söyledi
mi?' gibi kendi aralarında son yıl-
larda geliştirdikleri kod adı" ifade-
lerini kullandı. Soylu'nun
Gara'ya gittiğini söylediği Ağrı
Milletvekili Dilan Dirayet
Taşdemir ise "Bu ülkenin İç-
işleri Bakanı güya bir kişi-
nin anlatımlarına
dayanarak ismimi
veren bir açıklama
yaptı. Bunun koca-
man bir yalan ve
iftira olduğunu
göstereceğiz"
dedi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li kadın 
milletvekilinin, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir
olduğunu bildirdi. Hakkında soruşturma başlatılan Taşdemir,
"Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına 
dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir
yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi
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İFTİRA OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ
Bakan Soylu'nun Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP Milletvekili
Dilan Dirayet Taşdemir, "Bunun kocaman bir yalan ve iftira 
olduğunu göstereceğiz" dedi. Soylu'nun açıklamalarının ardından
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşdemir hakkında 'silahlı terör
örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatttı. 

TERÖRİST SAYISI YÜZDE 88 AZALDI
İçİşlErİ Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan itiba-
ren Türkiye'deki terörist sayısında yaşanan deği-
şimi grafik üzerinde göstererek, ülkedeki terörist
sayısının son 4 yılda yüzde 88 azaldığına dikkati
çekti. Bunun nasıl sağlandığına ilişkin Soylu,
şöyle konuştu: "Bir, içeride basmadık yer bırak-
madık. İki; sadece teröristle uğraşmadık, finans-
manıyla da uğraştık. Üç; oradaki belediyeler
dediğimiz tamamen terör örgütünü finanse eden,
onların insan kaynaklarını tesis etmeye çalışan,

onlara moral veren, bir takım eğitim sempozyum-
ları hazırlayan, lojistik desteklerini sağlayan anla-
yışın ta kendisidir. Uluslararası alanda irtibatını
da sağlıyor. Sözde sivil toplum örgütleri. Sözde
bir takım yapılar. 
Bütün bunları gerçekleştiriyor. Bir taraftan siz üs
bölgelerini oluşturuyorsunuz. Hakkari'de, Ka-
to'da üs bölgesi oluşturuyorsunuz. Körkandil'de
üs bölgesi oluşturuyorsunuz. Cehennem dere-
sinde üs bölgesi oluşturuyorsunuz. Seyit'e üs böl-

gesi oluşturuyorsunuz. Bütün bunların hepsi
esas itibarıyla örgütün kendi adına eğitim
olarak düzenlediği, kendi mağaralarında
kaldığı, kendi alanlarında kaldığı,
dönem dönem karşılaşırsanız çatışma
çıktığı alanlardı. Şimdi bu alanların
hepsinde biz varız. Bunun aynısını
şimdi Metina'da Zap'ta Avaşin
Basyan'da ve Gara'da yap-
makla yükümlüyüz."

GARA’YA GIDEN
VEKILI ACIKLADI

Babacan'ı
eleştirdi
şimdi ihraç
ediliyor
DEVA Partisi lideri Babacan’ın
Anayasa’nın ilk 4 maddesi
hakkındaki sözlerine “asla
kabul edilemez” diyen 
Kurucular Kurulu üyesi 
Musa Malik Yıldırım’ın kesin
ihracı istendi

DEVA Partisi, partinin
Kurucular Kurulu üyesi
Musa Malik Yıldırım'ın

parti yönetimine yönelik açıklama-
ları nedeniyle kesin ihraç istemi ile
Genel Merkez Disiplin Kurulu'na
sevk edildiğini duyurdu. DEVA
Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can’ın Anayasanın ilk dört madde-
siyle ilgili sözlerini eleştiren
Yıldırım, "Sayın Genel Başkanımız
Ali Babacan'ın HDP heyeti ile gö-
rüşmesi ve bir televizyon progra-
mında Anayasanın ilk dört
maddesiyle ilgili sözleri asla kabul

edilemez. Ben buraya HDP ve ben-
zeri yapıların taleplerine meşruiyet ka-

zandırmak için gelmedim. 'Demokrasi
ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikala-

rın milletimize yedirilmesine asla ve asla
aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve bera-

berliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi
vermeye devam edeceğim" demişti.

Tüzüğü ihlal etti

DEVA Partisin'den yapılan açıklamada, Musa Malik
Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel

Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği ifade edilerek,
"Partimiz Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım,

18.02.2021 tarihinde Trabzon'da düzenlediği basın toplan-
tısında hem partimizin tüzel kişiliği ve organlarını hem de

Genel Başkanımızı doğrudan hedef almış, konuları bağlamın-
dan kopartıp saptırarak ağır suçlamalara dönüştürmüştür. Par-

timizin Genel Merkez Yönetim
Kurulu, Musa Malik Yıldırım'ın

konuşmasında yer alan ifadelerin
ve kullanılan üslubun Parti Tüzüğü-

müzde tüm üyelerimize tanınmış
olan “görüş ve düşüncelerini özgürce

açıklamak, soru yöneltmek, bilgi iste-
mek, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulun-

mak” hakkını kullanmanın ötesine geçerek,
Genel Başkan ve Parti Tüzel kişiliğine iftira,

karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme ma-
hiyeti taşıdığını değerlendirmiştir. Genel Merkez

Yönetim Kurulu, kullanılan ifadeler ve üslubun
Tüzüğümüzün disiplin suçlarını düzenleyen bentle-

rini ihlal ettiği kanaatine varmıştır. Bu çerçevede,
Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Parti Tü-

züğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik
Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Mer-

kez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır" denildi. 

Eleman krizi 
Meclis’e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Av.
Mahmut Tanal, üniversitelerde
5 yıl öğrenim gören Uçak

Elektrik-Elektronik ve Uçak Gövde
Motor bölümü mezunlarının unvanının
‘mühendis’ yerine “uçak bakım elemanı”
olarak değiştirilmesine karşı harekete
geçti. Tanal, unvan haksızlığına karşı
TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi
sundu. CHP’li vekilin hazırladığı kanun
teklifi, Havacılık Yüksekokulu ve Havacı-
lık Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Uçak
Elektrik-Elektronik Bölümü ve Uçak
Gövde-Motor Bölümü’nün lisans prog-
ramını tamamlayan kişilerin, “Uçak
Bakım Mühendisi” unvanına sahip olma-
sını öngörüyor. Tanal’ın imzasını taşıyan
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanu-
nu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, üniversi-
tede 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5
yıl öğrenim gören uçak elektrik-elektronik
bölümü mezunlarına “Eleman” unvanı-
nın verilmesinin hukuka ve hakkaniyete
açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Av. Mahmut Tanal

Musa Malik Yıldırım



H arem, Deniz Yıldızı, Beni
Unutma gibi dizilerin
müziklerini yapan Murat

Özdemir Damga'ya konuştu.
"Müziği kalbinizde hissedebilme-
niz ve onları notaya dökülebile-
cek kadar nota bilgisine sahip
olmanız gerekir" ifadelerini kulla-

nan Özdemir, "Ancak günümüzdeki si-
nema müzikleri anlayışı sadece nota
bilmekle yapılabilecek bir süreç değil, aynı
zamanda orkestrasyon da bilmekle alakalı
bir süreçtir. Sinema müzikleri günümüzde
bildiğiniz ve dinlediğiniz üzere çok sesli or-
kestralarla seslenen seslendirilebilecek
kadar zengin müzikler ihtiva etmektedir. Bu
sebeple bir filmin müziği besteleyebilmek
için birden fazla enstrümanı tanımak bil-
mek ve hangi duyguyu hangi enstrümanla
ifade edebileceğinize hakim olmak açısın-
dan önemlidir" uyarısında bulundu. 

nSinema müziği film müziği sizin
için ne demektir?
Sinema müziği film müziği deyince benim ak-
lıma gelen en önemli şey yaratıcılık alanının
son derece geniş olmasıdır. Hiçbir film yok ki
içinde birden fazla çok çeşitli müzik teması ol-
masın. Sinemaların içinde dizilerin içinde çok
çeşitli müzikler kullanılmaktadır. Çünkü karak-
terler değişir sahneler değişir sahnelerin uzun-
lukları değişir duygular değişir ve bütün
bunlara ilgili müzik bestelemek son derece ke-
yiflidir ve aynı zamanda meydan okuyucu bir
süreçtir. Sinema müziği ve dizi müziği bestele-
mek sadece müzisyenlik değil, aynı zamanda
yaratıcı duygusu geliştirmekle ve bu yeteneği
kullanmakla alakalıdır.

nBir filmin müziğini besleyebilmek için neler
bilmek gerekir?
Bir filmin müziğini besleyebil-
mek için öncelikle bestelemeyi
arzu ettiğimiz müziği zihninizde
duyabilmenizdir. Müziği kalbi-
nizde hissedebilmeniz ve onları
notaya dökülebilecek kadar nota
bilgisine sahip olmanız gerekmek-
tedir. Ancak günümüzdeki sinema
müzikleri anlayışı sadece nota bil-
mekle yapılabilecek bir süreç değil,
aynı zamanda orkestrasyon da bil-
mekle alakalı bir süreçtir.Sinema
müzikleri günümüzde bildiğiniz ve
dinlediğiniz üzere çok sesli orkes-
tralarla seslenen seslendirilebilecek
kadar zengin müzikler ihtiva etmek-
tedir. Bu sebeple bir filmin müziği
besteleyebilmek için birden fazla
enstrümanı tanımak bilmek ve
hangi duyguyu hangi enstrümanla
ifade edebileceğinize hakim olmak
açısından önemlidir.

nFilm ve diziler için müzikleri
hangi unsurlara göre hazırlıyor-
sunuz?
Film ve diziler için müzikleri
öncelikle hikayeye ardından se-
naryodaki akışa ardından yö-
netmenin bu hikaye ve
senaryoyu görüntüye nasıl ak-
tardığına göre hazırlamaktayız.
Tabii burada aktarılan görüntünün
süresi, içindeki duyguların şiddeti
değişimi, karakterlerine göre farklılaş-
masını da dikkate alarak film ve diziler
için müzikler hazırlanmaktadır.

nDünyada örnek aldığınız film müzikleri ve
müzikçileri varmı?
Elbette dünyada örnek aldığım sinema müzik-
leri bestecileri var. Ancak bunlar günümüz bes-
tecileri değil, çoğu hayatını yitirmiş belki de
yaşamlarını son dönemini geçiren Gabriel
Yared ve Alan Silvestri gibi belki de günümüz-
den örnek vermek gerekirse John Williams de-
nilebilir. Eğer örnek müzikler vermek gerekirse;
1940 yapımı Truva ve Sergio Leone'nin filmleri
İyi Kötü Çirkin, Bir Avuç Dolar İçin ya da Jean
Paul Belmando'nun başrolünde oynadığı ‘Pro-
fesyoneller' gibi filmlerin müzikleri örnek alın-
mış film müzikleri olabilir.

nMüziklerini yaptığınız ve dizilerin isimlerin-
den örnekler verebilir misiniz?
Pis Yedili, Bez Bebek gibi gençlere ve çocuklara
hitap eden diziler yanında, Harem, Deniz Yıl-
dızı, Beni Unutma gibi yetişkinlere de hitap
eden dizilerin müziklerini yazdım. Sil Baştan,
Güne Bakan, Babam Sınıfta Kaldı, Çiçek
Taksi, Üvey Baba gibi dizilerde müziklerini
yazdığım projeler arasındadır.

nAlbümlerinizdeki şarkılardan bazılarını dizi-
lerde duyuyoruz bu diziler hangileriydi?
Aşk 101, İstanbullu Gelin, Bizim için Şampi-
yon ve Vapur Çay Simit, Masumlar Apartmanı
gibi diziler.

nDiziler için şarkı seçimi nasıl yapılmakta?
Dizilerde biliyorsunuz birçok karakter birbirleri
ile ilişki içerisinde senaryoya bağlı kalmak sure-
tiyle kendi hikayelerini canlandırıyorlar ve bu

hi-
ka-

yelerini
canlan-

dırma sıra-
sında onların

duygularını yansıtan müzikler sözsüz müzikler
ve sözlü müzikler olarak kullanılmaktadır. Ge-
nelde karakterlerin birbiriyle ilişkilerini anlatan
şarkılar seçilmektedir. Örnekse; bir aşk sahnesi
varsa bu aşk sahnesi için karakterlerin birbirle-
rine olan duygularını yansıtan sözler içeren
şarkılar seçilir.

nYaptınız albümlerden bahseder misiniz?
Hazırladığım albümler genel olarak film mü-
zikleri ve sahne de seslendirdiğim repertuar
müzikleri olarak ikiye ayrılabilir. Bunun dışında
özel bestelerden hazırladığım albümlerim de
var. Film müzikleri olarak bestelediğim albüm-
leri soundtrack mantığı ile, sahnede seslendir-
dim şarkıları ise gitar ağırlıklı aranjmanlar ile
albüm haline getiriyorum. Bunun dışında özel
bestelerimi de single/ tekli mantığı ile dijital
platformlardan dinleyenlerimize iletiyoruz

nHangi düşünce ile bir albüm hazırlama yo-
luna giriyorsunuz?
Bir albüm hazırlama fikri geçmişte kaset ve
plak zamanında insanların evlerine arabalarına
götürdükleri ve sevdiği sanatçının birden fazla
şarkısını sırası ile ya da seçerek dinleyebilecek-
leri bir şekilde oluşuyordu. Ancak dijital dün-
yanın ve dijital alışverişin gelişmesi ile artık
evine herhangi bir kaset CD ya da plak götür-
meye gerek kalmadan elindeki cep telefonu
tablet ya da laptopun aracılığı ile istediğin sa-
natçının ve hatta diğer istediğin sanatçıların
şarkılarını bile bir dinleme listesi halinde takip

edebilir haldeyiz. Dolayısıyla şu anda içeri-
sinde çoklu parçalar olacağına daha az sayıda
kitlesine hitap eden şarkılar ile hazırlanan sin-
gle/ tekli çalışmaları yapılmaktadır. İşte bu dü-
şünce ile albümlerimize hazırlıyoruz

nAlbüm hazırlama süreçlerinde neler 
yaşanıyor?
Albüm hazırlama sürecinde öncelikle ortaya
çıkarmak istediğiniz şarkının düzenlenme şek-
line karar verilmesi gerek. Hangi tarzda bir
şarkı ortaya çıkarmak istiyorsunuz? Bir Latin
mi, bir Türk sanat müziği ögeleri içeren tema
mı, yoksa tamamı ile klasik müzik enstrüman-
ları ile düzenlenmiş bir şarkı mı ya da rock
sound tabir ettiğimiz bir şekilde mi ortaya çı-
karmak istiyorsunuz? Öncelikle şarkının tar-

zına karar vermek durumundayız. Ardından
şarkının tarzına karar verdikten sonra sırasıyla
kaydedilen enstrümanlar Bu enstrümanların
bir arada dinlenebilir hale gelmesi ve ardından
dijital platformlarda yayın formatına uygun
hale getirilmesi gibi süreçlerden geçiyor 
bir şarkı.

nMüzik dışında faaliyet gösterdiğiniz üretim
yaptığınız başka alanlar var mı?
Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, bugüne kadar
yapmış olduğun binlerce bölüm dizi ve saat-
lerce film ve onlarca belgesel müziğinden
sonra sinema sektöründe de yapımcılık yaptı-
ğım projelere ses müzik ve bir filmin sevenle-
rine ulaşması için atılabilecek her türlü adımda
bulunduğum bir alanda yapımcı olarak etkin-

lik gösteriyorum.

