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Güven ortamı
bırakmadınız

HERKESE KIYDINIZ

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, cuma mesaisinin öğ-

lene kadarki bölümünü Ataşehir’e
ayırdı. Ataşehir Belediye Başkanı
Battal İlgezdi ile birlikte ilçedeki 4
farklı mahalleyi ziyaret eden İma-
moğlu, Kayışdağı’ndaki İSKİ’ye ait
960 dönümlük yeşil alanda da incele-
melerde bulundu. İmamoğlu, Evliya
Çelebi’nin “Seyahatname” adlı ese-
rinde adı geçen Kayışdağı Suyu’nu
da içinde barındıran alanı, vatandaş-
ların kullanımına açmayı planla-

dıklarını belirtti.
İmamoğlu, 
“Buraya vatan-
daşım gelsin, 
burada yürüsün,
sporunu yapsın.
İstiyoruz ki İstan-
bullu her ilçede
rahat etsin” diye
konuştu. I SAYFA 7
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Ekrem İmamoğlu

Mezarlık için 
araya girildi

BÜYÜKÇEKMECE DEVREDE

Büyükçekmece Belediyesi’nin
Yunanistan’daki kardeş şehri

olan Nea Propontida kentinde bir
okul bahçesinde yapılan inşaat 
sırasında Osmanlı döneminden
kalma bir Müslüman mezarlığının
ortaya çıkması üzerine Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, devreye girdi. Akgün, “Bü-
yükçekmece Belediyesi ve Nea Pro-
pontida Belediyesi olarak kardeş
şehir ilişkisi içerisinde Müslüman
mezarlığının kurulmasını ve o böl-

genin Müslü-
man mezarlığı
olarak ilan edil-
mesi konusunda
ortak bir çalışma
yürütmek istedi-
ğimizi de kendi-
lerine teklif ettik”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 4
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Hasan Akgün
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VATANDAS KENDI
COPUNU TOPLADI

SİZ NEYİ İSTİYORSUNUZ Kİ?
Cuma namazı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda

kendisinin tutumunu eleştiren İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'na yüklendi. Erdoğan, “Şu anda başta Çevre Şehir-
cilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış
bulunuyoruz. Bundan ne anamuhalefet ne İBB Başkanı
anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür
tehdit altında olduğunu benim İstanbul’da yaşayan halkım
gayet iyi biliyor. Anamuhalefet yaptırmayız, istemezük,
yahu siz neyi istiyorsunuz ki?” diye sordu. I SAYFA 9

ç

Gelecek Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu,

parti genel merkezinde düzenlenen
İl Başkanları toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren
Davutoğlu, “İnadına diye diye, 
en yakın arkadaşlarınıza kıydınız, 
çevrenizden uzaklaştırdınız. Güven 
ortamı bırakmadınız. Daha evvelsi
gün, 'bir geçmişte yanımızda 
olanlara bakın maalesef şimdi 
yanımızda olanlara bakın' diye bi-
linçaltınız konuştu Sayın Cumhur-
başkanı. Kıydınız, AK Partinin
içindeki ve devlet
yönetimindeki
bütün temiz ve
onurlu insanlara
kıydınız. Kıydınız,
trol çeteleri ile
kıydınız. Bizden
vefa bekleyenler
şimdi bunu duy-
sunlar” ifadelerini
kullandı.
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IBB BASKANI
NE ANLAR KI! Sarı-kırmızılı takım,

Süper Lig'in 27. hafta-
sında bu akşam sahasında
Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor ile karşı karşıya
gelecek. Son 7 maçının
7'sini de kazanan
Cimbom,
Dadaşları
da yenerek
seriyi
devam 
ettirmek
istiyor. 
I SAYFA 14
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Cimbom 8’de 
8 için sahada

Ahmet Davutoğlu

At izi it izine 
karışmıştır

DAMAT HAKLIYMIŞ

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Faik

Öztrak, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın CHP lideri Kemal Kılıç-
daroğlu'nun gündeme getirdiği aşı
belgeleri hakkındaki “Ticari sır ola-
rak kalması gereken bilgiler ifşa
edildi” açıklamasına yanıt verdi.
Öztrak, “Damat galiba 'at izi it izine
karıştı' derken haklıymış. Gerçekten
de bugün Türkiye'de hem siyasal,
hem ekonomik anlamda at izi it
izine karışmıştır. Saray kabinesinde
davul kimin
elinde tokmak
kimin belinde
artık belli değil.
Devlet krizi işte
tam da budur.
Maalesef içinde
bulunduğumuz
durum ülkemiz
adına üzücüdür”
diye konuştu.
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Faik Öztrak

Kadınlar her daim
iş hayatında olsun

FELSEFEMİZ ÇOK NET

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, sosyal

medya hesabından yaptığı açıkla-
mayla; belediye olarak kadınların is-
tihdamına öncelik verdiklerini söyledi.
“Kadınlar her daim iş hayatında
olsun, toplumsal olarak aktif rol 
oynasın istiyoruz” diyen Bozkurt,
“Göreve geldiğimiz günden bu yana
kadın istihdamına
yönelik projeler
önceliğimiz oldu.
Kadınları çalışma
hayatına kazandır-
makla hem şehri-
mizi hem de 
kadınları güçlü 
kıldık. Bu yöndeki
felsefemiz kararlılık 
içinde devam 
edecektir” dedi.
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Kemal Deniz Bozkurt

Artık acılar
son bulsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı
Katliamı'na ilişkin, paylaşım yaptı. Sosyal payla-

şım hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla
açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Hocalı Katliamı'nın 29.
yılında acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azer-
baycan halkının kederini bir kez daha yürekten paylaşı-
yorum. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimizi
rahmetle anıyor, tüm insanlık adına, aynı acıların bir
daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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HOCALI İÇİN MESAJ VERDİ

Maltepe Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin grevi nedeniyle belediye
yetkilileri çöplerin toplanmasının bazı kişiler tarafından engellendiğini duyurdu. İşçilerin bu tavrına
tepki gösteren mahalle sakini kadınlar bir araya gelerek sokaklarındaki çöpleri kendileri topladı

Maltepe Belediyesi ve işye-
rinde yetkili sendika Genel-

İş Sendikası ile 6 aydır süren
Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-
rinde anlaşma sağlanamayınca
sendika üyesi işçileri greve çıktı.
Grev sonucu sokaklarda biriken
çöpleri toplamak isteyen belediye
yetkilileri bazı kişiler tarafından
engellendiklerini ifade etti. Bele-
diye tarafından yapılan açıkla-
mada, “Saygı ile yaklaştığımız

grev sürecinde art niyetli grup-
larca, mesaisini sürdürmek isteyen
emekçilerimiz ve evsel atıklar için
görev alacak araçlarımız engellen-
mektedir” denildi. Maltepe Bele-
diyesinin açıklamasının ardından
Maltepeli kadınlar çöp toplamayı
engelleyen kişilere tepki gösterdi.
Mahallelerinde bir araya gelen 
kadınlar sokaklarda biriken çöp
poşetlerini kamyonetlere yükleye-
rek çöp toplamaya başladı.
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KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maltepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç’a da destek veren

mahalle sakini Veysel Pamuk,
“Başkanımızın yanındayız işçileri-
mizin de yanındayız ama bu sendi-
kanın yaptığı iş değil bu pandemi
zamanında şu rezilliğe bakın. Has-
talık almış başını gitmiş kimsenin
bir şey yaptığı yok hem pandemi
zamanında bu sendikanın yaptığı
akıl alır iş değil. Bu sendikanın ne

yapmak istediğini ben anlamadım
ama biz sonuna kadar Ali başka-
nın arkasındayız” dedi. Sendikanı-
nın çalışmak isteyen işçilere izin
vermediğini belirten mahalle sakini
Sevim Ayşe Serin de “Biz Altınte-
pe’de oturan mahalle sakinleriyiz.
Biliyorsunuz hastalık var pandemi
dönemindeyiz sendika çalışmak is-
teyen işçilerimizin bile çalışmasına
izin vermiyor” diye konuştu.
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SENDİKA NE YAPMAK İSTİYOR?

Mahalle sakini Sevim Ayşe Serin, sendikayı eleştirerek 
“İstedikleri 6 bin TL maaş, şu anda aldıkları maaş 4 bin 600 TL.
Bu maaşı beğenmiyorlar ve çalışmak isteyen işçilerimizi de çalış-
tırmıyorlar. Bu gidiş hiç iyi değil ne olacağını bizde bilmiyoruz.
Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri

kendimiz topluyoruz” açıklamalarında bulundu

Sosyal mesafe
yine unutuldu

İstanbul'da hafta sonu 
kısıtlaması öncesi yine 

trafik yoğunluğu yaşandı. 
Yoğunluğun en çok olduğu yer-
lerden biri de Fatih Aksaray'dı.
Dün saat 16.00'dan itibaren
başlayan yoğunluk nedeniyle
tramvay ve otobüs duraklarında
sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. 
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AVCILAR ARTIK
BORCLANMIYOR
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, ilçe 
gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Hançerli,
bütçesinin dört katı borçla devraldıkları Avcılar Beledi-
yesi’nin son 2 yıldır bütçe fazlası verdiğini söyledi

Avcılar Belediyesi'nin
eskisinden çok daha

iyi yönetildiğini söyleyen
Belediye Başkanı Turan
Hançerli, ortaya çıkan eko-
nomik göstergelerin de
buna işaret ettiğini ifade
etti. Geçmiş dönemde büt-
çenin 4 katı borçla devraldıkları be-
lediyenin, son 2 yıldır bütçe fazlası
verdiğini vurgulayan Hançerli, “Bu
da istikrarlı, başarılı ve kararlı bir

yönetim anlayışının göster-
gesi” dedi. Gerek yerel yö-
netimde gerekse de ilçedeki
kentsel dönüşüm faaliyetle-
rinde tüm Türkiye'ye örnek
bir Avcılar modeli yarattık-
larını da anlatan Hançerli,
“Avcılar Modeli ismi verilen

sistem, kentsel dönüşümde yerinde,
gönüllü ve uzlaşmaya dayalı bir sis-
temdir” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
HABER / YAKUP TEZCAN
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YEREL YÖNETİMDE AVCILAR MODELİ

Ölmeyi mi bekleyeyim?
Bayrampaşa'da 1 buçuk yıl-
dır evli olduğu eşi tarafından

dövülen 20 yaşındaki Tülay T. kom-
şusuna sığınarak polisleri aradı. Şi-
kayet üzerine gözaltına alınan eşi
O.T. ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı. İki gün boyunca gözü ka-
nayan genç kadın, dayakçı kocası-
nın serbest bırakılmasına tepki
göstererek, "Şu anda ne benim ne
ailemin can güvenliği  yok. Ölmeyi
mi bekleyeyim?" dedi. I SAYFA 3
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Sayfa 2

Ağır kış şartlarında evsiz vatandaşlara yuva olan İBB, şimdi
de Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile kendilerine iş bulu-

yor. Kısa bir süre önce başlayan uygulama ile 9 evsiz vatandaş işe
kavuşarak, yeni yaşamlarına ilk adımlarını atmış olacak. I SAYFA 7

Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir 
binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken 

bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden 
biri “Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz” dedi. I SAYFA 3
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Önce yuva sonra iş veriliyor Eniştem gelsin konuşuruz!

Recep Tayyip
Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

Turan
Hançerli
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Hançerli
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Hançerli
Turan
Hançerli

Bizim Beylikdüzü Vakfı 
Başkanı Halis Kahriman, 

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
Esenyurt İlçe Başkanlığı görevine
atandı. Başarılı iş insanı kimliğiyle
dikkatleri üzerine çeken Kahriman,
Esenyurt'a deva olmak ve Esenyurt'a
hizmet etmek için göreve geldiklerini
belirterek, “Bugünden itibaren ilçemiz
için canla başla çalışacağız” dedi.
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Esenyurt’a DEVA olacak
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kenDine özgü samimiyeti yorumları ve
naif sesi ile dikkatleri üzerine çeken bağım-
sız müzisyenlerden Eda Baba, dinleyici

Türkiye müzik tarihinde küçük bir yolculuğa çıkara-
cağı “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” konseri ile
PSM Online’da. Sanatçının kendi müzikal hikayesini
de paylaşacağı özel konseri, 27 Şubat Cumartesi ak-
şamı, saat 21:00’da PSM Online’da ücretsiz izleye-
bilirsiniz. Özellikle YouTube'da yayınladığı videolarla
büyük ses getiren ve popüler şarkılara yaptığı cover
videoları ile dikkat çeken Eda Baba; naif ve huzur
veren sesi ile PSM Online’da seyirci karşısına çık-
maya hazırlanıyor. Şarkılarının yanı sıra kendi müzi-
kal yolculuk hikayesini paylaşacağı “Eda Baba ile
Zamanda Yolculuk” konseri, Türkiye müzik tarihine
uzanan küçük bir yolculuğu da kapsıyor.  2019
Şubat ayında piyasaya sürdüğü ilk solo albümü “Bir
Küçük Tebessüm”ün ardından Temmuz 2020’de
ikinci solo albümü “Can Suyu”nu dinleyicisiyle bu-
luşturan Eda Baba, 13 yıldır bağımsız müzisyen ola-
rak ses zenginliğiyle farklı kitlelerin dikkatini çekiyor.
Şarkılara kattığı kendine özgü yorumu ile beğeni
toplayan müzisyen dinleyicilerin keyifle eşlik ettiği
parçalarla duygusal ve müzikal bir ortaklık kuruyor.