nTürkiye'de film festivalleri arzu edilen kali-
tede yapılıyor mu?
Türkiye'deki film festivalleri artık son senelerde
arzu edilen kaliteye ulaşmıştır.
Çünkü festivale katılmayı amaçlayan filmler ve
yapımcıları filmlerin kalitesini yok satmaya ça-
lıştıklarını deneyim dedik güzel hikayelerin iyi
oyunculuklarla doğru müziklerle ortaya akıcı
insanlara bir şey veren nursel hafızalarında ile-
riye dönük deneyimler yaşatan ve duygular
uyandırabilen yapımlar yapılıyor olması 
sevindirici.

nBir kitabınız çıktı bu kitabımızdan bahsede-
bilir misiniz?
"Doğuş" isminde insanın ve tüm doğa'nın bir
parçası olarak her an yenilendiği bir süreci an-
lattığım ruhsal psikoloji ve kişisel gelişim ko-
nuları ve eğitimlerinde birleştirdiğim aynı
zamanda konuyla alakalı terapi müzikleri al-
bümü hazırladığım bir çalışma halinde seven-
lerini beklemektedir. Açıkçası her zaman
anlatılan birine gelen konuların bir sanatçının
gözünden nasıl görüldüğü şeklinde ifade ede-
bilirim. Doğuş kitabımı, genel olarak ruhsal
bilgiler ışığında yazdım. İnsanı daha üst versi-
yonuna ulaştırmak amacıyla ve dünyaya gelir-
ken bu bilgiler uygulanarak bir sanat şeklinde
ele alınmalıdır ki, kendimize ve toplumumuza
faydalı olabilsin. ‘Doğuş’ bir sanatçının gö-
züyle yazılmış ruhsal ve kişisel gelişim
kitabıdır.

nKitabınız ile alakalı bir de terapi ve meditas-
yon müzikleri albümünüz var bu albümü
hangi motivasyon ile gerçekleştirdiniz?
Meditasyon ve terapi müzikleri albümümün
ismi ‘The Sky’ ve 2.'si ise ‘Sığınak’ olarak Öz-
demir ismi ile dijital platformlarda dinlenebilir
durumdadır. The Sky ve Sığınak albümünü
kadim bir Çin enstrümanı olan Bambu flüt ça-
larak kaydettim. Çakralar ve zihinsel rahat-
lama bedensel yükseliş konularını ele alan,
terapilere ve meditasyonlara eşlik etmesi ama-
cıyla planladığım hoş bir yükseliş albümü
oldu.

nSığınak sizin için ne ifade ediyor?
Ilk insanlar görerek inandılar yıldırımlardan
korktular kasırgalardan fırtınalardan korktular
ve sığınaklarına kapandılar zarar görmemek
için. İşte sığınak zayıf insan benliğinin korun-
mayı olan ihtiyacını anlatan bir albüm oldu.
İnsan zayıftır tabiata göre, son derece güçsüz
ve çıplaktır. Bu yüzden sığınağa ihtiyacı vardır
hem fiziksel hem ruhsal fiziksel sığınak anne-
mizin sevgi dolu kucağından evlerimize kadar
düşünülebilinir. Ruhsal sığınak ise öz benliği-
mizden içimizde bulduğumuz yaratıcıya olan
güven alanımızı kapsayacak kadar geniş bir
alanı ifade etmektedir. Sığınak hepimizin ko-
runduğu bakıldığı ve sıcak biçimde ve adeta
pamuklar içerisinde sevildiğiniz bir duygusal
durum halidir. ‘Sığınak’ böyle bir albüm.
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Film ve dizi müzikleri bestecisi
ve yapımcısı başarılı müzisyen
Murat Özdemir, bir şarkının

bestelenme süreçlerini ve hangi
duygularla bizlere ulaştığını
Gazetemiz Damga’ya anlattı.
Özdemir; "Her hikayenin bir

şarkısı vardır" sloganıyla
çalışmalarına devam ederken,
"Sinemada müziğin yerinin,

düşünülenden çok daha
önemli olduğunun altını

çiziyorum’’ dedi

nBazı festivallerde sizi jüri üyesi 
olarak gördük, bu konudan bahsedebi-
lir misiniz?
Ülkemizde yapılan zaman zaman ulusal
zaman zamanda uluslararası olarak
gerçekleştirilen kısa metraj orta metraj
ve uzun metraj türünde filmleri içeren
yerli ve yabancı jüri üyelerinden oluş-
muş komitelerde müzik alanında değer-
lendirme yapabilmek niyetiyle
seçildiğim jüri üyelikleri görevlerim olu-
yor. Bu sayede filmlerdeki müziğin ye-
rini savunabilmek şeklinde belirttiğim
bir misyonum olduğunu da görüyorum
filmlerdeki müzikler sadece dinletmek
için değil, sinema sanatının içindeki
önemli bir yeri de ifade etmektedirler.
İşte ben bu noktada sinemada müziğin

yerinin düşünülenden çok daha önemli
olduğunun altını çiziyorum. 
Kısaca bahsetmek gerekirse: 2016'da
ve 2018’de iki önemli film festivalinde
TUFFEST ve MERSINFF.
2020'de 17. İnternasyonal Altın Boğa
film festivalinde jüri üyeliği yapmak
benim için onurdu.
2020 aralık ayında yapılan FOTOFİLM
uluslararası kısa film yarışmasında jüri
yerli ve yabancı ülkelerden sinemacılar
ile jüri üyesi olarak görev aldım.
2021'de ikincisi yapılacak olan MER-
SINFF jüri başkanlığı görevine seçildim.
Adana Orhan Kemal Edebiyat Festiva-
li’nde gösterimi yapılan, Orhan Kemal’in
hayatını konu alan Görüş Günü adlı fil-
min müzikleri ile taltife layık görüldüm.

MÜZiK SiNEMA iÇiNDE
ÖNEMLi BiR YERE SAHiP

nFilm müzikleri konusunda Türkiye'nin geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?

Film müzikleri konusunda Türkiye'de bir gelecek düşünemiyorum
şu an. Zira bu konu ile ilgili bir yatırım yok bu konu ile ilgili bir bütçe

ayrılsa dahi konuyu gerçekleştirecek istekli ve hevesli yapımcılar bul-
mak lazım. Para kazanmak üzerine kurulu bir sektör olduğu için geliş-

tirmek yönünde para harcanmasını kimse önemsemiyor. Özetle bu
konuda eğitim kurumu açılması gerekliliğini destekliyorum. Sa-
dece belli üniversitelerin bölümlerinde ayrılmış film müzikleri
dersleri adı altında verilen eğitimler in bizi yurtdışı standart-

larına ulaştırabilmesi mümkün değil. Hakikaten bu ko-
nuyla alakalı konservatuarlarda film müzikleri
bölümleri açılmalası gerekir yani bu bir pro-

fesyonel eğitim gerektirmektedir.

PARA KAZANMAK İÇİN
KURULMUŞ BİR SEKTÖR

HER HIKAYENIN 
SARKISI VARDIR!

Müzikleri ile alakalı 
unutamadığınız 
filmler var mı?

Truva
Avatar

Gangs of Newyork
İnterstellar

Contact 

HER DUYGUYU MÜZİĞE 
DÖKEMEYEBİLİRSİNİZ!

nBir ilhamın bir şarkıya dönüşmesi nasıl gerçekleşmekte?
Müzikal fikirler insanı duyguları aracılığı ile ulaşıyor. Ancak

her gelen duyguyu müziğe geldiği gibi dökmek mümkün değil.
Bunun bir matematik süreçten geçmesi gerekiyor. Müzik cüm-

lelerini notalarla birleştiği en önemli platform matematiktir.
Hece sayısını notalarla birleşmesi iletmeye çalıştığınız duy-

guyu ifade ettiği zaman o şarkı olmuştur. Özetle, bir duy-
guyu dinleyenlerin anlayabileceği matematiksel ve
müzikal ifade haline çevirme aşamasına düzenleme

aşaması diyoruz. İlhamın dinlenebilir hale gel-
mesi için uygun enstrümanlarla şarkının

kaydedilmesi gerekmektedir.



30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşa-
nan depremin hemen ardın-
dan çalışmaları süratli bir

şekilde başlattıklarını anlatan Bakan Kurum,
"İnşallah Pazartesi günü İzmir'de gerek yerin-
deki dönüşümler, gerekse rezerv alanındaki
dönüşümler için Cumhurbaşkanımızın teşrif-
leriyle 1844 konutun temelini atacağız" dedi.
Mart sonuna kadar 5 bin konutun temelini
atarak ağustos itibarıyla da teslimlere başla-
yacaklarını belirten Bakan Kurum, "Ela-
zığ'da, Malatya'da ne yaptıysak inşallah
güzel İzmirimiz için de aynı anlayışla hızlı bir
şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştirip
vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara
yerleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlat-
tığı Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm
seferberliği kapsamında bugüne kadar yakla-
şık 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü
tamamladık. İstanbul'da gerek Roman va-
tandaşlarımızın Çatalca'da yerinde dönü-
şümü gerekse İstanbulumuzun 39 ilçesindeki
riskli alanlardaki dönüşüm projeleri olsun
toplamda 64 riskli alanda, 117 bin konutun
dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. İs-
tanbul'un 22 ilçesinde 41 kentsel dönüşüm
projesiyle 85 bin konutun proje ve inşa çalış-
maları devam etmektedir" diye konuştu. 

200 bin liraya yükselttik

"Fikirtepe'de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren
15 bin konutluk Emlak Konut Genel Müdür-
lüğü eliyle bir kentsel dönüşüm projesi ger-
çekleştiriyoruz" diyen Kurum, "Bu kapsamda
da yeni master planımızı hazırladık ve bu
plan çerçevesinde imar planı hazırlığı ta-
mamlandı. İnşallah askı süresinin tamam-
lanması müteakip yeni Fikirtepe projesini

artık etaplar halinde Mart ayı itibariyle inşa
sürecine başlayacağız. Söz verdiğimiz gibi
vatandaşlarımıza, kentsel dönüşümde mağ-
dur vatandaşlarımıza en kısa zamanda ko-
nutlarına yerleştirecek adımları da atıyor
olacağız. Esenler'de de 60 bin konutluk çok
önemli bir proje yürütüyoruz" bilgisini verdi.
Kentsel dönüşüm kredilerine de açıklama-
sında değinen Bakan Kurum, "Vatandaşları-
mızın kendi evlerini yenilemeleri durumunda
125 bin lira olan kredi tutarını 200 bin liraya
yükselttik. Toplam kredi tutarını 625 bin lira-
dan 1 milyon TL'ye çıkardık. 'Evimi yeniden
yapmak yerine güçlendirme yapmak istiyo-
rum' diyen vatandaşlar için de 50 bin lira
olan kentsel dönüşüm kredisini 80 bin liraya
kadar çıkardık. Son yaptığımız KDV indirim-
den sonra da ülkemizin her yerinde kentsel
dönüşüm daha hızlı ve kararlı şekilde gide-
cek" dedi.

Tapularını vermiş olacağız

Kumbaba, Ahmetli, Ağva ve Yakuplu Cad-
desi'nde 'Prestij Sokaklar' oluşturacaklarını

dile getiren Bakan Kurum, "Bu sokaklarda
kaldırımlar, aydınlatma, otopark alanları ve
yeşil alanların düzenlemesini asfalt çalışması
ile birlikte yaklaşık 12 milyon liralık bir pro-
jeyi bir kısmını hibe bir kısmını da kredi
olmak üzere Şile Belediyesi ve İller Bankası
Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriyor
olacak. Ayrıca Şile, Çatalca ve Silivri'de ka-
dastro çalışmaları nedeniyle dava konusu
edilen yerlerde 20 yıl süreli zilliyetlikle ilgili
problemler vardı. Bu probleme ilişkin yapmış
olduğumuz düzenlemede 20 yıllık kullanımı
vatandaşımız tarafından belgelenmek kay-

dıyla biz açılan davalardan feragat edeceğiz.
Vatandaşımız tapularını kavuşmuş olacak.
Tapuların alınmasına müteakip o alanda ge-
rekli çalışmaları belediye ve bakanlığımızla
ortak bir şekilde yürütüyor olacak. Darlık ve
Esenceli köylerimizde mülkiyet problemine
ilişkin iskan çalışması kapsamında çalışmala-
rımızı yapıyoruz. Oradaki sorunu da Tarım
ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüyoruz. Orada
da sorunları en kısa şekilde hallederek vatan-
daşlara tapularını vermiş olacağız" açıklama-
sını yaptı.  DHA

PAZARTESİ 22 ŞUBAT 2021

GÜNDEM
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S evgili Okuyucular geçen hafta, alışılmadık bir
dönem yaşıyoruz. Bir taraftan kuraklık Türki-
ye'nin göllerini teker teker kurumaya götürür-

ken, diğer taraftan seller, toprak kaymaları,
hortumlar, fırtınalarla uçan çatılar, devrilen iskeleler,
ağaçların devrilerek cana mala zarar vermelerini
konu etmiş ve iklim değişikliğinin en çok etkilendiği
ülkelerden Afganistan ve Rusya'yı anlatmıştık. Devam
edelim. 

ETİYOPYA: Nüfusu 83 milyon. Ölüm: 100.000.
Etiyopya bulunduğu konumdan dolayı iklim değişikli-
ğinin etkilerine en hassas ülkelerden biri. Sadece
2010 yılında iklim değişikliği yüzünden tarım alanla-
rında yaklaşık 450 milyon dolar değerinde bir kayıp
yaşandı. Eğer önlemler alınmazsa 20 yıl sonra bu de-
ğerin 3 milyar dolara çıkacağı hesaplanıyor. Ancak
dünyadaki kişi başına gelirin en düşük olduğu ülkeler-
den biri olan Etiyopya ikim değişikliği ile mücadeleye
fazla kaynak ayıramıyor.

BANGLADEŞ: Nüfusu: 148.7 milyon. Ölüm:
100.000 Çevre yasalarının yetersizliği ve sanayi faa-
liyetlerinin devlet tarafından kontrol edilmemesi Ban-
gladeş'teki çevre kirliliğini başa çıkalamaz boyutlara
getiriyor. Artan karbondioksit emisyonları da iklim
değişikliğine olumsuz katkıda bulunarak ülkede sert
hava koşullarının yaşanmasına neden oluyor. Kirlilik
ve iklim değişikliği en çok tarım alanlarını etkiliyor
ve ülkenin gıda güvenliğini azaltıyor, bu da gıda fiyat-
larının artmasına neden oluyor. 2030 yılına kadar
Bangladeş'te 15 milyon kişinin bu olumsuzluktan et-
kileneceği düşünülüyor. 

KONGO: Nüfusu: 66 milyon Ölüm 101.000 Kon-
go'da son bir yılda yaklaşık 17.000 kişi iklim değişik-
liği yüzünden, yaklaşık 84.000 kişi de karbondioksit
emisyonları yüzünden hayatını kaybetti. Kongo'daki
ana ölüm nedeni de artan nem ve düzensiz hava olay-
ları nedeniyle gerçekleşen menenjit hastalğı olarak
gösteriliyor. Dünyadaki en büyük ikinci yağmur or-
manı olan Kongo Nehri Havzası Yağmur Ormanı'na
ev sahipliği yapan ülke, gereken önlemleri almazsa
bu doğa harikasını kaybedebilir. Özellikle ormandaki
ağaçların kereste sanayisinde kullanılmak üzere
kaçak olarak kesilmesi orman alanlarını tahrip eden
ana unsurların başında geliyor. Tahminlere göre
Kongo Nehri Havzası Yağmur Ormanları'nın yok edil-
mesi, Sanayi Devrimi'nin ilk altmış yılında salgılanan
karbondioksit emisyonu kadar sera gazını atmosfere
salacak.

ENDONEZYA: Nüfusu: 239,9 milyon. Ölüm:
150.000 Endonezya'daki en önemli çevre sorunları-
nın başında deniz kirliliği ve tarım alanlarının tahri-
batı geliyor. Eksik çevre yasaları yüzünden ülkede
sanayinin faaliyetleri kontrol edilmiyor, bu yüzden sa-
nayi de gelecek nesilleri düşünmeden artıklarını do-
ğaya salıyor. Ülkedeki biyolojik çeşitlilik de çok ciddi
oranlarda azalmış durumda. Ayrıca sel ve kuraklık
gibi doğa felaketlerinin önceki yıllara kıyasla sert ya-
şanması ölümleri ve hastalık riskleriniarini arttırıyor.
Evet Sevgili Okuyucular, bu araştırma yazısında
iklim değişikliğinin dünyada en çok zarar verdiği 10
ülkenin 6'sını inceledik. Görüldüğü gibi sebep hep
para. Gelecek nesiller ne yiyecek, ne içecek kimsenin
umurunda değil. Yazımıza haftaya 4 ülkeyle devam
edeceğiz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle

İklim değişikliği ve 
getirdiği kirlilikten 

En çok etkilenen ülkeler (2)

AcILAN DAVALARDAN
FERAGAT EDEcEGIZ!

Bakan Kurum, "Şile'de sahil düzenlemesini ha-
yata geçiriyoruz. Bakanlığımız projeyi en kısa
zamanda hazırlayacak ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı kısa zamanda sezona yetiştirmek için
Mayıs ve Haziran ayına kadar da projeyi yapıp
İstanbulumuzun hizmetine sunuyor olacağız. Ye-
şilimizi Şile'de daha da artırmak adına Millet
Bahçelerini projelendiriyoruz. Ballı bey Mahalle-
si'nde 40 bin metrekarelik alanı İller Bankası
Genel Müdürlüğü ile Şile Belediyesi ortaklaşa
bir Millet Bahçesi projesi gerçekleştirecek. Ağ-

va'da 54 bin 500 metrekarelik alanda Tabiat
Parkı yapacağız." diye konuştu. 176. yıllık Şile
Feneri'nin restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından tamamlanmak üzere oldu-
ğunu da ifade eden Kurum, "Şile Feneri etra-
fında bir proje gerçekleştireceğiz. Fenerin
siluetine zarar veren binaların kaldırılması ve et-
rafında düzenlemelere ilişkin Şile Belediyesi ve
Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Genel Müdür-
lüğü arasında bir proje gerçekleştirmiş olacağız"
ifadelerini kullandı. 

ŞiLE’YE MiLLET BAHÇESi YAPILACAK

Mafya yüksek aidatın peşinde
500 TL ve bin 500 TL arasında 
seyreden site aidatları mafyanın ilgisini
çekti. Site yönetimlerine bir şekilde
dahil olan kişiler, bu ranta ortak olmak
için site yönetimi seçimlerine bile
müdahilede bulunuyor

SiTe aidatları kimi zaman ev kirala-
rına kadar çıkabiliyor. Hal böyle
olunca bu durum bazı grupların da

dikkatini çekiyor. Site yönetimlerine bir şekilde
dahil olan kişiler, vatandaşları da canından bez-
dirmiş durumda. CNN Türk’ten Mücahit Topçu
ve Caner Emre Kınacı'nın haberine göre kimi si-
teler 500 kimi siteler aylık 1500-2000 TL aylık
aidat talep ediyor. Site yönetimlerine bir şekilde
dahil olan bu mafyavari örgütler hem haksız ka-
zanç elde ediyor hem de site sakinlerini rahatsız
ediyor. Site sakinleri, "Site yöneticileri kendilerine
koruma tutuyor. Mafyatik adam tutuyorlar. Se-
çimlerde inanılmaz derece mafya ile site sakinle-
rini burun buruna getiriyorlar. En ufak ağzınıza
açtığınızda tepenize biniyorlar. Can güvenliğiniz
olmuyor seçimlerde" açıklamasını yaptı. 

Yasal düzenleme şart

Bazı sakinler ise "Yönetim  faturaları topluyor.
Bizden İGDAŞ’tan tutun İSKİ de kaçak duru-
munda. İGDAŞ geldi sitenin gazını kesti. Mut-
laka kanunla yönetilmesi gerekiyor. Biz 10 kişilik
apartman kanunu ile yönetildiğimiz için böyle
oluyor. Site yönetimine gelen bir daha bırakmı-
yor, bıraktıramıyorsunuz" iddiasında bulundu.
Kentsel Tesis Yönetim Dernek Başkanı Suat
Sandalıcı da kat mülkiyet kanunun da değişiklik
yapılması için bakanlıklar ile görüşüldüğünü be-
lirtti. Sandalıcı, "Bir yönetici yönetimi devrala-
dığı an, yıllarca orada yöneticilik yapmaya
uygun görüşülmeyecek. Bu şahıs görevi yaptık-
tan soran yöneticiliği başka birine ya da profes-
yonel yapı yönetimine devredecek. Site sakinleri
bir an önce sorunlarının giderilmesini bekliyor"
dedi. 
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Ataşehir'de, sokakta yürüyen genç kız, pitbull cinsi köpeğin
saldırısına uğradı. Genç kızın annesi Gülnaz Demir, "Kızıma
köpek saldırdı, psikolojisi bozuldu. Bu köpekler yasaklıysa neden
sokağa salınıyor. Ben bunun bulunmasını istiyorum" dedi

Olay, geçtiğimiz günlerde
Ataşehir Ferhatpaşa Mahal-
lesi'nde meydana geldi. 16

yaşındaki İrem Gülizar Demir, mar-
kete gittiği sırada pitbull cinsi köpeğin
saldırısına uğradı. Olay sonrası pitbull
cinsi köpeğin sahibi köpeğini genç
kızın üzerinden alarak olay yerinden
kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırıldı. Yaralanan genç kız
tedavisinin ardından polise giderek şi-
kayetçi oldu. Polis ekipleri köpeğin sa-
hibini yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, saldırı anları güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Görüntülerde,
genç kızın kaçtığı ve karda kayarak
yere düştüğü, bu sırada köpeğin genç
kızın üzerine atladığı, daha sonra
köpek sahibinin genç kızın üzerinden
köpeğini aldığı, ardından olay yerin-
den ayrıldığı görülüyor.

Genç kızın annesi konuştu

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğra-
yan genç kızın annesi Gülnaz Demir,
"Kızıma köpek saldırdı, psikolojisi bo-
zuldu. Bu köpekler yasaklıysa neden
sokağa salınıyor. Ben bunun bulun-
masını istiyorum. Polise zaten gittik,

yardımcı oldular ama biz daha çok
yardımcı olmalarını istiyoruz. Şu an
iyi düzeliyor aşılarını oluyor. Kızım
sabah kalktı arkadaşlarıyla buluşa-
caktı. 10.55'de bana bir telefon geldi,
kızımın arkadaşı aradı. İrem'e köpek
saldırdı dedi. Nerede dedim, marketin
önünde dedi. Kızımın arkadaşı ağlı-
yordu. Konuşmasından bir şey anla-
mıyordum. 'Abla ambulans geliyor ne
olur gelin' dedi. Kalkmamızla gitme-
miz bir oldu oraya" dedi.

Çok tehlikeli bir köpek

Olayı gören bir mahalle sakini ise "Bu
arkadaş köpeği salmış. Genç kız mar-
kete giderken köpek bir anda kıza sal-
dırdı şiddetli bir şekilde. Köpeğin
sahibi haliyle kızı altından almaya ça-
lışıyordu. Çocuk savaş verdi baya.
Çok tehlikeli bir köpek. Çocuk nasıl
kızı yaralı şekilde bırakıp köpeği de
alıp kaçtı ben onu anlamadım. Sonra
ambulansa haber verdik, ambulans
geldi, polis geldi. Köpeğin bir suçu yok
aslında. Onu bu şekilde salmak çok
yanlış bir şey. Köpeğin sahibini tanı-
mıyoruz. Köpeğin sahibi çocuk, kö-
peği bağlayıp tekrar olay yerine gelmiş
öyle diyorlar" diye konuştu. DHA

Yasaksa
neden
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70 kilo et imha edildi
Tuzla’da zabıta ekipleri Orhanlı Mahallesi’nde bir yemek üretim tesisinde
yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere
hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk etine el koydu

Tuzla’da Orhanlı Mahallesi’nde
bulunan bir yemek üretim tesisinde
tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihba-

rını alan Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tesise
baskın düzenledi. Yapılan baskında yemek ya-
pılmak için hazır tutulan yaklaşık 70 kilogram-
lık tavuk etine el konuldu. Tuzla Belediyesi
zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para
cezası kesilirken ele geçirilen tavuklar ise imha
edildi. Öte yandan Tuzla’da Tuzla Kaymakamı
Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri ve zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim

gerçekleştirildi. Tüm yurt genelinde uygulanan
hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kı-
sıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denet-
lendi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan
tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken iş-
letmelere de hatırlatmalarda bulunuldu. DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Şile'de incelemelerde bulundu. "Şile,
Çatalca ve Silivri'de kadastro çalışmaları
nedeniyle dava konusu edilen yerlerde
20 yıl süreli zilliyetlikle ilgili problemler
vardı" diyen Kurum, "Bu probleme ilişkin
yapmış olduğumuz düzenlemede 
20 yıllık kullanımı vatandaşımız
tarafından belgelenmek kaydıyla biz
açılan davalardan feragat edeceğiz.
Vatandaşımız tapularını kavuşmuş 
olacak" ifadelerini kullandı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımızın kendi evlerini yenilemeleri durumunda 125 bin lira

olan kredi tutarını 200 bin liraya yükselttik. Toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon TL'ye çıkardık” dedi.
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
Hadımköy’de 14 bin metre-
kare kapalı alanda kurulmuş
fabrikasında yüksek kalitede
gerçekleştirmektedir. Ürün
gamını 3 farklı dizaynda
anahtar ve priz serisi, 
sıvaaltı anahtar serisi, 
grup priz serisi ve aksesuar
serileri oluşturmaktadır.
Mono Elektrik bu alanda en 
modern teknolojiye sahip,
kalite laboratuar ekipmanları
ile ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Ürettiği
tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
tescillendirilmiştir.

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
E Posta 2 : export@monoelectric.com.tr

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr

Mono Elektrik
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RAPORDA, Filistinlilerin sosyo-
ekonomik gelişimi açısından 
2020'nin 1994'ten bu yana en kötü 

yıl olduğu belirtildi. Bunda özellikle yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını ve yaşanan 
mali krizin etkili olduğu vurgulandı. Salgın 
nedeniyle 2020 ilkbaharında uygulanan ka-

rantina sebebiyle 150 bine yakın Filistinlinin 
işini kaybettiği, 17 Aralık 2020'den bu yana 
devam eden mevcut karantinanın da geniş 
çaplı olumsuz etkisi olacağı ifade edildi. Ra-
porda, Filistin ekonomisinin 2020'de yüzde 
10 ila 12 arasında küçüldüğüne, bunun Filis-
tin yönetiminin kurulduğu 1994'ten bu yana 

görülen en büyük yıllık daralmalardan biri 
olduğuna işaret edildi. Salgının şiddetlendir-
diği krizle birlikte Filistin nüfusunun nere-
deyse yarısının insanı yardıma muhtaç 
olduğuna vurgu yapılan raporda, geçen yıl 
yaşanan olumsuz olayların (salgın, mali 
kriz) gelecek yıllarda Filistinlilerin kalkınma 

yörüngelerini olumsuz etkilemesinin beklen-
diği kaydedildi. BM raporunda ayrıca, ulus-
lararası topluma, Filistin yönetiminin 
ekonomik reform taahhütlerini yerine getir-
mesine yardımcı olmak için teknik yardımın 
yanı sıra çeşitli insani yardım ve kalkınma 
projelerini desteklemeleri çağrısı yapıldı. 

İran halkı  
beklenti içinde 

İRAN'DA ekonomik sorunlar ve hayat 
pahalılığıyla boğuşan halk, ABD Baş-
kanı Joe Biden'dan ülkelerine yönelik 

yaptırımları kaldırmasını beklerken Tahran yöne-
timinin de bu noktada adım atmasını istiyor. 
Tahran ile Washington arasında nükleer an-
laşma, yaptırımlar, füze programı ve bölgesel 
faaliyetlerle ilgili karşılıklı atışmalar devam ediyor 
ve iki taraf da diğerinin önce taahhütlerine uy-
ması gerektiğini savunuyor. İran Cumhurbaş-
kanı Hasan Ruhani hükümeti, Biden'ın 
yaptırımları kaldırmasından umutlu ancak mu-
hafazakar kesim nükleer anlaşmayı zora sokacak 
adımlar atmaktan geri durmuyor. Öte yandan 
Katar ve Irak gibi ülkeler, İran ile ABD arasında 
ara buluculuk için girişimlerini sürdürüyor. Irak 
Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in 3 Şubat'taki 
Tahran temaslarının ardından dün de Katar Dış-
işleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al 
Sani İran'ın başkentindeydi. Diplomasi alanında 
bu gelişmeler yaşanırken AA muhabiri, ekono-
mik krizle boğuşan Tahran halkına 4 Kasım 
1979'da işgal edilen ABD Tahran Büyükelçiliği-
nin önünde Biden yönetiminden beklentileriyle 
ilgili mikrofon uzattı. Kamera karşısında konuş-
mak istemeyen bazı vatandaşlar, nükleer an-
laşma ve yaptırımlarla ilgili İran yönetiminin 
"kusurlu" olduğunu ve Tahran yönetiminin geri 
adım atması gerektiğini savundu. Muhafazakar 
seçmenlerin bir kısmı ise ABD'ye karşı taviz veril-
memesi gerektiğini dile getirse de yaptırımların 
kalkmasının İran'ın yararına olacağını belirtti. 

Tahran ile Washington müzakere etmeli 

İran ile ABD arasındaki ilişkilerin eski Başkan 
Donald Trump'tan önceki şartlara dönmesini is-
teyen Tahranlı genç esnaf Sasan Celili, "Tahran 
ile Washington müzakere masasına oturmalı ve 
tutumlarını değiştirmelidir. Nükleer anlaşmanın 
devam edebilmesi için çaba gösterilmelidir. Bu 
hem İran hem de ABD için iyidir." diye konuştu. 
Biden'ın yaptırımları azaltması ve müzakere ma-
sasına dönmesi gerektiğini savunan Celili, Ru-
hani hükümetine de müzakereleri başlatması 
çağrısında bulundu. Celili, "Biden, Trump'tan 
çok farklı. Onları birbiriyle mukayese edemeyiz. 
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler aynı değildir. 
ABD'de yeni yönetimin iş başına gelmesi tekrar 
müzakereler için iyi bir fırsat. Artık bir uzlaşı sağ-
lanmalıdır çünkü İran halkı pahalılıktan ve geçim 
derdinden gerçekten çok zor durumda." dedi. 