TükeTiciLerin üst düzey akıllı telefon de-
neyimini yaşayabilmeleri için geliştirilen
Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy

S21 Serisi akıllı telefonları tüm dünya ile birlikte
Türkiye’de de online kanalların yanı sıra mağaza-
larda da satışa sunuldu. Samsung’un günün her
anını efsanevi kılacak amiral gemisi akıllı telefon se-
risine eklediği özellikler sayesinde Galaxy S21 Serisi,
günümüzün yaşam tarzına mükemmel bir uyum da
sağlıyor. Samsung, bu seride yer verdiği özelliklerle
tüketicilerin günümüz şartlarında bir akıllı cihazdan
beklediği deneyimleri sunarken üretim sürecinde ve
mağazalarında aldığı hijyen önlemleriyle de tüketici-
lerin güvenilir bir şekilde alışveriş yapmalarını müm-
kün kılıyor. Galaxy S21 Serisi cihazlarınızı ister
online siparişle ister tüm hijyen önlemlerinin alındığı
Samsung mağazalarından gönül rahatlığıyla satın
alabiliyorsunuz. Alınan güvenlik önlemleri arasında
sosyal mesafe, vücut sıcaklığı ölçümü, zorunlu
maske kullanımı ve mağazadaki yüzeylerin sıklıkla
temizlenmesi de bulunuyor. Üstelik cihazlar fabri-
kada dezenfekte edilirken mağazalarda sergilenen
ürünler de rutin olarak dezenfekte işleminden geçi-
yor. Ek olarak Samsung Emaar SES-L Mağazası
hijyen önlemlerinden ödün vermeden müşterilere ay-
rıcalıklı bir şekilde Galaxy S21 Serisini deneyimleme
fırsatını sunmaya da devam ediyor. Ekran ve pod-
yumdan oluşan ve düzenli bir şekilde dezenfekte edi-
len deneyim alanında müşteriler  Space Zoom’ u da
daha yakından inceleme fırsatı buluyorlar.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANeR

Av. Orhan KILIÇ
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ASTIM HASTALARI ICIN
ONEMLI UYARILAR VAR
A stım hastalığında, yakalanılan en-

feksiyonlar atak sıklığını artırabili-
yor. Pandemi sürecinde yapılan

araştırmalar, astım hastalığının COVID-
19  riskini artırmadığını ancak astımı
kontrol altında olmayan hastalarda
COVID-19  ile ilişkili ölüm oranının yük-
seldiğini ortaya koyuyor. Tüm dünyada
hayata geçirilen COVID-19 aşısı ise aşı-
lara ve bazı ilaçlara karşı alerjik reaksiyon
gösterenler ile ciddi alerji öyküsü olanlar
hariç diğer astım hastalarına uygulanabi-
liyor. Memorial Ankara Hastanesi Alerji
Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Adile
Berna Dursun, astım hastalarında
COVID-19  enfeksiyonu ve aşı uygula-
ması hakkında bilgi verdi.

Hasta sayısı gün geçtikçe artıyor

Tüm dünyada yaklaşık 335 milyon, ülke-
mizde ise yaklaşık 4 milyon astım hastası
olduğu bilinmekte ve bu rakamlar gün
geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde her 100
erişkinden 5-7’sinde, her 100 çocuktan
13-14’ünde astım görülmektedir. Başka
bir deyişle astım, tüm dünyada her yaş
grubunda görülebilen bir halk sağlığı so-
runu olmaktadır. Pandemi sürecinin ve
COVID-19  aşısının astım hastalarını
nasıl etkileyeceği ve neler yapılması gerek-
tiği de merak edilen konular arasında yer
almaktadır.

Bireye özgü değişik etkenler

Astım, havayollarının (bronşların) mikro-
bik olmayan iltihap nedeni ile daralma-
sına bağlı olarak ortaya çıkan kronik bir
durumdur. Tekrarlayan ve ataklar halinde
gelen öksürük, nefes darlığı, nefesin hırıl-
tılı/hışıltılı veya ıslık sesi gibi olması,
göğüs kafesinde sıkışıklık/baskı hissi ile
karakterize bir hastalık olan astımda bu
belirtilerden herhangi biri veya bir kaçı bir
arada görülebilmektedir. Her bireye özgü
değişik etkenler (alerjenler, egzersiz, hava
kirliliği, kimyasal maddeler, sigara du-
manı, soğuk hava, stres vb) belirtilerin or-
taya çıkmasında rol oynayabilmektedir. 

Solunum fonksiyon testi

Astımın teşhisinde bireyin tıbbi öyküsü en
belirgin yol göstericidir.  Bununla birlikte
kapsamlı bir fiziki muayene yapılıp, astım
tanısı için en önemli tetkik olan solunum
fonksiyon testi yapılmalıdır. Solunum
fonksiyon testleri hastane ortamında ya-
pılabileceği gibi, pandemi döneminde
yeni teknolojiler sayesinde uzaktan erişim
ile de yapılabilmektedir.

Hedef hastalığın kontrol altına
alınmasıdır

Astım tedavisinin amacı hastalığın kont-
rol altına alınmasıdır. Hekim ve

hasta/hasta yakını arasında işbirliği ile
astım tedavisinde ortak hedeflerin belir-
lenmesi ve bu doğrultuda plan yapılması
sayesinde astım çoğunlukla kontrol altına
alınabilmektedir. Öncelikle her bireye
özgü tetikleyicilerin belirlenmesi ve bu te-
tikleyicilere maruziyetin azaltılması,
mümkünse engellemesi önemlidir. As-
tıma eşlik edebilen alerjik nezle, ilaç aler-
jisi, nazal polip, kronik sinüzit gibi
hastalıkların gözden geçirilmesi ve bu ra-
hatsızlıklara yönelik uygun tedavilerin dü-
zenlenmesi astımın kontrol altına
alınabilmesinde etkili diğer bir faktör ol-
maktadır. Sonraki aşamada ise bireye
özgü uygun ilaç tedavisinin planlanması
yer alır.

Astım riski artıran bir hastalık 

COVID-19 virüsünün astım hastaları
üzerindeki etkisi ve astım hastalarının bu
süreçte nasıl tedbirler alması gerektiği en
çok merak edilen konular arasındadır.
Pandeminin başlangıcından bu yana ya-
pılan araştırmalarda astımlı hastalarda
artmış COVID-19  riski olduğuna dair
herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Ancak astımı kontrol altında olmayan
hastalarda COVID-19  ile ilişkili ölüm

oranının artmış olduğu gösterilmektedir.
Bu sebeple özellikle astımı kontrol altına
alınmakta zorlanılan hastaların koronavi-
rüs tedbirlerine azami dikkat etmesi ve
astımı kontrol altına almaya yönelik te-
davi yaklaşımları için sağlık kurumuna
başvurmaları gerekmektedir.

Neler yapmanız gerek?

•Astımı kontrol altına almaya yönelik
ilaçların düzenli kullanımına devam edil-
meli, kesinlikle ara verilmemelidir.

•Ağır astımlı hastaların biyolojik teda-
vilerine ve ağız yoluyla alınan kortizon te-
davilerine hekim kontrolünde devam
etmeleri gereklidir.

•Astım atak için yazılı eylem planı
(atak durumunda hastanın kendisinin
başlayabileceği tedaviler ve atak yönetimi
için bilgi) her hastaya verilmelidir.

•Sağlık kuruluşuna gelemeyen, gelmek
istemeyen veya gelmesi riskli olan hasta-
lar uzaktan erişim teknolojik alt yapısı
olan merkezlerde takip edilebilir.

•Uygun şekilde maske kullanımı, sos-
yal mesafenin korunması ve el hijyenine
dikkat edilmesine kesintisiz devam edil-
melidir. Dezenfektanların aşırı kullanımı-
nın da belirtileri tetikleyebileceği ayrıca

akılda tutulmalıdır. 
•Astımlı hastalar influenza 

(mevsimsel grip) için de aşı olmalıdır. 
COVID-19 pandemi döneminde

astım kontrolüne yönelik tüm önlemlerin
etkin şekilde alınması ile astımlı hasta-
larda COVID-19’e bağlı ölümlerde azal-
maya yol açacaktır.

Alerjik reaksiyon nadir olur

COVID-19  için çeşitli özelliklerde aşılar
geliştirilmiş ve halen bu geliştirme aşama-
ları devam etmektedir. Bu kapsamda aşı-
lara karşı lokal (uygulama yerinde)
kızarıklık-şişme, ateş halsizlik gibi yan etki
bildirilmektedir. Genel olarak aşılarla ilgili
alerjik reaksiyon gelişimi 1 milyon doz
uygulamada 1’den az olacak şekilde na-
dirdir. Ülkemizde şu an için bulunmayan
mRNA COVID-19  aşılarından Pfizer-
BioNTech aşısı ile 200 000 dozda bir,
Moderna aşısı ile 360 000 dozda bir 1
anafilaksi(alerjik şok) gözlendiği bildiril-
miştir.  Anafilaksi gelişen olguların yüzde
81’inde daha önce ciddi alerjik reaksiyon
öyküsü olduğu ve bu aşı ile alerjik reaksi-
yonların yüzde 71’inin uygulamadan
sonraki ilk 15 dakika içinde gözlendiği ve-
riler arasında yer almaktadır.

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MeRT
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Zamanda
yolculuğa çıkın

Samsung bugüne
uyum sağlıyor

DünyaDa 300 milyon, Türki-
ye’de ise 7 milyon kişi farklı
farklı nadir hastalıklarla yaşıyor.

Nadir denmesinin nedeni, toplamda 7 bin-
den fazla çeşidinin olmasına karşılık, sık
rastlanan hastalıklara göre görülme oranı-
nın düşük olması. Örneğin, alerjiler her 5
bebekten birinde görülürken, nadir hasta-
lıklar kapsamına giren ve kanama eğilimi
yaratan hemofili hastalığına her 10.000 be-
bekte bir rastlanıyor. Nadir hastalıkların
sayısı gün geçtikçe artıyor öyle ki, her sene
onlarca yeni hastalık bu listeye ekleniyor.
Bu durumlar için farkındalık yaratmak için
her yıl Dünya Nadir Hastalıklar Farkında-
lık Günü’ne özel etkinliklerle kamuoyunun
dikkati çekilmeye çalışıyor. Türkiye’nin ilk
merkezi olan Acıbadem Üniversitesi Nadir
Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ACURARE) Müdürü
ve Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Uğur Özbek ise nadir hastalıklar
konusunda araştırma yapmanın bilim
dünyasına yeni katkılar sağladığı gibi, has-
taların tanı ve tedavisinde önemli başarılar
elde edildiğini belirtiyor.

En çok çocukları etkiliyor

Toplumda iki binde bir kişiden daha az
sıklıkta rastlanan hastalıkları tanımlayan
nadir hastalıklar en çok çocukları etkiliyor.
Yapılan araştırmalar, bu hastalıkların

yüzde 75’inin çocuklarda görüldüğünü
gösteriyor. Üstelik hayatı tehdit eden ve
henüz tedavisi bulunmayan bazı nadir
hastalıklarla dünyaya gelen her 3 bebekten
biri, bir yaşından önce hayatını kaybediyor.
Yaşayanlar ise kronik fiziksel ya da bilişsel
engellerle mücadele etmek zorunda kalı-
yorlar. Özellikle akraba evliliklerinin yoğun
görüldüğü ülkelerde, nadir hastalık oranı-
nın arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Uğur
Özbek, “Türkiye’de nadir hastalıkların sık
görüldüğü ülkeler arasında. Akraba evliliği
oranının yüksek olması nadir hastalıkların
da Avrupa ülkeleri ve ABD’ye göre daha
fazla görülmesine yol açıyor. Çünkü bu
hastalıklar yüzde 80 oranında genetik ne-
denlerden kaynaklanıyor. Yüzde 20’sinin
nedeninin çevresel ve diğer etkenler olduğu
düşünülüyor ya da henüz bilinmiyor. Bu
nedenle akraba evliliğinin azalması nadir
hastalıkların da önlenmesi açısından
büyük önem taşıyor” diye bilgi veriyor. 
Pek çok engelin nedeni, nadir hastalık
Toplumun önemli bir kısmını etkileyen bu
hastalıkların etkisi de çeşitli düzeylerde ola-
biliyor. Nadir hastalıkların kişilerin hayatını
tehdit edebildiğini ya da kronik bir engelle
yaşamalarına neden olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Uğur Özbek, “Günlük hayatta
karşımıza çıkan görme engellilik, orantısız
boy kısalıgı̆, işitme kaybı, spastisite gibi be-
densel ya da zihinsel engellilik yaratan du-

rumların çoğu nadir bir hastalıktan kay-
naklanabiliyor.” diyor. 

İlk sorun tanıda yaşanıyor

Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi ‘nadir
hastalık’ tanımına giren sağlık sorunlarıyla
yaşıyor. Oran olarak toplumun yüzde 6-
8’ini etkileyen nadir hastalıklarla yaşamak
zorunda olanların sayısı ülkemizde 7 mil-
yona ulaşıyor. Tüm bu rakamların nadir
hastalıkları, milyonların sorunu olarak
görmemizi gerektirecek ciddiyette oldu-
ğunu vurgulayan Prof. Dr. Uğur Özbek,
kritik sürecin daha tanı aşamasında başla-
dığını belirtirken sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Nadir hastalıklar için ilk zorluk tanı
aşamasında başlıyor. Nadir hastalıklı bir
bireyin ortalama tanı süresinin en az 4 yıl
olduğu bilinmekte. Çünkü bu tür hastalık-
ları teşhis edebilecek uzmanlığa ve dene-
yime sahip hekimlerin sayısı son derece az.
Söz konusu nadir hastalıklar olunca karşı-
mıza çıkan ikinci sıkıntı da tedavi ve takip
aşaması. Bu hastalıklar tüm dünyada çok
az sayıda insanda tanımlandığı için bu ko-
nuda deneyim sahibi hekim ve sağlıkçı sa-
yısı da az. Hastalar bu nadir bulunan
hekimlere erişebilseler bile bu kez de yük-
sek tedavi ve ilaç gideri sorunuyla yüz yüze
geliyor.” Bir ilacın geliştirilebilmesi ve piya-
saya sürülmesi için yıllar süren mücadele
ve yoğun emek gerekiyor. NEŞE MERT

Progeria, kistik fibrozis, kaçış sendromu, mukopolisakkaridoz ve lizozomal depo hastalıkları... Bu isimleri ilk kez duyuyor olabilirsiniz! Hatta ilk tanı konulduğunda bile duyanın
şaşırdığı, o nedir diye düşündüğü bir hastalık grubu nadir hastalıklar. İçinde 7 binden fazla hastalık var ve ismi nadir olsa da, aslında kapsadığı hasta sayısı oldukça yüksek

Böyle hastalık olmaz olsun

NERGİS DEMİRKAYA

Memorial Ankara Hastanesi Alerji Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Adile Berna Dursun,
astım hastalarında COVID-19  enfeksiyonu ve aşı uygulaması hakkında bilgi verdi

Reaksiyon öyküsü
olanlar dikkat!
Reaksiyon öyküsü
olanlar dikkat!
Reaksiyon öyküsü
olanlar dikkat!
Reaksiyon öyküsü
olanlar dikkat!
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olanlar dikkat!
Reaksiyon öyküsü
olanlar dikkat!
Reaksiyon öyküsü
olanlar dikkat!
Reaksiyon öyküsü
olanlar dikkat!

COVID-19  mRNA aşısı ile
anafilaksinin nadir gözlenmesi ve
COVID 19 enfeksiyonunun
ölümle sonlanabilecek bir klinik
durum olduğu göz önüne alındı-
ğında aşağıdaki durumlar hariç
olmak üzere aşı uygulaması as-
tımlı hastalar için de yapılabilmek-
tedir. Ancak bu durumun mutlaka
doktor tarafından tanılı olması ge-
rekmektedir.  

İlk COVID-19  aşı uygulaması
ile anafilaksi geçirenler

Herhangi bir aşı ile daha önce
şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü
olanlar

Laksatif ilaçlar, depo kortikoste-
roidler ve antiasit mide ilaçlarına
alerjisi olanlar

Hangi tip koronavirüs aşısı
olursa olsun daha önce şiddetli
alerjik reaksiyon öyküsü olan bi-
reylerin bu durumu aşı uygulama
ekibine bildirmesi, aşı uygulaması-
nın acil müdahale olanakları olan
sağlık kurumunda yapılması ve aşı
yapıldıktan sonra en az 30 dakika
gözlemlenmesi önerilmektedir.
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OlAy, dün akşam saatlerinde Esenyurt
Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Dev-
riye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ih-

tarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya
başladı. Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler
yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir
apartmanın çatısına saklandı. Otomobili bulan polis
ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan

şüphelileri çatıda yakaladı. Ayrıca şüphelilerin kaçar-
ken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele
geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı. Ya-
kalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis
ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen
şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi ara-
yacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem
karakola gelince konuşuruz" dedi.

OLMEYI MI BEKLEYEYIM?
kAzA saat 20.00 sıralarında
Ümraniye Çakmak Mahallesi
İkbal Caddesi üzerinde mey-

dana geldi. Abdulsamet Dilmen yöneti-
mindeki 34 KZ 5604 plakalı hafif ticari
araç ile Ali Başkurt yönetimindeki 34 EM
1481 plakalı motosiklet iki sokağın kesişi-
min de çarpıştı. Motosiklet sürücüsü
yerde savrulurken kazanın etkisiyle hafif ti-
cari araç yolda yürüyen Yasin Kopuz'a
çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kopuz, park
halindeki araçların arasına savruldu. İhbar
üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürü-
cüsü ve yaya olay yerine gelen ambulans-
larla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

2 kişinin yaralandığı kaza sokakta bulunan
güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde motosiklet ile hafif ticari aracın çar-
pıştığı ardından motosiklet sürücüsünün
yerde savrulduğu ve hafif ticari aracın
yolda yürüyen yayaya çarptığı görülüyor.
Yaya bir anlığına araç ile park halindeki
otomobilin arasında kalıyor. Yayaya çar-
pan araç biraz daha ilerledikten sonra du-
rurken, yaralı yaya yere düşüyor. Görgü
tanığı Fatih Coşkun "Bir araç ile motosik-
let ile çarpıştı. İkisi de süratliydi. Kaza sı-
rasında araç yolda yürüyen yaya çarparak
ağır yaralandı. Kaldırıma araçlar çekildiği
için yaya yolda yürümek zorunda kaldı.
Yetkililerden bu kavşağa önlem alınmasını
istiyoruz. Bu ilk kaza değil, sürekli kaza
oluyor "diye konuştu. DHA

İstAnbul'dA, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Müdürlüğü ile Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tara-
fından yapılan operasyonda ticareti yasak-
lanan çok sayıda sürüngen ve tarantula ele
geçirildi. Kadıköy ve Eyüpsultan'da yasak

olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ula-
şan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mü-
dürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. 2
ilçedeki adreslere operasyon düzenleyen
ekipler yaptıkları aramalarda 21 adet

piton, 12 boa ile 3 Hognose yılanı, 4 Ta-
rantula, 1 Gecko, 1 Savanna monitör, 1
Çin Ejderi, 40 yılan, 25 sürüngen ele ge-
çirdi. Hayvanların ticaretini yapan kişiye
17 bin 400 lira para cezası kesilirken, canlı-
lara el konuldu. Hayvanların hayvanat
bahçesine götürüldüğü öğrenildi.

Bayrampaşa'da 1 buçuk yıldır evli olduğu eşi tarafından dövülen 20 yaşındaki Tülay T. komşusuna sığınarak polisleri aradı. Şika-
yet üzerine gözaltına alınan eşi O.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İki gün boyunca gözü kanayan genç kadın, dayakçı
kocasının serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği  yok. Ölmeyi mi bekleyeyim?" dedi

Ümraniye'de motosiklet ile hafif ticari
araç çarpıştı. Yolda yürüyen bir yaya ise
kaza yapan araçla park halindeki oto-
mobilin arasında kaldı. Olayda motosik-
let sürücüsü ile yaya yaralandı. Dehşet
anları güvenlik kamerasına yansıdı
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunma-
dığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı tak-
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden ön-
ceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen
oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uy-
gulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numara-
sıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/02/2021
1.İhale Tarihi : 31/03/2021 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.
2.İhale Tarihi : 16/04/2021 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.
İhale Yeri : Anadolu 27 Otopark - Tayakadın Mah. Terminal Cad. No: 255 Kargo Terminali 

Arnavutköy/ İstanbul - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 120.000,00 1   %1 06ACC327 Plakalı , 2016 Model , FORD Marka , JT8 

Tipli , GD51243 Motor No'lu , NM0MXXTACMGD51243 
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi 
Gri , Satışa konu araç 06 ACC 327 plakalı 2016 model 
Ford Marka Tourneo Courier Kombi 1,6 TDCİ (95) 
Titanyum Gri ( tekno renkli kamyonet, araç çalışır 
durumda, Görselde hasar görülmemekte çalışır ve yürür 
durumda, yer yer küçük çizikler var iç mekan koltuk 
döşemeleri konsol ve göstergelen direksiyon simidi iç 
tavan ve yer döşemeleri temiz ve sağlam ön cam kırık 
diğerleri sağlam ve temiz. jantlar temiz lastikler yaz tipi 
olup %40 kullanılır durumda. aracın kullanım 
aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları 
bilinmemektedir.ihale katılımcıları aracı görmüş ve satış 
ilanını okumuş kabul edilir. sorumluluk alıcıya aittir.  
İİK'nun 114 . maddesi gereğince aracın belirleyici 
özellikleri ilana derc edilmiştir. 

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir.
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)
*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Ticareti yasaklı hayvanlara el konuldu

B ayrampaşa'da yaşayan 20
yaşındaki Tülay T. iddia-
sına göre, 1 buçuk yıl önce

evlendiği eşinden düğünün hemen
ertesi gününden itibaren şiddet
görmeye başladı. Genç kadın, geç-
tiğimiz pazar günü 10 aylık kızını
uyutmaya çalışırken telefonunda
da video izliyordu. Bu sırada ya-
nına gelen kocası O.T. ekranda bir
erkek görüntüsü gördüğü gerekçe-
siyle yumruk attı. Gözü kanlar
içinde kalan genç kadın ancak iki
gün sonra eşinin markete gitmek
için evden ayrıldığı sırada komşu-
suna sığınarak polisi aradı. O gün
yaşananları anlatan Tülay T., "Ço-
cuğumu uyuturken video izliyor-
dum. Gelmiş, geçmiş farklı
insanlarla ilgili bir şeydi. Ne izledi-
ğimi sordu, ben de telefonu ona
gösterdim. O arada videoda bir
erkek çıktı 'Sen adamları mı izliyor-
sun?' diyerek telefonla kafama
vurdu. Daha sonra kızım uyandı.
Ben o ara kızımı korumaya çalışır-
ken bir anda oldu her şey. Gözüme
yumruk attı ve kanlar akmaya baş-
ladı. Işığı açıp 'oh iyi olmuş, nasıl
şişmiş' dedi. Hiçbir pişmanlığı
üzüntüsü yoktu" dedi.

Şikayetimi geri almayacağım

Eşinin ifadesi alındıktan sonra ser-
best bırakılmasına tepki gösteren
genç kadın, "Bu adam şu an ser-

best. İfade verip dışarı çıktı. Beni
bu hale getirip, bu kadar şey yaşa-
tıp şu an kendisinin dışarıda ol-
ması inanın ayrı üzücü. Hem
şiddet görüyorsunuz hem de ken-
disi hiçbir ceza almıyor. Kendisinin
cezasını çekmesini istiyorum. Şu
anda ne benim ne ailemin can gü-
venliği yok. Kendisi dışarıda geze-
biliyorsa ben hiç şikayetçi
olmayayım. Ölmeyi mi bekleye-
yim? Aracılar yoluyla şikayetimi de
geri almamı istiyor. Şikayetimi asla
geri almayacağım. Uzaklaştırma
kararını da aldırdım" diye konuştu.

Sadece adalet istiyorum

Yaşadığı olayın ilk olmadığını eşi-
nin daha önce de bıçakla saldıra-
rak dövdüğünü söyleyen Tülay T.
korktuğu için şikayetçi olmadığını
bu yüzden 1 buçuk yıl boyunca sü-
rekli şiddete maruz kaldığını dile
getirdi. Tülay T. "Daha önce de bı-
çakla tekme tokat dövmüştü. Elini
ittim, o sıra kızım uyandı. Kızım
uyanınca kurtuldum. O anda
kızım uyanmasaydı belki de 
bıçaklamıştı. Uyuşturucu madde
kullandığını gördüm, buna tepki
gösterdiğim için bile dayak yedim.
En ufak sebepten dövüyordu.
Çocuk ağladığında 'şu çocuğu du-
vara fırlatacağım' diyordu. Hep
şiddete meyilliydi" ifadelerini 
kullandı. DHA

Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymaya-
rak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir

binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yaka-
landı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız

tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden
biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem 

karakola gelince konuşuruz" dedi

Az daha
öleceklerdi

Eniştem gelsin
konuşuruz!