Biden'dan umutluyuz 

İranlı Ebulfezl Abadi de Washington yönetimi-
nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve yaptırımlara 
son vermesini beklediklerini ifade etti. Abadi, 
"Yeni başkan Biden, bir iyilik yapsın ve yaptırım-
ları kaldırsın. Yaptırımlar kalkmazsa halkın du-
rumu çok daha kötü olur. Biden hükümetinin 
yaptırımları kaldıracağını düşünüyorum. Buna 
karşılık İran devleti de nükleer anlaşma çerçeve-
sindeki taahhütlerine bağlı kalmalıdır." görüşle-
rini paylaştı. Emekli Abbas İftihari ise hem 
Tahran hem de Washington yönetiminin adım 
atmasını isteyerek, düşüncelerini şöyle dile ge-
tirdi: "Biden daha ılımlı bir insan, İran ile müza-
kere yapmalı ve iki tarafın çıkarına olacak bir 
neticeye ulaşılmalı. Hiçbir ülkeye düşmanlığımız 
yoktur, oturup tüm konular müzakere edilmeli-
dir. İki tarafın da razı olacağı makul biz çözüm 
için müzakereden daha iyi bir yol yoktur."  
ABD yaptırımları kaldırmadan İran'ın ekonomik 
sorunları çözülmez Yine emekli vatandaşlardan 
Behmen Serahani, Biden'a uluslararası sözleş-
melere bağlı kalması ve yaptırımları kaldırması 
çağrısında bulunarak, "ABD yaptırımları kaldır-
madan İran'ın ekonomik sorunları çözülmez.  
O nedenle hem İran hem de ABD bir adım at-
malıdır. Oturup barışçıl bir şekilde sorunlarını 
halletmeliler. Bir araya gelip konuşmadan çözüm 
bulunmaz." ifadelerini kullandı. DHA

Filistinliler yardıma muhtaç halde 
Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisinin hazırladığı rapor, İsrail işgali ve ablukası altındaki  

topraklarda yaşayan Filistinlilerin neredeyse yarısının insani yardıma muhtaç olduğunu ortaya koydu

Türk-Ukrayna İş Adam-
ları Derneği Başkanı  

Pehlivan, ”Türkiye’den 
Ukrayna’ya özellikle  

yenilenebilir enerji yatı-
rımlarının öncülüğünde 
400 milyon dolara yakın 

yatırım geldi.” dedi

T ürk-Ukrayna İş Adamları Derneği 
(TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, 
Ukrayna’da 2020’de net yabancı 

sermaye girişinin negatif gerçekleştiğini 
belirterek, "Türkiye’den Ukrayna'ya özel-
likle yenilenebilir enerji yatırımlarının ön-
cülüğünde 400 milyon dolara yakın 
yatırım geldi ve ülkemiz, Ukrayna’da geç-
tiğimiz yıl en büyük yabancı sermaye yatı-
rımcısı ülke oldu." dedi. Pehlivan 
Türkiye-Ukrayna ekonomik aktivitelerine 
ilişkin sorularını cevapladı. Geçen yılın 
dünya ve insanlık için çetin geçtiğini anla-
tan Pehlivan, zenginle fakirin, gelişmiş ül-
keyle gelişmekte olan ülkenin, büyük 
şirketle küçük şirketin arasındaki farkın bu 
dönemde daha da açıldığını söyledi. 
Turizm, perakende, havacılık ve birçok 
servis sektöründe sert karantina tedbirleri-
nin etkisiyle, mobilizasyonun azaltılma-
sıyla ciddi ciro kayıpları yaşandığını 
aktaran Pehlivan, dünyanın başka ülkele-
rindeki küçülme oranlarına bakıldığında 
Ukrayna’nın yüzde 4,2’ik bir ekonomik 
küçülme yaşamasını başarı olarak değer-
lendirilebileceğini söyledi. 

Ciddi bir büyüme görüldü 

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 
2020 yılının Türkiye-Ukrayna ekonomik 
ve siyasi ilişkilerinin zirveye çıktığı bir yıl 
olduğunu belirten Pehlivan, "Bu ifadenin 
ağırlığını ve gerçekliğini de ticaretten, yatı-
rımlara, turizmden, inşaat sektörüne, gü-
venlikten, savunma sanayine birçok arklı 
alanda somut olarak gözlemledik, yaşa-
dık. Türkiye olarak tarihte ilk kez, yılın ilk 
11 ayı baz alındığında Ukrayna ile yaptı-
ğımız dış ticarette fazla verdik. Üstelik 
bunu, Ukrayna’nın toplam ithalatı ilgili 
dönemde yüzde 10, Türkiye’nin toplam 
ihracatı ise yüzde 7 azalırken, Ukrayna’ya 
ihracatımızı artırmayı başararak sağla-
dık." diye konuştu. 

Ukrayna’ya yatırımlar sürüyor 

Pehlivan, Ukrayna’ya 2020’de net yabancı 
sermaye girişinin negatif gerçekleştiğini 
ifade ederek, "Türkiye’den Ukrayna'ya 
özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının 
öncülüğünde 400 milyon dolara yakın ya-
tırım geldi ve ülkemiz, Ukrayna’da geçti-
ğimiz yıl en büyük yabancı sermaye 
yatırımcısı ülke oldu." bilgisini verdi. Tür-
kiye’de turizm sezonunun açıldığı tem-
muz ve ağustos aylarında Birleşmiş 
Milletler’e üye Türkiye hariç 192 ülkenin 
191’inden gelen turist sayısı azalırken yal-
nızca Ukrayna’dan gelen turist sayısında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre artış 
yaşandığını anlatan Pehlivan, şunları kay-
detti: "2020’de ülkemizi ziyaret eden Uk-
raynalı turist sayısı 1 milyonu geçti. 
Ukraynalılar turistler geçmişte olduğu 
gibi yalnız Antalya ve ilçelerindeki her şey 
dahil otellere gitmediler bu sefer Marma-
ris, Bodrum, Çeşme gibi onlar için yeni 
sahil beldelerimizi keşfettiler. Kış ve kültür 
turizminde de önemli mesafe alındı. Kişi-
sel gözlemlerimle, Ukraynalı muhatapla-
rımızla sohbetlerimle de görüyorum ki, 
yeni keşiflerinden o kadar memnun kaldı-
lar ki, Ukraynalı turistlerin Türkiye tu-
rizmi algısında kalıcı bir değişim 
yaşanıyor, Türkiye’yi artık kültür ve kış tu-
rizminde daha çok tercih edecekler, ayrıca 
Türkiye’de Akdeniz’in deniz, kum ve 
güneş olarak tadını yine çıkaracaklar ama 
Ege sahillerimizin zenginliği de onları 
cezbedecek." 

Türk müteahhitlerin yurtdışında en çok iş 
aldıkları 2. ülke Ukrayna oldu Pehlivan, 
Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Vladimir 
Zelenskiy’in önderliğinde "Büyük İnşaat" 
adıyla tarihinin en büyük altyapı hamle-
sine giriştiğini ifade ederek, Türk Müteah-
hitlerin yurt dışında, salgın döneminde 
yılın ilk yarısında en çok iş aldıkları ülke-
nin de Ukrayna olduğunu söyledi. 

İkili ilişkiler sürüyor 

Pehlivan, "Yılın tamamına baktığımızda 
ise yerel olarak alınan işler de hesaba ka-
tıldığında Ukrayna Türk müteahhitlerimi-
zin yurtdışında en çok ihale kazandıkları 
2. ülke." dedi. 
Erdoğan’ın katıldığı İş Forumu, Ukrayna 
tarihinin en büyük ikili iş forumu olarak 
tarihe geçti. Pehlivan, karantinalara rağ-
men iki ülke arasında çok sayıda karşılıklı 
üst düzey ziyaret yaşandığını ifade ederek, 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve 
Başbakanı Denis Şmigal'in sırasıyla ekim 
ve kasım aylarında Türkiye'ye teşrif etti-
ğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Kiev’e yaptığı 
resmi ziyaret esnasında, Türk Ukrayna 
İşadamları Derneği’nin de önemli katkı-
sıyla 800’ün üzerinde iş insanının katılı-
mıyla gerçekleştirilen Türkiye Ukrayna İş 
Forumu'nun ikili bir iş forumuna Ukray-
na’da en yüksek sayıda iştirak eden katı-
lımcı sayısı itibarıyla ülke tarihine 
geçtiğini anlatan Pehlivan, "Bu forumda 
iki ülke cumhurbaşkanının altını çizdiği 
gibi, yine Ukrayna cumhurbaşkanı ve baş-
bakanının Türkiye ziyaretlerinde ifade et-
tikleri üzere, ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin en önemli gündem maddesi 
olan Türkiye Ukrayna Serbest Ticaret An-
tlaşması’nın imzası da eli kulağında. 2021 
yılı inşallah bu antlaşmanın imzasını gö-
receğimiz bir yıl olacaktır." diye konuştu. 

İhracat payı yüzde 45 

Pehlivan, Ukrayna ekonomisinin, salgın 

dönemini Avrupa’daki diğer ülkelere göre 
çok daha az zararla atlattığını ifade ede-
rek, dünya genelinde tarım ve gıdaya 
artan taleple, tarımda çifte rekor kırıldı-
ğını söyledi. Pehlivan şu bilgileri verdi: 
"Ukrayna, 23 milyar 395 milyon dolar 
tarım ihracatıyla tarihinin en yüksek ta-
rımsal ürün ihracatına ulaşırken, yine tarı-
mın toplam ülke ihracatındaki payı ilk kez 
yüzde 45’e çıktı. Aynı şekilde dünyada 
demir ve demir-çeliğe talebin artmasıyla 
ülke ihracatında 2. sırada olan bu kalem-
lerde de ülkenin ihracat gelirleri artış gös-
terdi. Böylece tüm sıkıntılara rağmen 
Ukrayna’nın ihracatı yılın genelinde yal-
nızca yüzde 1,7 azalarak 49,2 milyar 
dolar, ithalatı ise yüzde 10,3 düşüşle 54,2 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam 
dış ticaret hacmi ise yüzde 6 azalarak 
103,4 milyar dolar oldu." 

Ukraynalılar çok harcıyor 

Ülkenin bir başka önemli döviz kaynağı 
olan işçi dövizlerinin ise salgına rağmen 
düşmeyerek 12,3 milyar olarak gerçekle-
şerek Avrupa’nın en yükseği olduğunu 
anlatan Pehlivan, "Yine Avrupa’da en çok 
sertifikalı yazılım uzmanına sahip olan 
ülke olan Ukrayna 5,5 milyar dolarlık ya-
zılım ve bilgi teknolojileri ihracatı gerçek-
leştirdi. Tüm bunların sonucunda 
Ukrayna para birimi Grivna dolar karşı-
sında, 21 Mart 2020’de ulaştığı değerden 
bugün işlem görüyor. Yaklaşık 1 yıldır ge-
lişmekte olan para birimlerinin tama-
mında yaşanan değer kayıplarından 
Ukrayna'nın etkilenmediğini görüyoruz. 
Perakende sektörü geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 8,2 büyüdü yani Ukray-
nalılar artan gelirleriyle daha çok 
tükettiler." ifadelerini kullandı. Ukrayna 
Türk iş dünyası açısından da her şeye 
rağmen oldukça başarılı bir yıl oldu Pehli-
van, Ukrayna Türk iş dünyası ve başkanlı-
ğını yaptığı Türk Ukrayna İşadamları 
Derneği tarafından da oldukça bir başarılı 

bir yıl geçirdiklerini ifade ederek,  
"Kuşkusuz Türkiye ve Ukrayna ilişkileri-
nin ulaştığı bu yüksek seviyenin oluştur-
duğu pozitif ekosistem olmasa her ne 
kadar yeni şartlara hızla adapte olsak da 
bu kadar başarılı bir yıl geçiremez, 
 TUİD ve Ukrayna Türk iş dünyası  
olarak iki ülke ekonomik ve ticari ilişkile-
rine bu denli katkı sağlayamazdık."  
değerlendirmesini yaptı. 
 

TÜRK İş Dünyası olarak 2020'de 
teknolojinin imkanlarını kullanarak 
iletişimi azaltmak bir yana, iletişimi 
ve dayanışmayı artırdıklarını anla-
tan Pehlivan, bölgelerine, sektörle-
rine göre iş insanlarının katıldığı ve 
belirli periyotlarla düzenledikleri 
yüzlerce çevrimiçi toplantıyla görüş 
alıverişinde, karşılıklı deneyim pay-
laşımında bulunduklarını söyledi. 
Türk-Ukrayna İş Adamları Der-
neği (TUİD) Başkanı Burak Pehli-
van, Türk iş insanlarının büyük 
fedakarlıklarıyla 29 yıllık Ukrayna 
bağımsızlık tarihinin bir ülke iş 
dünyası tarafından düzenlenen en 
geniş kapsamlı hayır etkinliğine, 
Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyük-
elçiliği'nin himayelerinde, Türk Uk-
rayna İşadamları Derneği’nin 
organizasyonuyla imza atılarak 12 
ayrı bölgedeki valilikler ve ilgili 
kamu kurumlar aracılığıyla binlerce 
koli gıda ve hijyen malzemesinin 
ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu-
ğunu söyledi. DHA 
 

İş insanları 
umutlu

Tahranlı genç esnaf Celili “ABD’de yeni yöne-
timin iş başına gelmesi tekrar müzakereler 
için iyi bir fırsat. Artık bir uzlaşı sağlanmalı-
dır çünkü İran halkı pahalılıktan ve geçim 

derdinden gerçekten çok zor durumda” dedi

UKRAYNA’YI 
BIZ BUYUTTUK

Myanmar'a askeri yaptırım
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da 
yaptığı basın açıklamasında, Myan-
mar'daki darbe karşısında yönetiminin al-
dığı kararları duyurdu. Bir kez daha 
darbeyi kınayan ve darbe yapan ordu li-
derlerine "sivil yöneticileri serbest bırakın" 
çağrısında bulunan Biden, Birleşmiş Mil-
letler (BM) Güvenlik Konseyinde konuyu 

gündeme getirdiklerini ve aynı zamanda 
uluslararası müttefiklerle darbe konusunu 
görüştüklerini aktardı. "Ordu, derhal 
(darbe yaparak) eline aldığı gücü geri ver-
meli, demokratik yollarla seçilmiş siyasi li-
derleri ve aktivistleri serbest bırakmalı ve 
Burma halkının iradesine saygı gösterme-
lidir." ifadesini kullanan Biden, yeniden 

demokrasiye dönene kadar darbeci asker-
lere yaptırım getirdiklerini açıkladı. Biden, 
"Bugün darbenin liderlerine yaptıklarının 
sonuçlarını göstermek üzere bazı adımlar 
atıyoruz. Darbeyi yapan askeri liderlere, 
onların iş ortaklarına ve aile üyelerine der-
hal yaptırım imkanı sunan başkanlık ka-
rarnamesini onayladım." diye konuştu. 

ABD Başkanı Biden, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı 
aldıklarını belirterek, ordu liderlerine "sivil yöneticileri serbest bırakın" çağrısında bulundu
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ÜLKEDEKİ önemli Osmanlı camile-
rinden olup Bosna'daki savaşta 
Sırplar tarafından temellerine 

kadar yıkıldıktan sonra 2019'da yeniden iba-
dete açılan caminin minaresinde hasar belir-
lendi. Camiyi ziyaret eden Gorazde Müftüsü 
Remzija Pitic,  yaptığı açıklamada, saldırının 
muhtemelen iki gün önce gerçekleştirildiğini 
belirterek hasarın fark edilmesinin ardından 
durumun polise bildirildiğini söyledi. Mina-
rede hasar tespit ettiklerini kaydeden Pitic, 
"Büyük ihtimalle silahlı bir saldırı söz konusu. 