Sorumsuzluğun bedeli
ArnAvutköy'de sokağa çıkma kısıtla-
masında asker eğlencesi düzenleyen ve
havaya ateş eden gruba polis ekipleri

baskın yaptı. Ruhsatsız silah ile ateş açan 16 ya-
şındaki bir çocuk gözaltına alındı. Arnavutköy
Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta sokağa
çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından asker
eğlencesi düzenleyen bir grup genç sosyal mesafe
ve maske kuralına uymadı. Araçlarla sokağı kapa-
tan gruptan bir kişi havaya ateş etti. Mahalle sa-
kinlerinin ihbarı üzerine sokağa gelen polis

ekipleri havaya ateş eden 16 yaşındaki Y.A.'yı göz-
altına aldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları
aramalarda silahı bir aracın altında buldu. Y.A.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro
Amirliğine götürüldü. Gruptaki diğer kişilere de
cezai işlem uygulandı.

Yaşadığı olayın ilk olmadığını eşinin daha önce de dövdüğünü söyleyen Tülay T. korktuğu için 
şikayetçi olmadığını bu yüzden 1 buçuk yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını dile getirdi. 



28 Şubat 2015’de 92 yaşında
vefat eden Türk edebiyatının
usta kalemi Yaşar Kemal,

aramızdan ayrılışının 6 yıldönümünde
Yaşar Kemal Vakfı ve Büyükçekmece Bele-
diyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler ile
anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında ilk

olarak Büyükçekmece Belediyesi’nde Usta
yazarın unutulmaz eserlerinin görselleri-
nin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Açı-
lışta konuşan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yaşar Kemal
deyince önce aklıma Cumhuriyet geliyor.
Çünkü 1923 yılında Cumhuriyetle bera-
ber doğan büyük bir usta, büyük bir düşü-
nür, büyük bir yazar ama yazardan daha

ötesi toplumun her katmanına hitap eden
bir dünya görüşüyle biz onu tanıdık” dedi.

Geçmişten çok dersler aldık

Belediye hizmet binasında “Yaşar Kemal’in
Eserleri” sergisinin açılışını çocuklarla bir-
likte gerçekleştiren Başkan Dr. Hasan Akgün
usta yazara olan hayranlığını şu sözlerle an-
lattı: “Türkiye’de ve dünyada milyonlarca

insan Yaşar Kemal’i entelektüel bir noktaya
koymuştur kafasında. Sadece tek bir düz
roman yazan veya düz bir yazar olarak değil
dünya olaylarıyla siyasi, sosyal, kültürel, eği-
tim ve insan yaşamıyla ilgili her noktaya
temas etmiş büyük bir düşünürdü. Kendi-
siyle yakın ilişkimiz oldu. Hem görevimiz es-
nasında Büyükçekmece’de hem Türkiye’nin
birçok yerinde kendisini yakından tanımak-
tan da her zaman mutluluk ve gurur duymu-
şumdur. Türkiye’den dünyanın tanımış
olduğu böyle bir yazarın çıkması, yazmış ol-
duğu eserlerin çeşitli dillere çevrilerek dünya
insanları tarafından okunması ve Türkiye’de
Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ilk ya-
zarımız olması bakımından tabii bizleri son
derece yaşadığı süre içerisinde mutlu etmiş
bir düşünürümüzdür. Ben kitaplarını çokça
okumaya çalışan, hala okuyan bir kişiyim.
Onun eserlerini okumak, kendisini tanıtmak,
fikirlerini tanıtmak ve istifade etmenin de-
vamlı yollarını Türk gençliğinin araması ve
herkesin öğrenmesi lazım.”
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DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzün yukarıda talimat numarası 
yazılı dosyasından tanzim edilen 23/02/2021 tarihli
satış ilanında her ne kadar KDV oranı muaf olarak
yazılmış ise de KDV Oranı  %1; yine satış ilanında
inşaat bilirkişisi rapor tarihi 06/02/2020 olarak 
yazılmış ise de inşaat bilirkişisi rapor tarihinin
06/05/2020 olduğu hususu düzeltme olarak ilanen
tebliğ olunur. 

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ
2020/448 TLMT.

türkİye’yİ sarsan afetlerin hemen ardından
adını duyduğumuz BAK Kadıköy, sahada
edindikleri deneyim ve teorik bilgilerini daha

geniş kitlelere ulaştırmak üzere yola çıktı. Ekip 2005 yılın-
dan bugüne sahada aktif olarak gerek teorik gerekse de uy-
gulamalı eğitimler vermekte.  2017 yılından bu yana
Kadıköy Belediyesi’nin Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim
ve Bilinçlendirme Parkında düzenlenen periyodik eğitimler
ve etkinlikler ile her yaştan Kadıköylüye ulaşan ve pandemi
nedeniyle parkta verilen yüz yüze eğitimlere ara vermek zo-
runda kalan BAK Kadıköy ekibi, çalışmalarına çevrimiçi
düzenledikleri “Afet Bilinci Eğitimleri” ile devam ediyor. İs-
tanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve
Kadıköy Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen “Afet Bilinci
Eğitimleri” ile Kadıköy’deki tüm kamu personeline ve ko-
nuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen yurttaşlara ulaşıyor.
Bu kapsamda, Ankara Afet ve Acil Durum Eğitim Merke-
zinde (AFADEM) "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" alan
4 eğitmen, bilgileri ve deneyimlerini Kadıköylülere aktarı-
yor. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda gösterdikleri başarı so-
nucunda AFAD tarafından sertifika almaya hak kazanan
eğitmenler çevrimiçi eğitimlere öncelikli olarak Kadıköy’de
görev yapan kamu personellerinden başladı. Katılımcılara
AFAD tarafından “Katılımcı Belgesi” verilecek. 
SEMANUR POLAT

Kadıköy afetlere
hazırlanıyor
Elazığ, İzmir gibi depremlerde ön saflarda yer
alarak dikkatleri üzerine çeken Kadıköy
Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK
KADIKÖY), Kadıköy’deki tüm kamu personeline
ve afetlere karşı hazır olmak isteyen yurttaşlara
çevrimiçi olarak ‘Afet Bilinci Eğitimleri’ verecek

O tizm, tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de son yıllarda adı çok sık du-
yulan bir özel eğitim kategorisidir.

Otizm terimi, zaman içinde yerini, otizm
spektrum bozuklukları (ASD – autism spect-
rum disorders, otizm spektrum bozukluğu)
terimine bırakmıştır. Otizm spektrum bozuk-
luğu kavramı ile ilişkili belli başlı olgular
şöyle sıralanabilir;

Otizm spektrum bozukluğunun nörolojik
nedenlerden kaynaklandığı sanılmaktadır.
Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin
önemli bir bölümünde (yaklaşık %35), beyin-
deki anormal elektrik hareketlerine bağlı ola-
rak; nöbet, istemsiz hareketler, bilinç yitimi
vb. nörolojik sorunlar da görülebilir.

Otizm spektrum bozukluğu bir ruh hasta-
lığı değildir; ancak, belirtileri bazı ruh hasta-
lıklarını çağrıştırabilir.

Yapılan bilimsel araştırmalar, otizm spekt-
rum bozukluğunun çocuk yetiştirme özellikle-
riyle ya da ailenin sosyo-ekonomik
özellikleriyle ilişkisi olmadığını göstermiştir.

Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal
olabileceği yönünde bulgular vardır; ancak,
buna yol açan gen ya da genler henüz bulun-
muş değildir.

Önceki yıllarda otizm spektrum bozuklu-
ğunun görülme oranının 500’de 1 olduğu
kabul edilirken, son verilere göre, otizm
spektrum bozukluğunun yaklaşık her 54 ço-
cuktan birini etkilediği düşünülmektedir. Ay-
rıca, erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan 4 kat
fazladır.

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin
pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek,
müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır.

Otizm spektrum bozukluğunun nedensel
çalışmaları üzerine çok sayıda araştırma ya-
pılmasına rağmen henüz net bir sonuca
ulaşılabilmiș değildir.

Neredeyse her türden organın naklini ya-
pabilecek bilimsel tıp maalesef bu konuda çö-
zümsüz kalmaktadır.

M. Kemal Atatürk'ün beni emanet edin de-
diği Türk hekimleri de dahil olmak üzere

dünya bu konuda karanlığa
mahkum olmuştur.

Peki sebep bilinmiyor, sonuç bilinmiyor
ama bolca çocuk etiketlenip ailelerinin kuca-
ğında çaresizliğe terk edilirken haftalık 2 sa-
atlik eğitimle otizmin ne kadar üstesinden
gelinebilir ki?

Uluslararası tanı koyma kriterleri belli
olan otizm için kolayca tanı konabiliyorken,
bu çocuklar için neden sosyal ve eğitimsel dü-
zenlemeler yapılmıyor?

Hukuk sisteminde neden bir yasa ile hak
ve özgürlükleri güvence altına alınmıyor.

Otizm araştırmaları konusunda uluslar-
arası çalışma yürüten kurum ve kuruluşlar
varken ülkemizde neden ulusal düzeyde bile
çalışma yürütebilecek tek bir tane bağımsız
kuruluş yok.

Neden ithal bilimlerle çocuklarımızı etiket-
leyip sokaklara salıyoruz?

Neden kendimize ait geçerli ve güvenilir
bir otizm ölçeğimiz yok?

Otizm konusunda fikirleriyle güven verebi-
len akademisyen sayısı neden az?

Tv’lerde her konudan konuşabilen akade-
misyenler varken neden otizm konusunda
bilgi sahibi birini ekranlarda göremiyoruz?

Özel Eğitim Sınıflarının %60’ında farklı
branşlardan mezun olmuş ücretli öğretmenler
çalıştırılırken; bu alandan mezun olan öğret-
menlerin ataması neden yapılmıyor?

Ben bu nedenleri burada sıralarken her an
bir evladımız daha kritik eğitim yaşını geçe-
rek, hak ettiği eğitimden mahrum edilmiş, bi-
rinin desteğine muhtaç bir şekilde yaşamaya
mecbur bırakılıyor.

Psikiyatristler sözde uluslararası ölçekleri
referans alarak her çocuğa kolayca tanı ko-
yabiliyorken, neden uluslararası kabulü ve bi-
limsel geçerliliği kanıtlanmış erken yoğun
eğitim konusundan bu kadar uzak kalınıyor.
Yani etiketlemek ucuz eğitim vermek mali-
yetli olduğu için mi?

Ülkenin eğitim politikalarından sorumlu
bürokrasi normal gelişim gösteren çocuklar
için haftalık 30-35 saatlik eğitimi hak görür-

ken otizmli çocuklar için neden yalnızca haf-
talık 2 saatlik eğitimle sınırlı bir hak tanı-
maktadır?

Yaklaşık 10 yıldır yayınlanan otizm eylem
planında vaat edilen düzenlemelerin geçen
yıllara rağmen yarısı bile uygulanamadı.

TBMM’de Otizm Meclisi komisyonu ku-
ruldu, kurul şuan evlatları için çırpınan anne-
lerin çığlıklarını bile duymayacak kadar
konunun uzağında duruyor.

Hal bu durumdayken otizme ışıklar yak-
makla, farkındayım demekle olmuyor. Artık
Otizmde farkındalıktan daha fazlasına; eylem
ve icraatlara ihtiyaç var.

Otizmli bir çocuk için doğumdan 6 yaşına
kadar alacağı eğitim onun yaşantısının
%80’ini etkilerken, ülkece kafamızı kuma
gömdüğümüz her dakika bir evladımızı kay-
bettiğimizin farkına varmalıyız.

Otizm Eylem planı derhal uygulanmaya
başlanmalı, otizmli çocuklar ve aileleri için
gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Hafta-
lık 2 saat olan eğitim hakkı normal gelişim
gösteren akranlarıyla aynı güvenceye kavuş-
turulmalıdır.

Selametle. 

Otizmle topyekün mücadele etmeliyiz

İyİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener ve
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, Esenyurt esnafını ziyaret ederek sorunla-

rını dinledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe es-
nafıyla bir araya geldi. Akşener ve Bozkurt’a ziyaret sıra-
sında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,
Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyeleri ve CHP Esenyurt
ilçe yönetimi de eşlik etti. Esenyurt Ünverdi Caddesi’nde
esnafı ziyaret ederek, sorunlarını ve beklentilerini dinleyen
Akşener ve Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek bol bol
fotoğraf çektirdi.