Bu, bizi çok üzdü. Üzülmemizin nedeni Foça 
halkının Alaca Cami'nin yeniden inşası sıra-
sında ve sonrasında bu camiyi benimsemiş 
olması. Bu saldırı, bu güzelliğe tahammül 
edemeyen insanların var olduğunu gösteri-
yor." dedi. Foça'da ruhsatsız çok sayıda silah 
bulunduğunu ifade eden Pitic, "Bildiğim ka-
darıyla Bosna Hersek kanunları yüksek kalib-
reli silah bulundurulmasına izin vermiyor 
ancak camide meydana gelen hasara basit bir 
silahın neden olamadığı görülüyor." değerlen-
dirmesini yaptı. Olayın aydınlatılmasını um-

duklarını dile getiren Pitic, Boşnak halkının 
bu tür provokasyonlara rağmen bu bölgede 
yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Bosna 
Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) de Alaca 
Cami'ye yönelik silahlı saldırıyı kınadı. 

Alaca Cami hakkında bilgi 

Muhteşem mimarisi ile "Bosna'nın incisi" ya 
da "Foça'nın güzelliği" olarak da adlandırılan 
tarihi cami, Bosna Hersek'in koruma altın-
daki kültür mirası listesinde de yer alıyor. 
Bosna Hersek'te klasik Osmanlı mimarisi tar-

zındaki ilk camilerden olan Alaca Cami, 
Bosna Savaşı sırasında 1992'de Sırplar tara-
fından dinamitle temellerine kadar yıkıldı.  
Caminin taşları, bugünkü yerinden yüzlerce 
metre uzaktaki iki farklı noktada bulundu. 
Alaca Cami'nin yıkılması, Sırpların bölgedeki 
Müslüman izlerini silmeye çalıştığının en 
büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor. İlk 
kez 1549'da inşa edilen Alaca Cami'nin yeni-
den inşası 2014'de başladı. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edilen 
cami, 2019'da ibadete açıldı. 

Alaca Cami’nin minaresinde hasar tespit edildi

Taşlara hayat 
veren adam 

KAPALIÇARŞI'NIN yaşayan insan 
hazinesi" olarak ödüllendirilen 45 
yıllık kuyum ustası Surmak Sus-

mak, el işçiliğine dayalı tasarımlarıyla değerli 
taşlara yeniden hayat veriyor. Kuyumculuk 
hayatına 1972'de Kapalıçarşı'daki bir atöl-
yede çırak olarak başlayan 62 yaşındaki Sus-
mak, tasarımlarını sanatla bağdaştırmış 
önemli ustalar arasında yer alıyor. 1980'de 
açtığı mağazasında mesleğini sürdüren, sayı-
sız tasarıma imza atarak, birçok sanatçı ye-
tiştiren Susmak, tasarımlarını, çocuklukta 
başladığı ve hayatını adadığı sanatını, ustalı-
ğını anlattı. Susmak, çocuk yaşta kuyumcu-
lukla tanıştığını, babasının meslek öğrenmesi 
için kendisini Kapalıçarşı'da Antranik Yeşilçi-
men'in yanına verdiğini söyledi. Susmak, es-
kiden sanatçıların yerinin çok ufak dükkanlar 
olduğunu, burada güvenilir insanlarla çalışıl-
dığını kaydetti. 

12 yaşında çırak oldu 

On iki yaşında çırak verildiği Yeşilçimen'den 
kaynak yapmayı öğrendiğini anlatan Sus-
mak, şöyle devam etti: "Tavuk pazarı adı ve-
rilen Kapalıçarşı'nın yanında bir han vardı. O 
hanın en üst katı ustamın atölyesiydi. Maki-
nenin kaynağını yapmak için ustam saatlerce 
uğraşırdı. Kaynak yapmayı ve birçok şeyi 
orada yapmayı öğrendikten sonra Kapalıçar-
şı'da Levan Gedik ustanın yanında çalış-
maya başladım. O ustam da bana çok büyük 
imkanlar tanıdı. Bir insana verilen en büyük 
imkan güvenilirliktir. Bana çok güvendi. Ye-
rine göre kasasının anahtarını teslim etti. 
Çok küçük bir dükkandı, dükkanın içine bile 
sığamazdık. Önemli olan dükkanın büyük-
lüğü değil insanların gönül bakışıdır. İnsana 
güveni çok daha iyi öğreniyorsunuz. Ustala-
rınız da ailenin bir ferdi gibi oluyor. Şimdiki 
sistem gibi kameralar atölyede yoktu. Müş-
teri emaneti olur, altın olur. Ustalarımın tem-
bihi ise bana şu sözlerdi: 'Ayar bir insanın 
namusudur çocuklar. Ayarınız düşük çalış-
mayın, ayarınızın hakkını vereceksiniz.' O 
ayara herhangi bir şey gelmesin diye, biz de 
aynı gözle bakarak müşteri emanetlerine çok 
sahip çıkardık." 

Sanatsal çalışmalar önemli 

Sanatsal çalışmaların dengesini sağladığını 
ve kendisini dinlendirdiğini ifade eden Sus-
mak, "Ustalık bir ürünü çok güzel yapmaktır. 
Fakat buna değer katmanız için tasarım kıs-
mına da bakmanız lazım. O tasarım kısmı 
kendi lezzetinizdir. Kendi lezzetiniz, buna 
farklılık katmak, kendinizden bir şey katmak-
tır. Bir işçilik tarzı yaratmaktır. Herkes aynı 
yemeği yapar ve elden ele yemek lezzeti farklı 
olur. Sanat da böyle bir şey. Tasarım ürüne 
katıldığı zaman tadına doyum olmayan bir 
lezzet katar. Bu da kendi kişiliğinizle usta ola-
bilirsiniz demektir. Ben bütün çalışanlara 
böyle örnek olmaya çalışmışımdır. 'Şunu 
veya bunu yapın' demem, onlar da benim ye-
tiştiğim gibi takip ederler. Yetenekli olan 
daha çabuk mertebeye ulaşır." diye konuştu. 
Resim ve minyatür heykelle de çok ilgilendi-
ğini, müzelerde sergilenen ünlü koleksiyon-
ları olduğunu dile getiren Susmak, 
kafasındakini belirli bir zaman diliminde 
yapmaya çalıştığını söyledi. 

Minyatür sanatçısı ve 
eğitmen Gaye Özen,  
minyatür sanatının  
inceliklerine ilişkin,  
“Minyatürde önemli  
olan dingin bir ruh hali.  
Eğer iç ahenginize 
kavuşamamışsanız,  
minyatür yapmanız  
çok zor.” dedi

İ stanbul Üniversitesi Klasik Türk Be-
zeme Sanatları Atölyesi'nde 2010 yı-
lından bu yana minyatür dersleri 

veren Özen, yaptığı açıklamada, minya-
türe başlama hikayesini, sanat hayatını ve 
çalışmalarını anlattı. Sanatçı, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne 
Dekorları ve Kostümü Bölümünü 1993'te 
bitirdiğini belirterek, 1998'de başladığı 
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhane-
si'nde Nusret Çolpan ve Gülbün Mesa-
ra'dan klasik minyatür eğitimi aldığını 
söyledi. Evlendiğinden bu yana, yaklaşık 
180 yıllık bir evde yaşamını sürdürdüğünü 
kaydeden Özen, minyatüre başlamasında, 
evinin kendisine ilham verdiğini ifade etti. 
Gaye Özen, zaman içerisinde evin deko-
runu yaparken, tezhip ve minyatür eserleri 
almak istediğini kaydederek, bütçeyi aşan 
çalışmalar olduğu için bu sanat dallarında 
eğitim almaya karar verdiğini aktardı. Ön-
celikle sanatçı Jale Yavuz'dan tezhip ders-
leri aldığını dile getiren Özen, daha 
sonraki 10 yıl boyunca da Yavuz'un yar-
dımcı eğitmeni olarak görev yaptığını vur-
guladı. 

Minyatür bir anlamda yükseliş 

Özen, Nusret Çolpan'dan minyatüre iliş-
kin çok şey öğrendiğinin altını çizerek, 
"Ondan, kendimizi bulmamız ve kopyanın 
dışında, bu çağa uygun şeyler yapmamız 
gerektiğini öğrendik. Her zaman o yolda 
gitmeye çalıştım. Öğrencilerime de aynı 
şeyi tavsiye ediyorum. Birebir klasiği bil-
mek, fakat bu çağın da ruhunu yakalaya-
bilmek gerekiyor." diye konuştu. 
Minyatürde perspektifsiz bir bakışın oldu-
ğunu ve bu durumun kendisini çok etkile-
diğini kaydeden Özen, "Minyatürdeki, 
aslında insandan bir bakış ya da insanı 
merkeze koyan bir bakış değil. Tamamıyla 
bir kuş bakışı. Yani minyatür, bir anlamda 
yükseliş diye düşünüyorum. Yükselmek ve 
bütün kainata, dünyaya kuş bakışıyla ba-

kabilmektir." dedi. Sanatçı, tüm eserlerinde 
olmazsa olmazının beyaz renk olduğuna 
işaret ederek, "Aslında beyaz, bir anlamda 
bütün renkleri de kendinde toplayan tev-
hidi simgeliyor. Belki bundan etkileniyo-
rum. Beyaz kullanmadan kesinlikle bir eser 
üretemiyorum." ifadelerini kullandı. Kuş, 
su ve ağaç gibi doğaya dair temalar olma-
dan da asla bir eser yapamadığına dikkati 
çeken Özen, şunları aktardı: "Atölye olarak 
temalı, konulu projelerimiz oluyor ve bun-
ları da kitaplaştırıyoruz. Eğer böyle konulu 
bir projeye girmişsek, tabii araştırmak ve 
onun taslağını çıkarmak bazen 1 yıl bile 
sürebiliyor. Şehir dışında oluyor, fotoğraf-
lar çekiliyor, inceleniyor, tarihi araştırılıyor. 
Böyle çalışmalarım da var. Ama ruhuma 
soruyorsanız, 2012 yılında Datça'ya gidip 
gelmeye başladıktan sonra kendime farklı 
bir yol çizdiğimi düşünüyorum. Oradaki 
doğayla birebir temas halinde olma hali 
beni böyle minyatürler yapmaya yönlen-
dirdi. Halen de İstanbul'da çalışmalarımı 
öyle sürdürüyorum. Çalışmalarım genelde 
çok büyük, devasa boyutlarda bir minya-
tür değilse, mutlaka ev dışında çalışmayı 
tercih ediyorum." 

Ahenk olmadan minyatür olmaz 

Gaye Özen, pandemi öncesi daha çok Kü-
çüksu Kasrı'nda çalışmalarını yaptığını be-

lirterek, "Sabah kalkıp bir atölyeye gider 
gibi, malzemelerimle birlikte Küçüksu 
Kasrı'na hiçbir düşünce taşımadan gidiyo-
rum. Sonra o kağıda zemin atıyorum. O 
günkü ruh halime göre, o zemin sonra-
sında, doğayla temaşa halindeyken bir şe-
kilde bir kompozisyon çıkıyor. Bu inanın 
bana da sürpriz oluyor. Ne yapacağınızı 
bilmiyorsunuz. Başlıyorsunuz, devam edi-
yorsunuz ve hiç planlamadığınız bir şe-
kilde eseriniz bitebiliyor. Eseriniz size bir 
söz söylüyor. Sonra çok kısa da olsa her 
minyatürüme kısa bir metin yazıyorum. 
Yani her minyatürümün kendine ait bir hi-
kayesi var." dedi. 

Doğayla iç içe olmak en güzeli 

Eserleri üretirken doğayla iç içe olmanın 
çok önemli olduğuna vurgu yapan sanatçı, 
şu bilgileri verdi: "Küçüksu Kasrı'nda bir 
eser ürettiğim zaman, doğayla o temaşa 
çok önemli. Yani kaç kere yunuslar zıpla-
yıp kağıdıma su sıçrattı. Kuşlar, martılar 
geçerken kanatlarındaki suyu döküyor, 
uğur böceği, arı konuyor. Bunların hepsi 
inanın bir iz bırakıyor. O anda, aslında is-
temediğiniz bir şey. Bir anda bir leke olu-
yor kağıdınıza ama onu sonra 
dönüştürüyorsunuz. Sonunda bakıyorsu-
nuz ki eser, doğa ve iç ahenginizle iç içe 
birlikte finale ermiş." Sanatçı Özen, dingin 

bir ruh halinin önemine de değinerek, 
"Eğer iç ahenginize kavuşamamışsanız 
minyatür yapmanız çok zor. Ama bir de 
şöyle bir şey var; bu dünyanın, şehirde ya-
şamanın verdiği hız ve koşturmacalar 
içinde, bir şekilde, kendinize fırsat yaratıp 
kağıdı, boyaları ve fırçanızı elinize aldığı-
nızda, ister istemez o iç ahenge ulaşabili-
yorsunuz. İşinizin başına oturduğunuzda, 
sanki 16. yüzyılda Nakkaş Osman, 18. 
yüzyılda Levni gibi, aynı o zamanın rit-
mine giriyorsunuz. Gerçekten teknoloji ne 
kadar ilerlerse ilerlesin, o dönemdeki sa-
natçılarla aynı hızda, aynı üslupta yapıyor-
sunuz. Tabii bu da beni çok etkiliyor." 
ifadelerini paylaştı. 

Kainatın nakkaşının mirasını taşıyoruz 

Gaye Özen, minyatürün tevhit sanatı ol-
duğuna da dikkati çekerek, "Sanatçılar ola-
rak bizim, kainatın nakkaşının mirasını 
taşıdığımızı düşünüyorum ve evrenin o 
nakledilmiş muazzam halinden ancak 
küçük minyatür kopyalar yapıyoruz. As-
lında minyatür sanatçıları olarak bizler, 
kainatın nakkaşının emanetçileriyiz. Yara-
tılan her şeye baktığınızda, ince ince işlen-
miş bir nakış hali var. Bizler, ancak bu külli 
olanın cüz'i olarak birer gölgesini kağıda 
düşürüyoruz. Minyatür sanatını icra eder-
ken aslında sanatçı bir yükseliş yaşıyor ve 
kainata kuş bakışı bakıyor. Kainatın ritmi 
içinde, kendi iç ahengiyle çalışırken, tekrar 
yeryüzüne inip birebir yaratılanı kopya 
değil, gördüklerini stilize ediyor ya da yo-
rumluyor." değerlendirmesinde bulundu. 
Son 20 yıldır, gençlerin minyatüre büyük 
bir ilgisinin olduğunu söyleyen Özen, 
şöyle devam etti:"Ülkemizde de gerçekten 
bu isteğe karşılık verebilecek nitelikte çok 
değerli hocalarımız ve atölyeler var. Bu şe-
kilde devam ettiği sürece bu sanatın ölme-
yeceği zaten aşikar. Çok şükür şimdi 
UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdiği 
için de bu sanat çok daha kıymetli oldu. 
Yani insanlığın var oluşundan bu yana sü-
regelen ve korunması gereken bir miras. 
Bu bize, bizlere düştüğü için de hem 
büyük bir sorumluluk hem büyük bir mut-
luluk yaşıyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki 
bütün atölyelerin birbirini tanıması ve bir 
araya gelmesi, belki ortak projeler yapması 
gerektiğine inanıyorum. Her aktör farklı 
bir üsluptadır. Bu kimi zaman eleştiri ala-
biliyor. Halbuki farklılıklar sanatın ve ha-
yatın zenginliğidir."