Esenyurt’ta
esnaf ziyareti

25/02/2021

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Yaşar Kemal
deyince önce aklıma Cumhuriyet

geliyor. Çünkü 1923 yılında 
Cumhuriyetle beraber doğan

büyük bir usta, büyük bir 
düşünür, büyük bir yazar ama 

yazardan daha ötesi toplumun her
katmanına hitap eden bir dünya

görüşüyle biz onu 
tanıdık” dedi.YASAR KEMAL

UNUTULMADI
Büyükçekmece Belediyesi Türk romancı, senaryo ve öykü
yazarı Yaşar Kemal’i ölüm yıldönümünde anıyor

ALİ AVCU

Akgün’den çağrı geldi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’den Yunanistan’daki kardeş şehir Nea Propontida Belediye
Başkanı Emmanouil Karras’a çağrı; “Nea Propontida şehrinde Müslüman mezarlığını birlikte kuralım…”

büyükçekmece Belediyesi’nin
Yunanistan’daki kardeş şehri
olan Nea Propontida kentinde

bir okul bahçesinde yapılan inşaat sırasında
Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman
mezarlığının ortaya çıkması üzerine aynı
gün mevkidaşı Emmanouil Karras’a bir
mektup gönderdiğini açıklayan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Büyükçekmece Belediyesi ve Nea Propon-
tida Belediyesi olarak kardeş şehir iliş-
kisi içerisinde Müslüman
mezarlığının kurulmasını ve o
bölgenin Müslüman mezar-
lığı olarak ilan edilmesi ko-
nusunda ortak bir çalışma
yürütmek istediğimizi de
kendilerine teklif ettik” ifade-
sini kullandı.

Yunanca ve İn-
gilizce mektup
gönderdim

Yunanistan’ın Nea
Propontida şehri-
nin Gargara
Köyü’nde okul
bahçesine yapılan
spor salonunun
inşaatı sırasında
Osmanlı döne-

minden kalma bir Müslüman mezarlığına
rastlandığı yönündeki haberler üzerine aynı
gün Neo Propontida Belediye Başkanı Em-
manouil Karras’a Yunanca ve İngilizce bir
mektup gönderdiğini açıklayan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“2014 yılından itibaren kardeş şehir ilişkisi
içinde olduğumuz Nea Propontida’nın Be-
lediye Başkanı Emmanouil Karras’a yazdı-
ğımız mektup ile bu konudaki
hassasiyetimizi ilettik ve okul bahçesinde
başlatılan inşaat çalışmasının hemen dur-

durulması gerektiğini belirttik. Muhafaza
altında tutulan naaşların dini inançları-
mıza uygun bir şekilde ve törenle o böl-
gede defnedilmesi gerektiğini de ifade
ettik. Büyükçekmece Belediyesi ve Nea

Propontida Belediyesi olarak kardeş
şehir ilişkisi içerisinde yerel bir hizmet

sayılacak olan Müslüman mezar-
lığının kurulmasını ve o böl-

genin Müslüman
mezarlığı olarak ilan
edilmesi konusunda
ortak bir çalışma
yürütmek istediği-
mizi de kendilerine
teklif ettik” açıkla-
masını yaptı.
ZEYNEP
VURAL

LüLeburgaz Belediyesi,
Durak Mahallesi’nde geçti-
ğimiz ay sel taşkınından et-

kilenen bölgede yol çalışması başlattı.
İlk olarak Işıklar 1. Cadde’de çalış-
malara başlayan Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri gerçekleştirdiği stabilize
çalışmalarının ardından yaz aylarında
bölgede satıh asfalt kaplama çalış-

ması başlatacak. Lüleburgaz Beledi-
yesi, kentin dört bir yanında tespit
edilen noktalardaki altyapı ve üstyapı
çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu doğrultuda geçtiğimiz ay Lülebur-
gaz Köprüaltı Deresi’nin yoğun ya-
ğışlar ardından taşması sonucu zor
durumda kalan Durak Mahallesi
Küme Evleri mevkiinde yol çalışması

başlatıldı. Bu kapsamda
ekipler ilk olarak Işıklar 1.
Cadde’de stabilize çalışması
gerçekleştiriyor.

Yazın asfaltla
kaplanacak

Stabilize çalışmasıyla yolu
düzleştirecek ekipler, yaz ay-
larında da taşkından etkile-
nen söz konusu bölgede
satıh asfalt kaplaması çalış-
ması gerçekleştirecek. Asfalt
çalışmasının ardından böl-
genin uzun yıllardır yaşadığı
sorun çözülmüş olunacak.

Yollar sil baştan

Dr. Hasan Akgün
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YAKUP TEZCAN

C anlı yayında Radyo Trafik gö-
nüllü muhabirlerinin sorularını
da yanıtlayan Avcılar Belediye

Başkanı Turan Hançerli, trafikle ilgili
meseleye bütüncül çözümler üretmek
gerektiğinin altını çizdi. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte
yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten
Avcılar Belediye Başkanı, metrobüs ile
birlikte kalitesinin düştüğünü söylediği
D100 ve yan yol trafiğinin rahatlatıl-
ması için bu çalışmaların sürdüğünü
ifade etti.  Radyo Trafik gönüllü muha-
birlerinin Avcılar sahil yolu ve Gümüş-
pala göl yolundaki bozulmalardan
kaynaklı şikâyetlerini dile getirmeleri-
nin üzerine Turan Hançerli, “Yollarla
ilgili çalışmalar hazırlık yaptık. Sahil
Yolunda çok yakın bir zamanda ciddi
bir çalışma başlayacak.” İfadelerini
kullandı. 1 ay içerisinde çalışmaların
başlayacağını belirten Hançerli, “Me-
sela Cumhuriyet Caddesini komple
İBB ile birlikte yeniledik. Erişilebilirlik
kurullarına uygun, öncelikli olarak
yaya yollarında, engelli, çocuk, yaşlı,
anne herkesi dikkate alan bir tasarımla
yepyeni bir cadde yaptık. Tüm kentte
de erişebilirlik kurallarına uygun, kent
dokusuna uygun çalışmalarımız
devam edecek. Biraz yoğun süreci in-
şaat süreci bazı ekstra problemler çıka-
rıyor bunlar biraz zaman alacak.” dedi.

Deniz ulaşımı neden yok?

Avcılar’da deniz ulaşımının neden 
olmadığı sorusuna da yanıt veren 
Belediye Başkanı, deniz ulaşımının
metrobüsten sonra işletmeyi kurtarma-
yacak sayıda yolcu azlığı nedeniyle kal-
dırıldığını söyledi. İBB’nin bu konu bir
çalışması olduğunu da söyleyen Han-
çerli, “Büyükşehir Başkanlığımızın
deniz kıyısına paralel bir hat için çalış-
tığını biliyorum. Büyükçekmece’den
başlayıp Avcılar, Bakırköy, Zeytin-
burnu, Fatih, Eminönü, Yenikapı’ya
ulaşacak bir çalışma olduğunu biliyo-
ruz. İnşallah, kısa sürede hayata
geçer.” İfadelerini kullandı. Ayrıca, 
Avcılar’da kentsel dönüşüm sürecinin
çok hızlı bir şekilde yürüdüğünü ve ne-
redeyse her sokakta yeniden yapılan
binalar olduğunu ifade eden Turan
Hançerli, “Bu binalardan kaynaklı kent

içinde trafik biraz daha yoğun ve
yoğun olacak gibi gözüküyor”
dedi  Avcılar Belediye Başkanı, önü-
müzde ki günler de de bundan kay-
naklı kaçış yolu olarak gözüken
yerlerde çok sıkıntı olabileceğini söyle-
yerek, sürücülerin bu noktalara girme-
melerini önerdi.

Kentsel dönüşümde 
örnek model

Bir deprem bölgesi olduğu bilinen Av-
cılar’da deprem öncesinde yapılması
gerekenleri önemsediklerini belirten
Avcılar Belediye Başkanı, kentsel dö-
nüşümde, Avcılar modeli diye ifade
edilen bir sistem kurduklarını söyledi.
Hançerli, Avcılar Modeli ismi verilen
sistemi ise, kentsel dönüşümde ye-
rinde, gönüllü ve uzlaşmaya dayalı bir
sistem olarak niteledi. Avcılar Belediye
Başkanı Hançerli sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Bu sistem kapsamında yaptı-
ğımız çalışmalar oldu. Önce
problemleri saptadık. Gördük ki, kent-
sel dönüşümde, yenilenmede 3 ayaklı
bir problemimiz var. Bunlar, imardan

kaynaklı problemler, ekonomik sorun-
lardan kaynaklı; yani yapısını güvenli
hale getirmek isteyen insanların mali
problemler ve doğal bir ortaklıklar. Ya-
pılarda en az 10 – 20 ailenin ortak ol-
duğu binalar varmış bunun farkında
değildik. Bu ortaklıklarda, aylık 50 lira-
lık elektrik parasında bile uzlaşma
problemleri varmış. En önemli sorun
bu uzlaşmaydı. Bu 3 sorun ayağına da
çözümler üreten yeni bir kentsel dönü-
şüm anlayışıyla Avcılar modeli ku-
ruldu. Bu model sayesinde, geçmiş 7
yılda yapılan kentsel dönüşüm ade-
diyle son 1 yılda yapılan kentsel dönü-
şüm adedi eşit hatta daha fazla.”
Avcılar’da yenilenmesi gereken 50 bin
konutun şu ana kadar 6 binden fazlası-
nın yenilendiğini söyleyen Turan Han-
çerli, 2021 yılında yapılacak
yenilemelerle rakamın 15 bini aşaca-
ğını söyledi. Avcılar Belediye Başkanı,
2029 yılına geldiğinde şu an plansız
olan alanlar dâhil Avcılar’da insanların
ölümlerine, yaralanmalarına neden
olan risk taşıyan bina kalmayacağını
belirtti.

AVCILAR BUTCE
FAZLASI VERDI

Y
eni bir yayın mecrasında tekrar birlikteyiz;
şükür kavuşturana. Umarım Ankara Eks-
presi Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nefes bo-

rularından biri olur. Umudum ve temennim tam da
budur. Nefes almaya ihtiyacımız var. Yeni nefes
alanlarına, taze oksijene ihtiyaç duyar gibi, ihtiyaç
duyar hale getirildik. Devletin aşırı derecede mer-
kezileştirilmesi, neredeyse bütün hayat alanlarını
bir kasırga gibi, esip gürleyerek, büyük bir şiddetle
ezip daralttı. Üstümüze giydirilen elbise, adeta
orta çağ şövalyelerinin savaş zırhı gibi, hem görüş
alanımızı baskılayıp daralttı hem de tek tek birey-
ler olarak nefes almamızı imkansız hale
getirdi.  Ekonomiden siyasete, kültürden spora,
oradan sanata ve bilime varıncaya kadar, öyle
amansız bir sıkışmanın tam girdap noktasına öyle
hiddetle itildik ki, ellerimizi açıp Allah’a ‘’ya rabbi,
bir nebze taze nefes’’ diyecek vaziyete sürüklendik.
Durum vahim, vaziyet fena, hem de çok fena.

Devletin aşırı merkezileştirilmesi talebi toplu-
mun talebi değildi. Bunu bugün ortaya çıkan vahim
sonuçlarından biliyoruz. Peki, ama bu aşırı merke-
zileştirme, toplumun talebi değilse, kimin talebi?
Kim bir toplumu nefes alamaz hale gelinceye
kadar merkezileştirmek ister?  Bu vaziyetten ne
murat edilir? Devletin aşırı merkezileştirilmesi,
otomatik olarak siyasetin de merkezileştirilmesi
anlamına gelir. Hele bizim gibi sivil toplumu pek
gelişmemiş olan ülkelerde, sivil toplum kurumları-
nın bebe adımlarıyla yürümeye henüz başladığı
toplumlarda, devlet, her şeyi belirleyici aktör ha-
line gelir. Devleti dengeleyecek, onu belirli ölçü-
lerde sınırlayıp denetleyecek hiçbir kurumlaşma ya
da güce de izin verilmedği için, devlet denilen aygıt
bütünüyle bir keyfilik ve keyfiyet içinde her şeyi
kendine bağımlı hale getirir.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi adıyla Türki-
ye’yi kıskaçları arasına alan demir pençe, en yük-
sek otorite olarak, her şeyden önce haklar ve
özgürlükler alanını, bir limon parçasını sıkar gibi
sıkarak posasını çıkardı. Toplumsal mutabakatları-
mızın ne ilkelerine sadık kaldı ne de yönetim etiği
bir değer taşımaya başladı. Prensip olarak adil
olmak unutuldu. Adil olmak her şeyden önce değer-

ler etiğinin en yücesiydi, öyle vazedili-
yordu. Ahlaktan bahis bile etmiyorum. Çünkü bir
yönetim ahlakından söz etmek asla mümkün değil.
İlke olarak adalet rafa kaldırıldı. Oysa adalet, bir
hukuk normudur ve içeriği hepimiz tarafından
yasal olarak hükme bağlanmıştır. Bu açık mutaba-
kat hükümlerine rağmen, adaletin yerine hızla ada-
letsizlik ikame edildi, ediliyor.