Kapalıçarşı'nın yaşayan insan hazi-
neleri arasında yer alan Surmak 
Susmak, el işçiliğine dayalı tasa-
rımlarıyla değerli taşları adeta 

birer sanat eserine dönüştürüyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde bulunan, yaklaşık beş asırlık Alaca Cami'nin minaresinin, silahlı saldırı sonucunda hasar gördüğü tespit edildi

BIZLER NAKKASIN  
EMANETCILERIYIZ 

Çok sık eser ürettiğini ve her gün yeni 
bir minyatür eseri yapmaya başladığını 
aktaran Özen, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Her an çalışıyorum. Fransız 
yönetmen Robert Bresson, yorulup, 
kendi öz cevherleri kalana kadar oyun-
cularına aynı rolü çok tekrarlatır ve 
aynı sözleri söyletirmiş. Ben de minya-
türde o kadar fazla ürün üretiyor ve 
olabilecek seçenekleri o kadar fazla ya-
pıyorum ki, en nihayetinde o gerçek, 
saf yapmak istediğim tasarım gerçekle-
şecek diye düşünüyorum. Normalde 
herkes sipariş çalışabilir ama ben asla 
sipariş çalışamıyorum. Bunun nedeni 
bahsettiğim, iç ahenk ve ruh halime 
göre çalışmam. Sınırlı bir konu ya da 
atmosfere giremiyorum. Bütün sami-
miyetinizle bir işi yaptığınızda, o 

zaman içinde gelmesi gereken yere 
zaten ulaşıyor." Özen, atölye olarak İs-
tanbul Üniversitesi rektörlük binasında 
yılda 2 kez açtıkları sergiler dışında, 
birçok şehirde sergilere imza attıklarını 
belirterek, "Eğer pandemi gerçekleş-
meseydi bu yıl içinde 2 kişisel sergim 
olacaktı. Biri Ankara'da Türk Ameri-
kan Derneği'nde olacaktı. Datça'da da 
Reşadiye Mehmet Ali Ağa Konağı'nda 
kişisel sergim halihazırda bekliyor. Ta-
mamıyla doğa temasına değinmek is-
tedim. Bu eserlerimi gören herkesin 
ortak kelimesi 'cennet' ifadesiydi. Do-
layısıyla insanlardan aldığım bu tep-
kiyle, hem de hissettiklerimle beraber 
sergideki eserler bir cennet serisi haline 
geldi." açıklamasını yaptı. 
HABER MERKEZİ 

Sınırlı bir konu ya da atmosfere giremiyorum 
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SİGORTASHOP Kadınlar Voleybol 
1’inci Ligi’nde ezeli rakibi Gözte-
pe’yi konuk eden Karşıyaka, karşı-
laşmayı 3-1 kazanmayı başardı. 
Mustafa Kemal Atatürk Spor Sa-

lonu’nda oynanan mücadelenin ilk 
setini konuk Göztepe 25-22 kaza-
nıp seride 1-0 öne geçti. İkinci 
sette toparlanan Kaf-Kaf 28-26’lık 
galibiyetle skoru eşitledi: 1-1. Kar-

şıyaka üçüncü seti de 25-23 alarak 
durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü 
sette de Göztepe’ye geçit vermeyen 
Karşıyaka, 25-22’lik galibiyetle 
maçı 3-1 kazanan taraf oldu.

FİLEDEKİ DERBİDE GÜLEN TARAF KARŞIYAKA OLDU

F enerbahçe’nin geç kalecisi Altay 
Bayındır, Tivibu Spor’da yayınla-
nan “Atan Alır” programında Şük-

ran Albayrak’ın sorularını yanıtladı. Altay, 
futbola başlama hikayesini ise şöyle 

anlattı: 
“Futbola ilk başladığımda 

kaleye geçmeme imkan 
yoktu. Daha çok 

oyunda olmayı seçer-
dim. Bu durumun 

bana çok katkıları 
da oldu. Fakat bir 
gün antrenmana 
kaleci gelmedi. 
Hocamız da 

boyum uzun 
olduğu için 

beni ka-
leye ge-

çirdi.  
 
 
 
 
 

Bu durum biraz hoşuma gitti, atlayıp zıp-
layıp kurtarış yapmak beni cezbetti. Sonra 
annemle konuştum, ‘Anne, ne yapayım ka-
leye mi geçeyim?’ dedim. Onun öngörüsü 
de beni düşünerek oldu. Sahada daha te-
maslı ve zor bir mücadele olduğunu düşü-
nerek bana, ‘Oğlum fazla yıpranma kaleye 
geç’ dedi. O da düşünemedi herhalde, as-
lında kaleciler daha çok yıpranıyor.” 

Rahat hissettiğim bir futbol  

Sporla içli dışlı bir ailede büyüdüğünü be-
lirten Altay Bayındır, daha önce birçok 
farklı spor dalını denediğini söyleyerek, 
“Babam her zaman sporla uğraşmanın ya-
rarı olduğunu söylerdi. Ablam da voley-
bolcuydu. Ben daha önce Bursa'da yüzme 
ve tekvando yapmıştım. Birçok sporu de-
nedim ama kendimi en rahat hissettiğim 
spor futbol oldu” şeklinde konuştu. 

Dik durmaktan vazgeçmiyorum 

Sarı lacivertlilerin file bekçisi, Türkiye’de 
taraftarların ve futbol dışındaki insanların 
futbol hakkında haklı-haksız birçok eleşti-
risi olduğunu ve bu nedenle Türkiye’de 

futbol oynamanın zor olduğunu dile ge-
tirdi. Altay, “Ben sadece ülkemizde futbol 
oynadım. Dolayısıyla bizim ülkemizde fut-
bol oynamanın zor olduğunu söyleyebili-
rim. Türkiye'de futbolu herkes 
futbolculardan, teknik direktörlerden fazla 
biliyor. Sokaktaki vatandaşlarımız bile çok 
fazla bilgi sahibiler. Doğal olarak televiz-
yonu açıp izlediklerinizle alakalı bilgi sa-
hibi olabiliyorsunuz. Bazen bir olayın nasıl 
ya da ne şekilde olduğunu düşünmeden 
sen de yorumunu katmak istiyorsun. 
Ancak bunun sonuçlarını düşünen pek 
fazla insan yok.  
Dolaysıyla bu durum futbolcuları da yoru-
yor. Ben değer verdiğim isimler dışında ko-
nuşulanları çok kale almıyorum. 
Hocalarımız ve değer verdiğim insanların 
söyledikleri çok önemli. Ancak bu konuşu-
lanlar beni yordu demiyorum. Sadece bazı 
durumlara karşı dik durmak için bazen ya-
şını yaşamaman gerekiyor. Yaşının üze-
rinde düşünmen gerekiyor. Böylece 
sıkıntıların düzeyi ne olursa olsun yaşadık-
larının ardından yolunda sağlam şekilde 
yürüyebiliyorsun” ifadelerini kullandı.  

PARLATAN maçın ardından düzenle-
nen basın toplantısında yaptığı açık-
lamada, çok mutlu olduklarını 
belirterek, "Sonuçta 2-0 ilk devreyi 
geride kapattığımız bir maçtı. Burada 
3-2 galip gelmek bizim adımıza, 
oyuncularımızın adına, camiamız 
adına çok çok önemliydi." diye ko-
nuştu. İlk yarıda 2-0 geriye düşmele-
rine rağmen dominant bir futbol 
oynadıklarını anlatan Parlatan, şun-
ları kaydetti: "Genelde bizim üçüncü 
bölgemizde top bizde kaldı ama bu-
rada üretkenlik adına, hücum anla-
mında eksiklerimiz vardı. Bunu devre 
arasında hocamızla takımımıza ilet-
tik. Aynı futbolu, aynı cesareti göste-
rip bir tık daha kaliteyi üstüne 
koyarak üçüncü bölgede daha çok et-
kili olmaya çalışarak, neticesinde bir 
gole ihtiyacımız vardı. Bunu oyuncu-
larımıza ilettik. Ve o golü de bulduk. 
Bundan sonra oyuncularımız ve biz 
gerçekten bu maçı çevirebileceğimize 
inandık. Takdir edersiniz ki 2-0 yenik 
durumdan Malatya deplasmanından 
3-2 galip gelmek bizim adımıza dedi-
ğimiz gibi çok çok önemliydi. Biz 
üstleri hedefleyen bir ekibiz ve bun-
ları da oyuncularımızla paylaştık. O 
yüzden yolumuza emin adımlarla 
ilerlediğimiz, böyle bir galibiyet aldı-
ğımız için çok mutluyuz." 

Rakibi biz daha çok yorduk 

Bir basın mensubunun, "Son dakika-
larda olağanüstü bir performans ser-
gileyen bir Konyaspor vardı. Bundan 
önceki maçlarda 60 veya 70'inci daki-
kadan sonra fiziksel anlamda düşen 
bir takım vardı. Bugün bunu görme-
dik, bunu neye bağlıyorsunuz?" şek-
lindeki sorusu üzerine Parlatan, şu 
yanıtı verdi: "İlk önce oyuncularımı-
zın inancına bağlıyorum. Tabii ki bu-
rada 2-1'i yakalamamız oyuncuların 
direncini, inancını arttırdı. Ve ben 
şuna da bağlıyorum. Maçın gene-
linde top bizde olduğu için burada 
tabii rakibi biz daha çok yorduk. 
Çünkü top sizde olduğu zaman neti-
cesinde topa karşı oynadığınız gibi 
yorulmuyorsunuz. Bu da bizim 
maçın sonlarına doğru fiziksel an-
lamda oyundan düşüşümüze değil 
de tam tersine bir moral motivas-
yonla bu topa sahip olma oyunu ile 
birlikte bu şekil açıklayabileceğimizi 
düşünüyoruz." 
 

BİZİM HEDEFİMİZ 
SADECE ÜST SIRALAR 

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, “Futbola ilk başladığımda kaleye geçmeme imkan yoktu. 
Daha çok oyunda olmayı seçerdim. Bu durumun bana çok katkıları da oldu. Fakat bir gün 
antrenmana kaleci gelmedi. Hocamız da boyum uzun olduğu için beni kaleye geçirdi” dedi

SP   R
NEREDEN NEREYE!

Van depreminde enkaz altında kalan, depremden sonra ailesiyle Samsun'a yerle-
şen, gülle atmada Türkiye’nin ardından 2019’da IPC Para Atletizm Gençler 

Dünya Şampiyonası'nda birinci, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde de gümüş 
madalyanın sahibi olan özel sporcu Eda Yıldırım'ın (17) şimdiki hedefi, Tokyo 

Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek

Eda’nın hedefi 
altın madalya

Süper Lig'in 26. haftasında  
deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 
3-2 yenen İttifak Holding Kon-

yaspor'un teknik sorumlusu 
Ersan Parlatan, "Biz üstleri he-

defleyen bir ekibiz ve bunları da 
oyuncularımızla paylaştık.  

O yüzden yolumuza emin adım-
larla ilerlediğimiz, böyle bir  
galibiyet aldığımız için çok 

 mutluyuz." dedi 

2011 yılında meydana gelen Van depre-
minde göçük altında kalan Eda Yıldırım, 
depremden sonra ailesiyle birlikte Samsun'a 
taşındı. Futbol ve atletizmle ilgilenen Yıldı-
rım, resim öğretmeninin yönlendirmesiyle 
2015 yılında gülleyle tanıştı. Kısa sürede ba-
şarılarıyla dikkat çeken genç sporcu, katıldığı 
ilk şampiyona olan Özel Sporcular 
Türkiye Şampiyonası'ndan 
gülle atmada, altın ma-
dalya kazanarak şampi-
yon oldu. Uluslararası 
Paralimpik Komite ta-
rafından 2019 yılında 
İsviçre'nin Notvil şeh-
rinde düzenlenen 
2019 IPC Para Atle-
tizm Gençler Dünya 
Şampiyonası'nda milli 
sporcu Eda Yıldırım, 
gülle atmada Türkiye'yi 
temsil etti, 12.05 metrelik de-
recesiyle yıldızlar kategorisinde 
şampiyon olarak altın madalya kazandı. 
Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin 
Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya 
Para Atletizm Grand Prix'sinde de yarışan 
Eda Yıldırım, gülle atma müsabakalarında 
ilk iki sırayı aldı. Yıldırım 12,19'luk derece-
siyle gümüş madalya kazanıp, 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları A barajını geçti. Öğret-
meninin yönlendirmesiyle tanıştığı gülle at-
mada, başarıdan başarıya koşan özel 
sporcunun şimdiki hedefi, koronavirüs salgını 
nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat-
ları'nda ay- yıldızlı bayrağı göndere çekmek. 

Hedefler için çok çalışıyoruz 

Tokyo Olimpiyatları’na gidebilmek için ciddi 
antrenmanlar yapan genç sporcunun en 
büyük hedefi ise 2024 Paralimpik Olimpiyat-
ları’nda hem madalya almak hem de Türk 
bayrağını dalgalandırmak. Hedeflerine ulaş-
mak için çalıştığını belirten Yıldırım, "2011 
Van depremini yaşadık, ben enkazın altından 
çıkarıldım. Depremin ardından ailemle bir-
likte Samsun’a taşındık. 23 Nisan Orta-
okulu’nda eğitim gördüğüm dönemde Resim 
Öğretmenim Vildan Göz sayesinde Aytunç 
Göz’le ardından da sporla tanıştım. Sporla 
tanıştıktan sonra antrenörlerimle birlikte 
ciddi antrenmanlar yaptık ve 2019 yılında 
Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda birinci 

oldum. Aslında bizim hedefimizdi ve orada 
ismim açıklandığında gurur duydum, duygu-
larım karmakarışık olmuştu. İstiklal Marşı’nı 
okuttum ve aynı zamanda rekor kırdım. 
Geçen hafta da Dubai’de düzenlenen yarış-
malara katıldık. Benim bir hedefim vardı, 
olimpiyat kotasına girmek ve olimpik, para-

limpik oyunlarına gitmek. Bunun için A 
barajını geçtim ama bizim için en 

önemlisi dünya listesinde 5’inci 
sıraya girmek. Şu an onun 

için çalışıyorum. 30’lu yaş-
larda rakiplerim var, onla-
rın yanında kendimi daha 
güçlü hissediyorum. 
Onlar gülle attıkça ben 
daha çok hırslanıyorum. 
Hedeflerimizi gerçekleştir-

mek için çok çalışıyoruz. 
Benim en büyük hedefim, 

2024 Paralimpik Olimpiyat-
ları’nda hem madalya almak hem 

de bayrağımızı dalgalandırmak" dedi. 

Bayrağımızı dalgalandıracağız 

Eda Yıldırım’ın antrenörü Sinem Yıldırım, "4 
yıldır Eda ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi özel 
bir sporcu. Hem kendim spor yapıyorum 
hem de antrenörlük yapıyorum. Eda, Van 
depreminden sonra Samsun’a geldi ve oku-
lunda öğretmenleri tarafından fark edildi. 
Daha sonra 'gülleci olabilir' düşüncesiyle ilgili 
kişilerle görüşmeler yapıldı. Bugüne kadar 
ciddi çalışmalar yaptık ve en büyük başarı-
mız, İsviçre’de yapmış olduğumuz Dünya 
Yıldızlar Şampiyonası’nda Eda’nın birinci ol-
masıdır, bu yarışlarda ayrıca Dünya Yıldızlar 
Rekoru’nu da kırdı. Eda ayrıca Atletizm Fe-
derasyonu’nda da yarışıyor. Geçen hafta Du-
bai’de düzenlenen yarışmalara da katıldık ve 
çok şükür Olimpiyat A Barajı’nı geçtik. 2019 
yılında Tunus’ta 10.98’lik bir derecesi vardı, 
bu derece Dubai’de 12.19 metreye çıktı. Eda 
daha çok küçük, olimpiyatı şu an hedefliyor 
olmamız bile bizim için çok büyük bir başarı-
dır. Şimdi tek hedefimiz, Eda’yı dünya sırala-
masında daha önlere taşımak. Bu amaç 
doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah bir gün 
olimpiyatlarda yarışırsak, olimpiyatta kür-
süde olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak 
istiyoruz. Eda’nın 30’lu yaşlarda rakipleri var. 
Mart ayında Fransa’ya gideceğiz, hedefleri-
miz için çalışıyoruz" diye konuştu. DHA 

Sporla içli dışlı bir ailede 
büyüdüğünü belirten 
Altay Bayındır, daha 
önce birçok farklı spor 
dalını denediğini söyle-
yerek, “Babam her 
zaman sporla uğraşma-
nın yararı olduğunu söy-
lerdi. Ablam da 
voleybolcuydu. Ben daha 
önce Bursa'da yüzme ve 
tekvando yapmıştım. Bir-
çok sporu denedim ama 
kendimi en rahat hisset-
tiğim spor futbol oldu” 
şeklinde konuştu. 