İleri mi gittiğimiz yoksa geri mi gittiğimiz hiç
belli değil; ama değişim irademizin gasp edilmeye
çalışıldığı çok açık. Değerlerin bilgisi yerine olabi-
lecek en kötü muhafazakarlık tarzıyla değer 
yargıları ikame ediliyor. Değer kendi bilgisinden
soyutlanıyor onun yerine davranış modelleri, 
toplumsal hafızamıza monte ediliyor.

Önce ne anlama geldiğini hiç kimsenin bilme-
diği ‘’Beka’’ kavramıyla rehin alındık, şimdi de
Kanal İstanbul ile satışa çıkarılıyoruz. Toplumsal
varlığımız bir bütün olarak adeta vitrine konulan
bir metanın raf ömrüne indirgendi. Rasyonel bir
varlık olan insan, perspektifini kaybetmiş papazın
dul karısı vaziyetinde, şaşkın ve umutsuz.

Yeniden nefes almanın biricik yolu, olup biteni
idrak etmektir; diğer bir deyimle olup bitenlerin
ana halkasını fark etmektir. Devletin en öncelikli
görevi merkezileşmek değildir; hakları korumaktır.
Haklar da öyle sanıldığı gibi sadece özgürlüklerden
ibaret değildir. Elbette özgürlük ve serbestlik hak-
ları çok önemli ve değerlidir. Hiç kimsenin bu 
hakları çocuk oyuncağına çevirmeye hakkı yoktur.
Ama beslenme de bir haktır, barınma da. Ve bu
haklar kesinlikle güvenlik hakkından daha kutsal-
dır. Aç birinin güvenliğe ihtiyacı yoktur. Evsiz biri,
savunma giderlerini asla dert haline getirmez.

Haklar siyah beyaz gibidir; haklarını grisi 
yoktur. Hak ya vardır ve verilir ya da yoktur, alınır.
İnsan olmanın biricik teminatı haklara sahip olma-
sıdır. Hakları olmayanlar insan olarak anılmazlar.
Birini haklarından mahrum bırakmak onu 
insanlığından mahrum bırakmaktır. 

Ülkenin nefes almaya
ihtiyacı var

www.superhaber.tv
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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Radyo Trafik’e konuk oldu. Hançerli canlı yayında, bütçesi-
nin dört katı borçla devraldıkları Avcılar Belediyesi’nin son 2 yıldır bütçe fazlası verdiğini söyledi

Bir deprem bölgesi olduğu bilinen Avcılar’da deprem öncesinde yapıl-
ması gerekenleri önemsediklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı, kent-
sel dönüşümde, Avcılar modeli diye ifade edilen bir sistem kurduklarını
söyledi. Hançerli, Avcılar Modeli ismi verilen sistemi ise, kentsel dönü-
şümde yerinde, gönüllü ve uzlaşmaya dayalı bir sistem olarak niteledi.

IBB arSIvlerI
dIjItalleSIyor
Dijital dönüşüm çalışmalarına aralıksız olarak devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi geçmişten bugüne kadar ki tüm dosya, evrak ve
belgeleri Dijital Arşiv çalışması ile teknolojiyle uyumlu hale getiriyor

Çoklu kullanımına imkan
veren sistem sayesinde tüm
veriler elektronik ortamda,

tek noktadan, kolay, hızlı erişilebilir,
guüncellenebilir ve paylaşılabilir ola-
cak. Belgelerin kağıda basım, kopya-
lama, dosya arşiv işlemlerinde
harcanan emek, zaman ve masraflar
en aza indirilerek her türlü belgenin
gelecek nesillere daha sağlıklı bir şe-
kilde aktarılması sağlanacak. Kesinti-

siz otomasyon sistemi önemli operas-
yonel verimlilik sağlanırken kurum-
lara ait sunucu ve üst düzey güvenlikli
İBB Veri Merkezi altyapısıyla yedek
olarak arşivlenecek olan belgeler dep-
rem tedbirleri kapsamında çeşitli afet
durumlara karsı ek koruma altına alı-
nıyor.

Hizmet süreleri kısalacak

Dijital Arşiv çalışmalarını kurumsal

hafızaları geleceğe taşıyacak önemli
bir hizmet olduğunun altını çizen İBB
İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü
Nihat Narin, ‘’Bilişim altyapıları her
geçen gün iş, eğitim ve yaşam içn
daha önemli hale geliyor. Belediye-
mize ait işlemlerin hızlı şekilde sonuç-
landırması bizim için çok önemli.
Dijital dönüşümün önemli bir parçası
dijital arşiv çalışmaları ile elektronik
ortamda yer alan mevcut veriler ana-
liz edilip sınıflandırılarak vatandaş-
lara sunulan hizmet kalitesi büyük
ölçüde arttırılmış olacak.’’ dedi.

Kent hafızası geleceğe
taşınacak

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi
veren Narin; ‘’Dijital Arşiv çalışmaları
ile İBB ve iştiraklerine ait tüm milyon-
larca belge sayısal anlamlı veriler ha-
line dönüştürülmesi hedefleniyor.
Sistem sayesinde mesafeler ortadan
kalkarak pandemi nedeniyle uzaktan
çalışan kamu personelleri ve vatan-
daşlar istekleri dokümanlara kurum-
lara gitmeden 7 gün 24 saat birkaç
dakikada içinde güvenle ulaşılabile-
cek. Aynı zamanda belediye kent hafı-
zasını geleceğe taşıyacak çalışma
çevrenin korunmasına da önemli
katkı sağlayacak.’’ değerlendirme-
sinde bulundu. 
MÜGE YÜCETÜRK

Şişli’de sanat var
Şişli Belediyesi, “Şişli’de Sanat Online” programı ile sanat dünyasının
birbirinden değerli isimlerini evlere misafir ediyor. Bugün Şişli
Belediyesi resmi YouTube kanalında ilk bölümü yayınlanacak
programın moderatörlüğünü, sevilen isim Bay J üstleniyor

ŞiŞli Belediyesi’nin "Şişli'de Sanat On-
line" programı başlıyor. 27 Şubat Cu-
martesi günü Şişli Belediyesi resmi

YouTube kanalında ilk bölümü yayımlanacak prog-
ramın moderatörlüğünü Bay J üstleniyor. Progra-
mın ilk bölüm konukları; Türk müziğinin
efsaneleşen rock grubu Bulutsuzluk Özlemi ve sevi-
len tiyatrocular Şebnem Özinal ile Yosi Mizrahi
olacak. 28 Şubat Pazar günü yayımlanacak progra-
mın ikinci bölüm konukları ise usta oyuncular
Erkan Can ve Güven Kıraç ile müzisyen Eda Baba.

Programda, oyuncu ikilinin keyifli sohbetlerine, 
Eda Baba birbirinden güzel şarkılarıyla eşlik edecek.

Hafta sonu müzik şöleni

6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak üçüncü
bölüm konukları; şarkılarıyla keyif veren müzisyen
Feryal Öney ve usta tiyatrocu Hakkı Ergök olacak.
7 Mart’ta yayınlanacak dördüncü bölümde ise kıy-
metli müzisyenler Nilipek ve Can Kazaz’a dene-
yimli tiyatrocu ve yönetmen Mehmet Esen keyifli
sohbetiyle eşlik edecek.

İŞKUR Tuzla Hizmet
Merkezi ile ARÇELİK
A.Ş. iş birliğinde “Lojis-

tik Elemanı ve Metal Mamuller
Montaj İşçisi” mesleklerinde 195
kişilik İşbaşı Eğitim Programı
Protokolü imzalandı. İŞKUR Tuzla
Hizmet Merkezi yetkililerinin pro-
tokolle ilgili yaptığı açıklamada,
İşbaşı Eğitim Programı katılımcı-

larının program süresi boyunca
Genel Sağlık Sigortası primleri-
nin ve İş kazası ve meslek hasta-
lığı sigortası priminin İŞKUR
tarafından karşılanacağını ayrıca
İşbaşı Eğitim Programı katılımcı-
larına program sonunda, katıl-
dıkları programa ilişkin bilgileri
gösteren İşbaşı Eğitim Programı
sertifikası verildiğini söylediler.

İŞKUR iş bulacak



CUMARTESİ 27 ŞUBAT 2021

HABER MERKEZİ

6 EKONOMİ

2 020 yılının ilk yarısında Dünya Eko-
nomi Forumu (WEF) Başkanı
Klaus Schwab ve Galler Prensi

Charles tarafından ortaya atılan “Büyük
Sıfırlama” (Great Reset) kavramı yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında
dünya ekonomisini yeniden inşa etme ana
fikri etrafında şekilleniyor. Büyük Sıfırla-
manın fikir babaları bütün dünyanın bir
yıldan fazla bir süredir altında ezildiği
Kovid-19 pandemisini bir “fırsat pence-
resi” olarak görüyor ve bu fırsat iyi değer-
lendirilirse dünyanın gidişatına yeni bir
yön verilerek daha yeşil, daha adil, sürdü-
rülebilir ve daha katılımcı bir dünya yara-
tabileceğini düşünüyorlar. Kovid-19
krizinin yol açtığı siyasi, ekonomik ve sos-
yal sorunlar hem gelişmiş hem de geliş-
mekte olan ülkelerde mevcut sistemin
eksikliklerini gözler önüne serdi; var olan
eşitsizlikler Kovid-19 ile daha da arttı. Kü-
resel dünyanın içinde bulunduğu durumu
sanki dışarıdan gelen başka bir güç yarat-
mışçasına, şu an dünyanın önde gelen li-
derleri ve iş insanları tarihi bir dönüm
noktasında olduğumuzu, tüm sistemi ye-
niden başlatarak dünyadaki pek çok soru-
nun çözüleceğini iddia ediyorlar.

Büyük Sıfırlama’nın bileşenleri

Büyük Sıfırlama fikri dördüncü sanayi
devriminden faydalanma, bölgesel kalkın-
mayı güçlendirme, küresel işbirliğini can-
landırma, sürdürülebilir iş modelleri
geliştirme, çevreyi iyileştirme, sosyal söz-
leşmeleri, beceri ve işleri yeniden tasar-
lama ve ekonomik toparlanmanın
şekillendirilmesi olarak yedi ana başlık al-
tında açıklanıyor. Alt başlıklarda ise pek
çok detay var; LGBTI katılımı bile düşü-
nülmüş.Büyük Sıfırlamanın fikir babala-
rına göre Kovid-19 sonrası dünyanın
toparlanması için eğitimden sosyal sözleş-
melere ve çalışma koşullarına kadar pek
çok alanda köklü değişiklikler yapılmalı,
ülkeler birlikte hareket etmeli, tüm endüs-
triler yeni koşullara ve çalışma şekillerine
uygun olarak dönüştürülmeli. Çünkü
Kovid-19 pandemisinin ekonomik bü-
yüme, kamu borcu, istihdam ve insan re-
fahı üzerinde ciddi ve uzun vadeli
sonuçları olacak ve bu sonuçlar sosyal
tansiyonu yükseltecek, zaten kötüye giden
küresel ısınma ve çevre sorunları ile birle-
şerek sorunlar yumağı büyüyecektir.
Bütün bunlara artan gelir dağılımı eşitsiz-
liği de eklenince çok kırılgan bir iktisadi
yapı ile karşılaşılacak ve günü kurtarmaya
yönelik politikalar yetersiz kalacaktır. İşte
bu nedenle ekonomik ve sosyal sistemlerin
yeni temeller üzerinde sıfırdan inşa edil-

mesi gerekli. Büyük Sıfırlamanın savunu-
cularına göre pandemi, insanların yaşam
tarzında ve iş yapış şekillerinde gerektiği
zaman hızlı ve radikal değişiklikler yapa-
bildiğini gösterdi. Eski alışkanlıklar terk
edildi. Bu süreç herkese gerektiği zaman
hızlıca dijitalleşebildiğimizi de göstermiş
oldu. Bu noktada dördüncü sanayi dev-
rimi ve akıllı teknolojilerin büyük sıfırlama
amacına yönelik temel bir araç olarak kul-
lanılması hayati bir önem taşıyor. Ancak
şimdiye kadar devlet müdahalesinin as-
gari düzeyde kalması ve piyasanın ana
karar verici olması gerektiğini düşünenler,
devletin büyüyerek ve daha kontrolcü bir
şekilde geri gelmesi fikrini savunmaya
başladılar. Büyük Sıfırlama yolunda özel
sektörün hükümetlerle kol kola çalışması
bekleniyor. Çünkü ünlü Davos toplantıla-
rının ve Dünya Ekonomik Forumu’nun
olmazsa olmazı olarak küresel büyük şir-
ketlerin her şart altında kâr etmesi ve plan-
lanan büyük sıfırlamadan aslan payını
alması gerekiyor.