SÜPER Lig'in 26. haftasında Yukatel 
Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaş-
ması, ev sahibi takımın 1-0 üstünlü-
ğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 6. 
dakikasında kazanılan serbest vu-
ruşu kullanan Rodallega'nın şutunda 
barajın üstünden geçen top kalecide 
kaldı. 7. dakikada Sagal'ın pasıyla 
sol çapraz pozisyonda topla buluşan 
Mesanovic'in şutunda topu sa-
vunma oyuncuları uzaklaştırdı. 14. 
dakikada Mustafa Yumlu'nun pa-
sıyla topla buluşan Rodellaga'nın 
ceza sahası yayından attığı şutta 
meşin yuvarlak direğe çarparak yan-
dan auta gitti. 17. dakikada ceza sa-
hası içinde Sagal'ın çevirdiği topa 
Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin 

yuvarlak auta çıktı. 19. dakikada Yu-
katel Denizlispor öne geçti. Hızlı ge-
lişen atakta Rodallega’nın kendi yarı 
sahasında verdiği topa hareketlenen 
Mesanovic, meşin yuvarlakla bir 
süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya 
rağmen ceza alanına girdikten sonra 
yaptığı vuruşla topu filelere gön-
derdi: 1-0. Müsabakanın ilk yarısını 
Yukatel Denizlispor 1-0 önde ta-
mamladı. 

İkinci yarı nasıl gitti? 

56. dakikada Soner Dikmen'in ceza 
sahasının dışından sağ çaprazdan 
kaleye şutunda top soldan auta çıktı. 
70. dakikada Sandro'nun altıpas 
üzerinden şutunda top kaleci Cenk 
Gönen'den döndü. Ceza sahasın-
daki tehlikeyi Fabiano topa kafa ile 
vurarak uzaklaştırdı. 73. dakikada 
Ahmad Yasin'in pasında topla bulu-
şan Rodallega, ceza sahası içerisinde 
sol çaprazdan kaleye şutunda meşin 
yuvarlak kaleciden döndü. 90+3. 
dakikada Sandro'nun ceza sahası 
çizgisi üstünden çektiği şutta top 
üstten auta çıktı. 90+5. dakikada 
Rodellega'nın rakip yarı alanın 
ortalarından çektiği şutta kaleci 
Nordfeldt topu güçlükle kurtardı. 
Karşılaşma Denizlispor'un 
1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

DENİZLİSPOR TEK GOLLE GÜLDÜ 



S arı-kırmızılı takım, Bahçeşehir 
Okulları Stadı'nda oynanan karşı-
laşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. 

dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Ga-
latasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkarta-
rak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz 
Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Galatasa-
ray, Süper Lig'de son 7 maçından galibi-
yetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. 
haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan 
sonra oynadığı 7 maçı kazandı. Galatasa-
ray, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Yeni 
Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başak-
şehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz 
Alanyaspor'u mağlup etti. 
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atarken 
kalesinde sadece 3 gol gördü. 

Alanyaspor'a karşı ilk galibiyet 

Galatasaray, bu sezon 3. kez karşılaştığı 
Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibi-
yetini elde etti. 
Akdeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında 
İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. 
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Ku-
pası çeyrek finalinde yine İstanbul'da karşı 
karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-2'lik skorla 
mağlup ederek, elemişti. 

Emre Kılınç'tan 4. gol 

Galatasaray'ın sezon başında renklerine 
bağladığı Emre Kılınç, Süper Lig'de bu 
sezon 4. kez ağları havalandırdı. Emre Kı-
lınç, sezonun ilk yarısındaki Gaziantep, 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 
Göztepe müsabakalarında da birer kez 
topu filelere göndermişti. 

Fatih Terim sevinçli  

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 
Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galata-
saray'da teknik direktör Fatih Terim karşı-
laşmadan sonra, Aytemiz Alanyaspor ile 
her maçın zevkli geçtiğini vurguladı. İstan-
bul'daki maçta da kendilerinin topun ha-
kimi olduklarını dile getiren Terim, 
"Burada onlar topun hakimiydi. İlk yarı 1-
0'dan sonra oyunu koparabilirdik. Böyle 
maçlarda 2'yi bulmak kritik süreçtir. Bula-
madık. İkinci yarı Alanyaspor topa daha 
çok sahip oldu, pozisyon bulmaya çalıştı. 
Bir kaç pozisyon da buldu. Buradan üç 
puanla ayrılmak kolay bir şey değil. Bu kri-
tik maçtan 3 puan aldığımız için sevinçli-
yiz." değerlendirmesinde bulundu. 
Oyunun kırılma anları olduğunu söyleyen 
Terim, maçta Luyindama'nın kafasına 
darbe aldığı pozisyonu kırmızı kart olarak 
yorumladı. Pozisyonda Luyindama'nın 
kafasının değil, ayağın nereye kalktığına 
bakmak gerektiğini anlatan Terim, "Biz 

böyle bir kadere derbi maçında uğradık. 
Ben çıkıp 'kırmızı kart' dedim. Cüneyt Ça-
kır'ın idare ettiği maçtı." dedi. 

Tuzağı bertaraf ettik 

Karşılaşmanın hakemleri hakkında da dü-
şüncelerini aktaran Terim, ceza yemek is-
temediğine vurgu yaparak, şunları söyledi: 
"Maça genç hakem veriyorsunuz, çok 
güzel. Dördüncü hakemi de genç veriyor-
sunuz. Daha evvel Süper Lig'de görmeye 
alışkın olmadığımız. Bu yetmiyormuş gibi 
VAR'a Süper Lig'de düdük çalmaya alışkın 
olmayan hakem koyuyorsunuz. Bu nasıl 
anlayış? Haftanın en kritik maçı Alanyas-
por-Galatasaray maçı değil mi? Ben hay-
retler içerisindeyim. Genç hakemlere 
itirazım yok ama bir tarafı tecrübeli olay-
ları doğru yönetecek. İkinci sarı kart yok, 
kırmızı kart yok, penaltı yok. Bunları ben 
pek dillendirmem. Bu kadar bariz ki bir tu-
zağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. 
Ondan dolayı da mutluyum. Bunun başka 
bir anlamı yok. Hiç tatlı bir şey değil. 

Böyle şey olur mu? Ben anlamakta zorluk 
çekiyorum." 

Yaşamak cesurların hakkıdır 

Bu kadar kritik bir maçın bu kadar tartışılır 
pozisyonun olmaması gerektiğini dile geti-
ren Terim, "Size penaltıdır bana değildir. 
Size kırmızı karttır bana değildir. Ben sarı 
derim siz değil dersiniz. Buna hiç itirazım 
yok ama bu nedir arkadaş. Bazı şeylerden 
korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. 
Sen öyle kaderlerle oynayamazsın. Başka 
etki başka tepkilerle bu düdüğü çalmaya-
caksınız. Cesaretin yoksa çalmayacaksın 
kardeşim. Sen koskoca büyük takımların 
ya da başka takımın kaderi ile oynayamaz-
sın. Bu kadar bariz. Allah öyle büyük ki 
Tzavellas sarı kart yiyor. İlk yarı benim 
önümde atlıyor, eline çarpıyor. Dördüncü 
hakemin bir metre önünde. 'Çarpmadı 
hocam' dedi. Oyunun kaderi değil mi? Bir 
şey istediğimiz yok bizim. Adalet herkes 
için diyoruz ama hiç hoş bir manzara 
değil." şeklinde görüş belirtti.

ASLAN LIDER GIDIP 
LIDER GELDI
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KULÜBÜN sosyal medya hesabın-
dan yapılan açıklamada, maçın son 
anlarında oyuncuları Eduart Rro-

ca'nın kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği be-
lirtilerek, "Müsabakanın 90. dakikasında 
oyuncumuz Eduart Rroca, hakem Turgut 
Doman tarafından ikinci sarı kartını gördüğü 
gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bırakıl-
mıştır. Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart 
gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına 
karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci 
kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi 
oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm iti-
razlarına karşın açık bir kural hatası yapmış-
tır." denildi. Açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: "Turgut Doman, müsabakanın so-
nunda soyunma odasına giriş tünelinde ko-
nuyla ilgili itirazlarını sürdüren oyuncu ve 
teknik heyetimize, 'Ben 59. dakikada da Rro-
ca'ya kart gösterdim, 90. dakikada ikinci sarı 
kartını gördü. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. So-
yunma odasında size verdiğim kartı gösterece-
ğim.' ifadelerini kullanmıştır. Turgut Doman'ın 
bu sözleri üzerine kartın gösterildiği pozis-
yonu ve hakem kartındaki notları görme tale-
bimiz geri çevrilmiştir. Türk hakemlerinin ve 
dolayasıyla Turgut Doman'ın dürüstlüğüne 
güveniyor, hatasını ve itirazlarımıza karşılık 
kullandığı ifadeleri kabul ederek raporuna ek-
lemesini bekliyoruz. İstanbulspor Kulübü ola-
rak söz konusu kural hatasıyla ilgili Türkiye 
Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu ya-
pacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

İstanbulspor isyanda

 
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası 
Elemeleri D Grubu'nda mücadele 
eden A Erkek Milli Takımımız, İs-
veç’i 88-80’lik skorla yendi. Akat-
lar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 
oynanan müsabakaya Milliler, 
Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, 
Göksenin Köksal, Alperen Şengün 
ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. 
Türkiye mücadelenin ilk yarısını 
39-35 önde tamamlarken karşı-
laşmadan da 88-80’lik skorla 
galip ayrıldı. A Erkek Milli  
Takımımızda; Alperen Şengün 24, 
Buğrahan Tuncer 19 ve Sertaç 
Şanlı 14 sayıyla oynadı. İsveç’te 
ise Jonas Jerebko 21 sayı kay-
detti. Mücadeleyi; Türkiye Bas-
ketbol Federasyonu (TBF) 
Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF 
CEO’su Ömer Onan, TBF Genel 
Sekreteri Emin Balcı ve TBF yö-
neticileri takip etti. Milliler, grup-
taki son maçında 22 Şubat 
Pazartesi günü saat 20.00’de  
Hırvatistan ile karşılaşacak.  

Türkiye  
ezdi geçti! 

İstanbulspor Kulübü, TFF 1. Lig'de  
Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri 
karşılaşmada kural hatası olduğunu 

iddia ederek, Türkiye Futbol Federas-
yonuna başvuru yapılacağını açıkladı

EDİRNE Olimpik Yüzme Havu-
zu'ndaki müsabakalarda, ENKA 
Spor Kulübünün sporcusu Beril, 

4.06.64'lük derecesiyle 400 metre serbest kate-
gorisine Olimpiyat A Barajını geçmeyi ba-
şardı. Beril, ayrıca 17-18 ve 19+ Yaş 
kategorilerinde yeni Türkiye rekorunun sahibi 
oldu. Milli yüzücü, daha önce de 800 ve bin 
500 metre serbestte de olimpiyat A barajını 
geçmişti. Organizasyonda ENKA Spor Kulü-
bünün yüzücüleri kırdığı Türkiye rekorlarıyla 
dikkati çekti. Merve Tuncel 200 metre ser-
bestte 1.59.70, 200 metre kelebek stilde ise 
2.11.54'lük dereceleriyle 15-16 yaş kategorile-
rinde Türkiye rekoru kırdı. Defne Taçyıldız 200 
metre kelebekte 17-18 Yaş ve 19+ yaş katego-
rilerinde 2.09.37'lik derecesiyle Türkiye rekoru-
nun yeni sahibi olmayı başardı. Erkeklerde ise 
Yiğit Aslan 400 metre serbest stilde 3.51.08'lik 
deresiyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye re-
korunu eline geçirdi.

Milli yüzücü  
A barajını geçebildi
Milli yüzücü Beril Böcekler, Uluslar-

arası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme 
Müsabakaları'nda 400 metre serbest 
stilde elde ettiği derecesiyle hem Tür-
kiye rekoru kırdı hem de 2020 Tokyo 

Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti

GEÇEN hafta takımının 
Fraport TAV Antalyaspor 
karşılaşmasında forma gi-

yerek Oğuz Çetin'in 503 maçlık re-
korunu egale eden 37 yaşındaki 
futbolcu, 504. kez sahaya çıkarak 

Süper Lig'de en çok forma giyen 
oyuncu unvanını elde etti. 2001 yı-
lında profesyonelliğe adım atan 
Umut Bulut'un 17 sezonda şu ana 
kadar 163 golü bulunuyor. Yeni Ma-
latyaspor'a geçen sezon ortasında 

transfer olan Umut Bulut, bu sezon 
takımına ligde 2 gol katkısı yaptı. 

Umut Bulut'a plaket verildi 

Umut Bulut'un Konyaspor karşılaş-
masıyla Süper Lig'de en fazla forma 
giyen oyuncu olması nedeniyle maç 
öncesinde mini bir tören düzenlendi. 
Sahanın kenarındaki etkinlikte, Yeni 
Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil 
Gevrek, tecrübeli futbolcuya plaket 
verdi. Sarı-siyahlı takımın teknik di-
rektörü Hamza Hamzaoğlu ile kulü-
bün sportif direktörü Ali Ravcı da 
Umut Bulut'u tebrik etti. Yeni Malat-
yasporlu futbolcular da Umut Bu-
lut'u alkışlayarak başarısından 
dolayı kutladı. 

Umut Bulut'a tebrik geldi 

Galatasaray Kulübü, bir dönem 
sarı-kırmızılı formayı giyen ve Süper 
Lig tarihinin en fazla maça çıkan 
oyuncusu olan Yeni Malatyasporlu 
Umut Bulut'u tebrik etti. Kulübün 
Twitter hesabından yapılan payla-
şımda, "2012-2016 yıllarında sarı-
kırmızı formamızı giyerek büyük 
başarılara imza atan Umut Bulut, 
Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig 
tarihinin en çok forma giyen futbol-
cusu oldu. Tebrikler Umut." ifadeleri 
kullanıldı. Yeni Malatyaspor'un 26. 
haftada İttifak Holding Konyaspor 
ile oynadığı maçta 504. kez lig ma-
çına çıkan Umut, Galatasaray'da 
114 lig karşılaşmasında forma giydi 
ve 32 kez fileleri havalandırdı.

Umut Bulut tarihe geçti
Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'un İttifak Holding Konyaspor 

ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Umut Bulut, tarihe geçti

CEZA yemek istemediğini, bunun 
için bahane arandığını söyleyen 
Terim, Alanya deplasmanından pu-
anla dönmenin çok önemli oldu-
ğunu vurguladı. Her puan ve her 
deplasmanın önemli olduğunu, 
ancak çok maç olduğuna dikkati 
çeken Terim, "Buradan 3 puanla lider 
dönmek de çok önemli bir mesaj. Biz 
her yerde herkesi yenebiliriz. Müca-
delemizi üst seviyede tuttuğumuz sü-
rece iyi günler gelecektir. Sonuçta 
Galatasaray takımıdır bu. Psikolojik 
olarak zirvede kalmak hepimizin is-
tediği bir şey. O nedenle mutluyuz." 
yorumunu yaptı. DHA 

Biz her yerde  
herkesi yenebiliriz 

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 
deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 

yenerek liderliğini sürdürdü 

“

Oğuz Çetin'in 503 maçlık reko-
runu egale eden 37 yaşındaki 
futbolcu, 504. kez sahaya çıka-
rak Süper Lig'de en çok forma 
giyen oyuncu unvanını elde etti.