Büyük Sıfırlama nasıl
yorumlanıyor?

Büyük Sıfırlamanın yedi unsurundan biri
“Endüstri 4.0 devriminden faydalanmak”
şeklinde belirtiliyor. Bilindiği gibi dijital
dönüşümle birlikte tüm elektronik cihazlar
akıllı hale gelecek, sensörler yardımıyla
birbirleriyle iletişim kurup ihtiyaç halinde
yapay zekâ yardımıyla kendi kendine karar
verebilecek. Bir yandan Endüstri 4.0 Dev-
rimi kapsamında bireysel iletişim cihaz-
ları, evdeki beyaz eşyalar, üretimdeki
makineler ve arabalardaki elektronik sis-
temler gibi etrafını algılayan cihazlar ma-
rifetiyle devasa miktarda veri üretilen ve
bu veriyi her an işleyen bir dünya tasarla-
nırken, bir yandan da Büyük Sıfırlama adı

altında her alanda yeni bir sayfa açılması
ve dünyanın sıfırlanması fikri ortaya atılı-
yor. Bu iki plan birleşince insanın tüm ha-
reket ve hatta düşüncelerinin bile izlendiği
George Orwell’ın 1984 romanında tasar-
lanan bir dünya akıllara geliyor. Bu ba-
kımdan Büyük Sıfırlama ve 4. Sanayi
Devriminin teknolojiye ve teknoloji şirket-
lerine büyük vurgu yapması bu girişimin
pek de masum bir yeni dünya tasavvuru
olmadığı, arkasında çok daha karanlık ve
saklı planlar olduğu şeklinde yorumlanı-
yor. 2014 yılında IMF Başkanı Christine
Lagarde’ın Dünya Ekonomi Forumu’nda
ekonomik sistemin sıfırlaması konusunu
gündeme getirmiş olması ve Klaus
Schwab’ın pandemi henüz altı ayını dol-
durmadan “Kovid-19: Büyük Sıfırlama”
isimli bir kitabı piyasaya sürmesi göz
önüne alındığında Kovid-19’un bile bu
planın bir parçası olduğu konusunda pek
çok komplo teorisi dillendiriliyor. Bazı yo-
rumcular ise pandemi sonrası dünyada
pek çok dengenin değişeceğini söylüyor ve
şu an gücü elinde tutan WEF, IMF,
Dünya Bankası ve büyük şirketlerin bu de-
ğişimi yönlendirmek için Büyük Sıfırlama
fikrini ortaya attığını ve tartışmaları tekel-
leştirmeye çalıştıklarını iddia ediyor. İşte
bu nedenle Büyük Sıfırlama teorisi pek
çok kişiye anlatıldığı gibi “daha adil, daha
yeşil ve daha eşitlikçi” bir dünya sözü ver-
mekten ziyade dünyadaki mevcut sistemi
elinde tutan güçlerin yeni bir planı olarak
görülüyor. Büyük Sıfırlama kapsamında
gündeme getirilen, paydaşlar arasında
serbest veri akışı ve fikri mülkiyetin gö-
nüllü olarak lisanslanması konuları da çok
eleştiriliyor.

Büyük Sıfırlama'nın yol haritası var mı?

2021 yılı Ocak ayında gerçekleşen Sanal

Davos Zirvesi Büyük Sıfırlama ana fikri
etrafında şekillendi. Zirvede Kovid-19 sal-
gını sonrasında ekonomilerin nasıl ayağa
kalkacağı ve kaybedilen güven ve iyimser-
liğin nasıl tekrar inşa edileceği konuşuldu.
Ancak dünyada fakirliğin, açlık ve eşitsiz-
liğin artmasından en çok küresel elitlerin
rahatsız olması ve büyük şirket CEO’ları-
nın Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte
sadece “daha adil, daha yeşil ve herkesin
daha eşit olduğu” bir dünya için gecesine
gündüzüne katarak kafa yoruyor olması
pek çok kesime inandırıcı gelmedi. Temel
kavramları sürdürülebilirlik, doğaya dost
olma, adalet, kapsayıcılık ve dijital ve sı-
nırsız bir dünya olan Büyük Sıfırlama, in-
sanların özel hayatına dijital imkânlarla
daha fazla müdahale edilmesi ve hak ve
özgürlüklerin sınırlandırılması endişele-
rini de beraberinde getiriyor. Alman gaze-
tesi Handelsblatt Büyük Sıfırlama
gerçekleşirse 2030 yılına gelindiğinde elit-
lerin, koyunlarını koruyan çobanlar gibi
kitleleri yönlendirdiği yeni bir dünya yara-
tılacağını öngörüyor. Dünya Ekonomik
Forumu önceki yıllarda da "Kriz Sonrası
Dünyayı Şekillendirmek" (2009) veya
“Büyük Dönüşüm” (2012) gibi çok iddialı
kavramlar ortaya atmıştı. 2020 yılında 
piyasaya sürülen Büyük Sıfırlama kavra-
mının tanıtıldığı Klaus Schwab’ın
“Kovid-19: Büyük Sıfırlama” isimli kita-
bının sonunda anlatılan hikâye çok mani-
dar. Hikâyede bütün bir köy yaklaşan bir
felaketi öngörüyor ama köylülerin hiçbiri
bunu önlemek için uğraşmıyor ve so-
nunda hep beraber yok oluyorlar. Bu 
hikâyenin verdiği mesaja göre Büyük Sı-
fırlama sadece bir öneri değil mutlak bir
ihtiyaç, Kovid-19 salgını ise bizlere daha
iyi bir dünyanın kapısını aralayan bir 
fırsat penceresi.

Rus şirketi Yandex.Travel’ın yaklaşık
10 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette,
katılımcılara 2021’deki tatil planla-

rına ilişkin sorular yöneltildi. Anket sonuçlarına
göre, Rusların yüzde 60’ı yıl sonuna kadar ülke

sınırlarının tümüyle açılmasını beklediğini,
yüzde 68'i ise diğer ülkeleri kısıtlama olmaksı-
zın ziyaret etme imkanının tatil planlarını etkile-
yeceğini belirtti. Anket katılımcıları, Türkiye’yi
bu yıl da en çok ziyaret etmek istedikleri ülkeler

arasında gösterirken, bu grupta ayrıca İtalya,
Tayland, İspanya ve Mısır yer aldı. Geçen yıl
ağırladığı 2 milyon 128 bin 758 Rus turistle
Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret
ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Rusların Türkiye aşkı sürüyor
Rusya’da tatil yapmayı planlayan ülke vatandaşlarının yüzde 60’ının yıl sonuna kadar ülke sınırlarının tümüyle
açılmasını beklediği ve Türkiye'yi 2021'de de en çok ziyaret etmek istenen ülkeler arasında gösterdiği bildirildi
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Borçlar için
son gün 1 Mart

17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe
giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Bazı Kanunlarda Deği-

şiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında
borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru
süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi. Başvuru
yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin
ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu.
Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme
için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak be-
lirlendi. Taksitli ödemeyi tercih eden mükellefle-
rin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak
ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılan-
dırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksit-
lerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna
kadar ödemeleri önem arz ediyor. Yapılandırılan
borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna
kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve ge-
cikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarın-
dan ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da
alınmıyor. Söz konusu indirimden, peşin ödeme
seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli
ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapı-
landırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi
sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği
imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi
için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi
dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet
bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi
kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, iletişim hızında büyük
artış sağlayacak 5G'ye geçiş için çalış-

maların sürdüğünü söyledi. Bakanı Karaismai-
loğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Nisan 2016'da
mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran
4.5G teknolojisine geçilmesiyle birlikte bugün
75.9 milyon 4.5G abonesi bulunduğunu kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, bunun toplam mobil
abone sayısının yüzde 92'sinden fazlasını oluş-
turduğunu ifade ederek, "Türkiye'de internet kul-
lanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen
1993'ten bugüne genişbant internet kullanımı
hızla artmıştır. 2008'de 6 milyon olan genişbant
internet abone sayısı, 2020 yıl sonunda yaklaşık
82.4 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65
milyon seviyelerinden 82.1 milyonun üstüne çık-
mıştır. 4.5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi
için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edi-
lirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425
bin kilometreye ulaşmıştır. Böylece Türkiye'nin
fiber uzunluğu, çevresi 40 bin 75 kilometre olan
dünyayı yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya gel-
miştir" dedi.

5G ayrıcalıklı bir iş

Karaismailoğlu, kullanılan cihaz ve altyapının
durumuna göre değişmekle birlikte 4.5G'de elde
edilebilen veri indirme hızları hizmetinin ilk su-
nulduğu günlerde 100 Mbps civarında, bugün-
lerde ise 400 Mpbs sınırını zorlamakta olduğunu
kaydetti. Karaismailoğlu, "1 GB büyüklüğündeki
bir video 3G teknolojisiyle ortalama 6.5 dakika
civarında bir zamanda yüklenebilirken, 4.5G'de
bu süre 1 dakikanın altına inmiştir. 4.5G'den bir
sonraki adım ise 5G ve ötesi teknolojilerdir. Sü-
rücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kaza-
nacak olup 5G konusu hükümet programında
özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu
konuda uluslararası arenada söz sahibi olabil-
mek için çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.  

Borçları yapılandırılan mükellefler-
den taksitli ödemeyi tercih edenlerin
ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih
edenlerin ise tutarın tamamını 
en geç 1 Mart Pazartesi gününe
kadar ödemeleri gerekiyor

2020'nin ilk yarısında Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Schwab ve Galler Prensi Charles tarafından ortaya atılan “Büyük Sıfır-
lama” kavramı yeni tip koronavirüs salgını sonrasında dünya ekonomisini yeniden inşa etme ana fikri etrafında şekilleniyor

Büyük Sıfırlama konusunda yazılanlar ve
yapılan toplantılar incelendiğinde tartışma-
ların şu an “neden” konusuna yoğunlaştığı
ve bu fikri meşrulaştırmaya yöneldiği,
ancak bu sıfırlamanın “nasıl” yapılacağı ko-
nusuna henüz geçilmediği görülüyor. Örne-
ğin kapitalist küresel sistemin ürettiği gelir
adaletsizlikleri, açlık, yoksulluk, çevre kirli-
liği ve finansal problemler gibi sorunların
nasıl çözüleceğine dair bir yol haritası yok.
Görünen o ki küresel elitler, -çoğunluğu tek-
noloji alanında olmak üzere- büyük şirketler
ve politika yapıcılar Kovid-19’a iyi tarafın-
dan bakarak ve “bu da bize ders olsun” 
diyerek yeni bir plan ve dizayn yapıyor.

Kovid-19 ders olsun

5G çalışmaları
devam ediyor



C umhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklama-
larda bulundu. “Esneme hangi illerde olacak?” soru-

suna da yanıt verdi: “Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim
Kurulu’nun çalışmaları Kabine’nin önüne gelecek. Bunun
çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varı-
yor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler ala-
biliriz? Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, otellere
varıncaya kadar bunların kararlarını pazartesi günü Kabi-
ne’de alacağız. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’yla yaşadığı ‘Kanal İstanbul’ projesi
hakkında ise şunları söyledi:
“Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun
her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne anamuhalefet
ne İBB Başkanı anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz.

Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul’da
yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Anamuhalefet yaptırmayız,
istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki?”

Sen belediye başkanı değil misin?

İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, 
“Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstan-
bul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok! İstan-
bul’da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları
yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstan-
bul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladı-
ğım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi
hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim
icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşa-
maz” dedi. DHA
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HALKIN AVUKATI

Mustafa DOlU
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Ç ok zor şartlarda çalıştığını, AKP ve MHP
grubunun bazı konu ve projelerde, halkın ya-
rarına olduğunu bildikleri halde sana yol ver-

mediğini bilmeyen yok.
Halka hizmet vermek ulaşımda kolaylık sağla-

mak istediğin taksi projene geçit vermiyorlar. Bu
projede hatları iptal edilen minibüslere öncelik tanı-
nacağı bilindiği halde plaka mayasına bunu anlata-
madığını görüyoruz. Buna AKP ve MHP gruplarının
neden karşı geldiklerini anlamak mümkün değil.

Halka ekmek dağıtımı engelleniyor. Ucuz ekmek
sattığın için kendini bilmez halkı düşünmeyen biri-
leri seni gidip mahallin mülki amiri Valiliğe ihbar
ediyor. Yetmiyor, “Ekmek üzerinden politika yapı-
yorlar. Bize versinler biz satalım. Büfeler kapatıl-
sın” deme gafletinde bulunuyor. Bu arkadaşın kaç
fırını var bilmem ama ürettiği ekmekler yetmiyor
mu ki, “Verin biz satalım” diyor anlamadım.