 
 

G ünümüzde bilim ve teknolojinin 
hayatın her alanında yaygınlaş-
masıyla birlikte çocuklara bilim 

eğitiminin nasıl verileceği konusu daha 
da önem kazandı. Beyoğlu Belediyesi, 
çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji 
ve matematikle buluşturarak geleceğin 
mühendislerini, bilim insanlarını yetiştir-
mek amacıyla Bilim Beyoğlu’nu kurdu.  
7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere eği-
tim verilen merkezde; 8 tane bilim atöl-
yesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon 
ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahne 
bulunuyor. Pandemi nedeniyle online 
olarak başlayan eğitimler yüz yüze eği-
time geçilmesiyle birlikte Şişhane de ku-
rulan Bilim Merkezi’nde devam edecek. 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız’ın “çocuklarımız için en büyük ha-
yalimdi” dediği proje, geleceğin nesilleri-
nin yetiştirilmesi açısından büyük önem 
taşıyor. 

Dolu dolu eğitim  

Bilim Beyoğlu’nda açılan Dene Yap Atöl-
yeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, 
Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, 
Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atöl-
yesi’nde Öğrenciler önceden duyurulan 
içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. 
Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenci-
ler, uzun süreli șekilde atölyelere toplu 
kayıt yaptırarak tüm atölyelerdeki eğitim-
lerden de faydalanabiliyor. Merkezde ay-
rıca bilim söyleşileri, seminerler, 
konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli 
çalışmalar da düzenlenerek bilim ve tek-
noloji alanında farkındalık oluşturulması 
hedefleniyor. 

Yetenek kazandırılıyor 

Doğa, çocuklar için kozalağı, yaprağı, 
arisi, çamuru ve çiçeği ile keşfedilmeyi 
bekleyen uçsuz bucaksız bir alandır. 
 Bilim Beyoğlu Doğa Bilimleri Atölyeleri 
doğanın dili olan fizik, kimya, biyoloji 
gibi temel bilimleri içeren atölye içerikle-
riyle öğrencilere doğayı bilimsel bir gözle 
okuma yeteneği kazandırmayı hedefliyor. 
Öğrenciler;  tohum atölyesi, kuş atölyesi, 
evimizdeki kimya atölyesi, kristaller atöl-
yesi, devrilmeyen yapılar atölyesi, çok 
enerjiksin atölyesi gibi birçok atölye 

eğitimine katılarak eğlenceli deneylerle 
gözlemleyerek, keşfederek ve sorgulaya-
rak bilimin eğlenceli yönüyle tanışıyor. 

Üreten gençlik yetişiyor 

Günümüzde insan gücüyle yapılan bir-
çok iş robotik sistemler kullanılarak çok 
daha hızlı ve düşük maliyette gerçeklești-
riliyor. Bilimciler önümüzdeki yıllarda ise 
robotların insan hayatına çok daha fazla 
gireceği görüşünde birleşiyor. Bu nedenle 
öğrencilerin teknolojiyi sadece kullanan 
değil, teknolojiyi geliştiren ve yöneten bi-
reylere dönüşebilmesi için robotik ve 
kodlama gibi teknik alanlara hâkim ol-
maları gerekiyor. Bilim Beyoğlu Teknoloji 
Atölyeleri, öğrencilere kodlamanın temeli 
sayılan algoritmik düşünmeyi öğreterek 
kodlama becerilerini geliştirmeyi hedefli-
yor. Bunun yanı sıra çeşitli eğitim setleri 
kullanarak robotiğin temelini oluşturan 
elektronik devreleri ve mekanik sistemleri 
bütüncül olarak kavramalarına olanak da 
sağlanıyor. 

Yetenekler keşfediliyor 

Birçok bilimsel çalışma, sanat eğitiminin 

öğrencilerde yaratıcılık, akademik perfor-
mans, motor beceriler, özgüven, sebat ve 
odaklanma becerilerini artırdığını göste-
riyor. Dünyaya yön veren fikir liderlerinin 
çoğunun bir sanat dalıyla uğraşması ise 
bu çalışmaları destekler nitelikte. Bilim 
Beyoğlu Tasarım Atölyeleri, öğrencilerin 
yaratıcılıklarını ortaya çıkararak üretme-
nin zevkini tadabilecekleri birçok farklı 
atölye çalışması içeriyor.  
Öğrenciler tezhip, ebru, minyatür gibi  
geleneksel Türk sanatlarının yanında taş 
boyama, tel bebek, seramik, boyama ve 
dokuma atölyesi gibi birçok farklı alanda 
tasarımlar yaparak kendilerini ifade etme 
fırsatı buluyor. 

Uzay için yolculuk 

Günümüzde son derece hız kazanan 
uzay ve astronomi çalışmaları, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyinde belirleyici bir rol 
üstleniyor. Bilim Beyoğlu Astronomi, 
Havacılık ve Uzay Atölyeleri ile de öğren-
cilerin madde, temel kuvvetler, aerodina-
mik ve aviyonik sistemler ile ilgili bilimsel 
prensipleri eğlenceli deneylerle keşfetme-
leri hedefleniyor. Atölyelerde galaksiler, 

güneş sistemi, ötegezegenler, takımyıldız-
lar, uzay araçları ve uzayda yaşam gibi 
temalara ilişkin konular interaktif ve sor-
gulama temelli yöntemlerle işleniyor. 
Planör, paraşüt, uçak, insansız hava 
araçları, helikopterler ve roketler gibi çe-
şitli hava araçlarının çalışma prensipleri 
simülasyonlar ve modellemeler 
aracılığıyla çocuklara öğretiliyor. 

Matematik becerisi gelişiyor 

Öğrencilere akıl yürütme, analitik 
düşünme, problem çözme becerilerini 
geliştirme ve zihnini yönetebilme yeteneği 
kazandıran Matematik, sadece okul 
hayatında değil günlük yaşamda da 
önemli bir rol üstleniyor. Bilim Beyoğlu 
Matematik Atölyeleri, öğrencilerin gün-
lük hayat problemlerine karşı kendi 
çözüm yollarını oluşturma becerilerini 
geliştirmeyi ve matematik bilimine karşı 
olumlu duygular geliştirmelerini sağla-
mayı hedefliyor. Atölyelerde, geometrik 
ve cebirsel kavramların öğrencide anlamlı 
hale gelmesi amacıyla bilgisayar, mobil 
uygulama, simülasyon ve üç boyutlu 
modellemelerden faydalanılıyor.
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Balıkçılara özel atık kutusu

Beyoğlu Belediyesi,  
çocukları erken yaşlarda 
bilim, teknoloji ve  
matematikle buluştura-
rak geleceğin mühendis-
lerini ve bilim insanlarını 
yetiştirmek amacıyla 
Bilim Beyoğlu’nu kurdu. 
Başkan Yıldız’ın “Çocuk-
larımız için en büyük  
hayalimdi” dediği proje 
ile çocuklar erken yaşta 
bilim ve teknolojiyle  
tanışacak

ÜSKÜDAR Sahili boyunca olta balıkçılığı yapan vatandaşların 
çöpe ve çevreye attıkları misina iğneleri ve kancaları hem insan-
lar hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Çevreye atılan mi-
sina iğneleri ve kancaları yiyecek sanarak beslenmeye çalışan 
sokak hayvanlarının sağlığı tehlikeye giriyor. Üsküdar Beledi-
yesi Minik Dostlar Kliniği’ne tedavi amaçlı getirilen minik 
dostlarımızın röntgenlerinde tespit edilen bu durumu Veteri-
ner İşleri Müdürü Ömür Uzunali yaşanılan bir olay ile ak-
tardı. Uzunali, “Geçtiğimiz günlerde kısırlaştırılmak için 
getirilen bir kedinin çekilen röntgeninde bağırsağında birden 
çok misina iğnesi tespit ettik. Kedi kısırlaştırılmadan önce 
bağırsak ameliyatına alındı, iğneler toplandı. Kedinin teda-
visi şu anda devam ediyor” şeklinde konuştu. Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuya dikkat çekmek 
ve vatandaşları uyarmak için sosyal medya hesapların-

dan paylaşım yaparak, “Röntgende görünen 
bir misina ve iğnesi. Her hafta 2-3 

ameliyat yapıyoruz böyle ve 
birçoğunu kurtaramıyoruz 
diyor arkadaşlarım. Balıkçı-
lara çağrı yapmak istiyorum.  
Bilgilendirici, uyarıcı görseller 
yapacağız sahile ama bu  
sorunu ancak sizin özen ve 
vicdanınızla çözebiliriz.”  
diyerek çağrıda bulundu. 
Çağrıdan sonra belediye ola-
rak balıkçıların yoğun olarak 
bulunduğu yerlere misina ve 
kanca çöpleri için özel atık 
kutuları yerleştirildi.

Kediler unutulmadı
EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Deniz 
Köken ve Yeşilpınar Bilgi Evi öğrencileri-
nin katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsa-
mında, Eyüpsultan Meydanına kurulan 
stanttaki kedi mamaları vatandaşlara da-
ğıtıldı. Yaşamımızın parçası olan sokak 

hayvanları için farkındalık oluşturmak, 
hayvanların korunması ve beslenmesi 
adına öğrencileri bilinçlendirmek ama-
cıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 
da kapı önlerine su ve mama koymaları 
rica edildi. Programda, öğrencilerin 
özenle hazırladığı kedi evleri, Eyüpsultan 
Meydanı'nın farklı noktalarına yerleştirdi. 
Öğrenciler ayrıca Yeşilpınar Bilgi Evi’nin 
içerisinde bulunduğu Şehit Şerife Bacı 
Parkı’na da kedi evleri yerleştirdi. Etkin-
likle ilgili bir açıklamada bulunan Başkan 
Deniz Köken şunları söyledi: “Zaten biz 
bunu Veteriner Müdürlüğümüzle sürekli 
yapıyoruz. Bugün Kediler Günü olması 
sebebiyle bilgi evi öğrencilerimizle farklı 
bir etkinlik yapalım dedik. Halkımıza kedi 

maması dağıtalım, soğuk kış günlerinde 
duyarlılık olsun istedik. Bu kedi evlerin-
den, mama kaplarından ilçemizde her 
bölgemize yapıyoruz. Hayvansever va-
tandaşlarımız, duyarlı vatandaşlarımız 
bu kedi evlerinden almak isterlerse bizim 
Veterinerlik Müdürlüğümüzle irtibata ge-
çebilir, oradan temin edebilirler. Herkes 
penceresinden baktığında mağdur bir 
kedi veya köpek gördüğünde bizi arıyor. 
Onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz 
ücra köşeleri göremeyebiliriz. Vatandaş-
larımız gördüklerinde bizimle irtibata 
geçmeleri yeterli olacaktır.”

Ayın sazı  
keman oldu

BEYOĞLU Belediyesi’nin kültür sanat etkinlik-
leri kapsamında gerçekleştirdiği “Ayın Sazı” 
program serisinde Ocak ayının enstrümanı 
olarak keman seçildi. Klasik batı müziğinin 
temel enstrümanı olan keman ve keman aile-
sinin diğer çalgıları viyola, viyolonsel ve 
kontrbas; tarihi, yapımı ve repertuvardaki 
önemli eserleriyle tanıtıldı. Program, Alp Altı-
ner’in kemanın tarihi ve yapımı hakkındaki 
konuşmasıyla başladı. Kemanın tarihsel süreç 
içerisinde gelişiminin anlatıldığı programda, 
keman yapımındaki incelikler ve önde gelen 
keman yapımcılarına değinildi. 

Keman ailesi tanıtıldı 

“Kontrbastan Kemana” programında ise 
keman ve ailenin diğer çalgıları viyola, viyo-
lonsel ve kontrbas tanıtıldı. Hakan Şensoy, 
Sevil Ulucan, Beste Tıknaz, Şafak Erişkin ve 
Onur Özkaya seçkin bir repertuvarla dinleyi-
ciyle buluştu. Ülkemizin yetişmekte olan genç 
müzisyenleri de unutulmadı. “Genç Yetenek-
ler” başlıklı programda Cihat Aşkın’ın takdi-
miyle Türkiye’nin yetenekli gençleri Sena 
Erünsal piyanosu, Bahar Erünsal ve Doruk 
Deniz Aksu da kemanlarıyla yer aldılar. “Do-
ğumunun 250’nci yılında Beethoven” isimli 
programda Aydın Büke, Beethoven’ın hayatı 
ve eserleri hakkında bilgi verdi. Gökhan Ay-
bulus, Yonca Sülün, Öykü Koçoğlu ve Çağla-
yan Çetin ise Beethoven’in meşhur 
eserlerinden örnekler sundular. Kapanış prog-
ramı ise “Minyatürler” ile yapıldı. Cihat Aşkın 
ve Mehru Ensari, tangodan türküye uzanan 
renkli bir repertuvar seslendirdiler. 

Sanatseverlere sunuldu 

Pandemi şartlarından dolayı seyircisiz olarak 
yapılan programlar, kayda alınarak Beyoğlu 
Belediyesi’nin Beyoğlu Kültür Sanat isimli 
youtube kanalından online olarak sanatsever-
lere sunuldu. Böylece bu programların, yal-
nızca İstanbul halkına değil, Türkiye’nin, 
hatta dünyanın her yerinden dinleyiciye hitap 
etmesi sağlandı. Kayıt altına alınan program-
lar, aynı zamanda keman ve keman ailesiyle 
ilgili önemli ve kalıcı bir arşiv malzemesi, bir 
başvuru kaynağı haline gelmiş oldu. 
SEMANUR POLAT

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzen-
lenen “Ayın Sazı” program serisinde 

Ocak ayının enstrümanı olarak 
keman seçildi. Klasik batı müziğinin 

temel enstrümanı olan keman ve 
keman ailesinin tüm çalgıları tarihi, 

yapımı ve repertuvardaki önemli 
eserleriyle tanıtıldı

GELECEK BEYOGLU’NDA 
SEKIL ALIP DEGISECEK

TÜRKİYE’DE gençlerin, özellikle 
teknoloji alanında gelişmelerine 
katkı sağlamak amacıyla  2018 
yılında Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 
100 günlük icraat Programı çer-
çevesinde, 81 ilde 100 Deneyap 
Teknoloji Atölyesi kurulmasına 
dair çalışmalar başlatıldı. Bu 
kapsamda  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, TUBITAK ve Türkiye Tek-
noloji Takımı Vakfı işbirliğinde 
Deneyap Türkiye hayata geçi-

rildi. Deneyap Türkiye projesi, 
gelecek yüzyılın ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak proje ta-
banlı, günlük yaşam problemle-
rini ele alan, 21.yy becerilerini 
kazanmalarını sağlayan, kap-
samlı ve farklı bir eğitim modeli 
olarak ortaya çıktı. Milli Tekno-
loji Hamlesi için önemli adımlar-
dan biri olan Deneyap Türkiye 
projesi kapsamında Bilim Be-
yoğlu’nda Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri kuruldu.

Eyüpsultan Belediyesi Dünya Kediler Günü 
nedeniyle “Bir Kap Mama Biraz Da Su, 

Onlar Eyüpsultan’ın Mutluluğu” sloganıyla 
bir etkinlik düzenledi

Teknoloji hamlesine destek 

ALİ AVUÇ