Önemli projelerinden birisi de mahallelere kreş
açmak. Bunu da meclise getirdin ve yine her ne-
dense AKP ve MHP’ li meclis üyelerince reddedildi.
Anlamadığım husus şu, bu kreşleri o projeyi redde-
den partililerin oy verdiği insanların çocukları o
kreşlere alınmayacak mıydı, böyle bir 
beyanınız mı var?

Elbette yoksa, neden o zaman bu durumu İstan-
bul halkına etraflıca açıklamıyorsun ki?

Bildiğim kadarıyla İstanbulun her semtinde cadde
ve sokaklarında Belediyenin bilboardları var. Yoksa
pankart yazdır ve de ki, “Ey bilmem ne mahallesi
halkı semtinize çocuklarınız rahat eğitim alsın, aile-
leri rahat etsin, hatta işlerine gözleri arkada kalma-
sın deyip rahatlıkla çalışsınlar diye kreş açmayı
önerdik ama Ak Partili ve MHP’li meclis üyeleri
reddetti. Bilginize saygı ile duyurulur”

Bırak sonrasını mahalleli düşünüp değerlendirsin
oy verdiklerinden karşı koyanlar varsa gidip onlara
hesap sorsunlar.

Temizlik işçilerinin grevleri
İstanbul’da bazı CHP’li Belediyelerde grevler var.

Bu grevler elbette işçinin demokratik hakkıdır ama,
Ekrem Bey siz İstanbul Belediye başkanısınız. Bu
grevler şimdilik CHP’li belediyelerde olması fark
etmez yarınlarda AKP’li belediye işçilerinde de ola-
bilir. Sizin öyle bakma hakkınız yok nerede hangi
belediyede olursa olsun müdahil olmak
durumundasınız.

Sonuçta kirlenen, temizlenmeyen İstanbullunun
gezdiği sokak, cadde ve mahalleler. Grev yapılan
yerlerde kime oy vermişlerse vermişler orada otu-
ranlar İstanbullu ve İstanbul halkı. Yani, “Her şey
güzel olacak” diyenler.

Başkan, yapacağınız iş gayet basit.
Belediye başkanını, sendikayı ve işçi temsilcilerini

çağırıp oturacaksınız, CHP'li belediyelerin asgari
ücret uygulaması açıklanan ücretin üzerinde oldu-
ğuna göre, buna ilaveten CHP’li ve AKP’li belediye-
lerde çalışanların ücret skalası ortaya konulup
değerlendirilir. Ortalaması alınır, az ise makul artı-
şın sağlanması gerektiğini taraflara söylersiniz ve
mesele biter.

Bunu yapmazsanız birileri hemen, “Gördünüz mü
İstanbul 1989-94 arasında olduğu gibi çöp yığını ol-
maya başladı” demeye başlar ve zaten de diyorlar.

Sizin göreviniz bana göre olaya müdahale edip
bun tür, çöp, çukur, beceriksiz laflarını 
engellemektir.

Ekrem Bey, bu çöp, çukur lafları yayılmadan ta-
rafları topla ve bu konuyu halletmeniz İstanbul ve
İstanbullunun yararına olur. Sizinde kafanız bu ko-
nuyla meşgul olmaz. Birileride böylece bu konudan
bahsetmez.

Kanal İstanbul meselesi
Bu konuda kafanızı çok meşgul ediyor gibime ge-

liyor. Cumhurbaşkanı her fırsatta sanıyorum sizi
kızdırmak ve gündem yaratmak için, “Son İstanbul
kongresinde, kim ne derse desin inadına Kanal İs-
tanbul’u yapacağız. Sizlerde önümüzdeki Ramazan
ayını iyi değerlendirmeye halkımızı ziyaret etmeyi
unutmayın” diyerek sanki seçime hazırlanıyor ima-
sını da verdi.

Başkan sizde her fırsatta zaten bir şey söylüyor-
sunuz. “İstanbul’un gündemi başka. Biz halkımız
için iyi şeyler yapmanın peşindeyiz. GARA şehitleri-
mizi unutmadık. Halkımız ucuz ekmek kuyruğunda
ve bunu istemeyenler var. İstanbul’la inatlaşmak
gündem değiştirmek çabasında olabilirler. Unutul-
mamalıdır ki, İstanbul’un kanıtladığı bir şey vardır.
İstanbul birden büyüktür nokta” dediniz.

Bu noktayı koyduktan sonra sizde bu Kanal İstan-
bul meselesinden vazgeçiniz. Bazı lafları duymayın
ve görmeyin. İstanbul'u ve İstanbulluyu dinleyin.

Bildiğim, duyduğum ve bilim insanlarının söyle-
diklerine göre, Kanal İstanbul'u yapacak teknoloji
ülkemizde yokmuş. Ayrıca o hafriyatı taşıyacak ne
yol, ne de yeterli kamyon da mümkün değilmiş. Olsa
bile hafriyatın döküleceği yer yokmuş÷yani hep miş,
muşla geçiyor.

En önemlisi o kanalı açmak için bütçemizde ye-
terli para ve kaynak yokmuş. Hadi başlansa diyelim
o zaman bile en az 15 yılda biteceği söyleniyor. O
nedenle başkan bunları boşver o toplara girme ve
söz verdiğin gibi her şeyin güzel olmasına bakıver
ki, İstanbul halkı rahatlasın huzur bulsun…

Ekrem Başkan ne 
yapıyorsun?
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IBB BASKANI
NE ANLAR?
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Vatandaş buraya gelsin spor yapsın
İmamoğlu, Ataşehir'de 

bulunan Evliya Çelebi’nin
“Seyahatname” adlı 

eserinde adı geçen
Kayışdağı Suyu’nu da

içinde barındıran alanı,
vatandaşların kullanımına

açmayı planladıklarını 
belirtti. İmamoğlu, “Buraya
vatandaşım gelsin, burada

yürüsün, sporunu yapsın.
Atatürk Kent Ormanı,

bunun bir örneği” dedi

İstanbulBüyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, cuma

mesaisinin sabah ve öğlene kadarki
bölümünü Ataşehir’e ayırdı. Kur-
maylarının eşlik ettiği İmamoğlu,
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İl-
gezdi ile birlikte ilçede yapımı devam
eden bazı projeleri yerinde inceledi.
İmamoğlu’nun ilçedeki ilk durağı,
Esatpaşa Mahallesi’ndeki Esatpaşa
Spor Parkı inşaat alanı oldu. Yetkili-
lerden çalışmalarla ilgili bilgi alan
İmamoğlu, Esatpaşa Mahallesi
Muhtarı Hüseyin Altun’u da maka-
mında ziyaret etti. Muhtar Altun, 35
yıllık beklentilerinin bu şekilde karşı-
lanmasından duyduğu memnuni-

yeti, her iki başkana iletti.

Müthiş bir nimet

İmamoğlu’nun Esatpaşa Mahal-
lesi’den sonraki adresi, Kayışdağı
oldu. Maltepe ve Ataşehir ilçeleri sı-
nırları içinde bulunan 960 bin metre-
karelik İSKİ’ye ait “Kayışdağı Yeşil

Alanı”nda incelemelerde bulunan
İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü
Raif Mermutlu ve Vakıf Sular Mü-
dürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Bu
tür yeşil alanları, bütün doğallığını
koruyarak, en masum biçimde va-
tandaşa açma anlayışında oldukla-
rını belirten İmamoğlu, “Şehrin

göbeğinde, şu sıkışıklığın dibinde
müthiş bir nimet. Burada yapacağı-
mız bir masraf da yok. Burayı, bu
şekilde bir çalışma heyeti kurup, va-
tandaşa açmak arzumuz. Başka bir
şey yok” dedi.

Endişeler aktarıldı

Yetkililere, “Alanda yaşanabilecek
engelimiz var mı” sorusunu yönelten
İmamoğlu, “Engelimiz çok. Buranın
jeoloji ve hidroloji yönünü de biraz
anlatmak lazım. Burası bir tepe.
Üstte geçirimli, aşağıda geçirimsiz
bir birim var. Kaynaklar da aynı kot-
lardan yeryüzüne çıkmış. Evliya Çe-
lebi’nin Seyahatname’sinde bile yer
alan bir su burası” yanıtını verdi.
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Ağır kış şartlarında evsiz vatandaşlara yuva
olan İBB, şimdi de Bölgesel İstihdam Ofisleri
aracılığı ile kendilerine iş buluyor. Kısa bir
süre önce başlayan uygulama ile 9 evsiz
vatandaş işe kavuşarak, yeni yaşamlarına
ilk adımlarını atmış olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soğuk geçen
kış günlerinde sokakta kalan vatandaşları, misa-
firhanelerde ağırlıyor. Pandemi koşulları gözetile-

rek misafir edilen vatandaşlar için ayrıca tüm sağlık ihtiyaçları
da gideriliyor. Maddi veya başka sebeplerle evsiz kalan vatan-
daşlara yuva olan İBB, şimdi de bu vatandaşlar için yepyeni
bir uygulamayla hayata katılmalarını sağlıyor. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da ilkini açarak İstanbulluların hiz-
metine sunduğu Bölgesel İstihdam Ofisleri; evsiz vatandaşla-
rın da iş bulmalarına yardımcı olacak. Kurulduğu tarihten
bugüne; 13 ofis sayısıyla 14 bin 231 vatandaşa iş bulan Bölge-
sel İstihdam Ofisleri, yeni uygulama ile de 9 evsiz vatandaşa iş
buldu. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nün Kıraç Evsizler Biri-
mi’nde misafir edilen vatandaşlar, bu uygulama ile de yeni bir
hayata adım atmış olacaklar.

Yakın yerleri tercih ettik

Gelinen süreçle ilgili bilgi veren Büyükçekmece İstihdam Ofisi
Yöneticisi Mehmet Can Akbaş, çalışma yerinin mesafesini göz
önünde bulundurduklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın barın-
dıkları yere yakın servis güzergahı olan firmaları baz aldık ve
bu firmalarla toplu mülakatları organize ettik” dedi. Evsiz va-
tandaşların istihdam edilme sürecinin devam edeceğine vurgu
yapan Akbaş, “Bu süreç zarfında 15 evsiz vatandaşımızı daha
istihdam ofislerinde ağırladık. Ofisimize gelen firmalarımızla
evsiz vatandaşlarımızın mülakatını gerçekleştirip istihdam ya-
ratmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Yeni bir işe kavuşan evsiz
vatandaşlar da duygularını, “Kimsem yok. Anam, babam yok.
Kimse sahip çıkmıyor. Bana yardım ettiği için çok teşekkür
ederim anamız, babamız oldu. Mutluyuz, çalışmak güzel bir
şey. Hayata bağlar, farklılık yaratır. Kendimiz için iyi olacak,
çevremiz için, toplum için. Kapılarını açtılar bize. Sağ olsunlar
bir iş imkanı verdiler bize. Biz de bunu değerlendirmek istiyo-
ruz. Herkes gibi bir hayalim var; güzel bir gelecek” dedi.

Recep Tayyip 
Erdoğan



T RT 1’de cumartesi akşamları yayımlanan
"Gönül Dağı" dizisinde Ciritçi Abdullah
rolüyle ilgi çeken usta oyuncu Yavuz Se-

petçi, "Bende bir kalıplaşma olmadı, ne tiyatroda
ne sinemada ne de dizilerde. Bu şans mı, şansız-
lık mı, bilmiyorum. Yapımcılar bir dizi deneme
çalışmasına başladıklarında ya da rejisörler otu-
rup konuştuklarında, ‘Bu rolü de Yavuz Sepetçi
oynar.’ diye akıllarına geldiğimi zannetmiyorum.
Çünkü ne oynayacağımı da hesap edemiyor ola-
bilirler. Hiçbir rolüm, bir diğerine benzemez."
dedi. "Kurtuluş Savaşı", "Resimli Osmanlı Tarihi-
Abdülaziz", "Nutuk Bugüne Sesleniş-Mustafa
Kemal", "Galilei’nin Yaşamı" adlı tiyatro oyunla-
rında, “Ay Büyürken Uyuyamam’ ve ‘Çinliler
Geliyor’ filmlerinde, "Kurşun Yarası", "Keşanlı
Ali Destanı", "Geçmişin İzleri", "Mehmed: Bir
Cihan Fatihi", "Filinta", "Payitaht Abdülhamid"
adlı televizyon dizilerinde oynayan sanatçı, tiyat-
roya başlangıcını, hangi yollardan geçtiğini, An-
kara Devlet Tiyatrosunu, İstanbul’a neden
gelmek istemediğini, Mustafa Kemal Atatürk’ü
hem tiyatroda hem de ‘Yol Ayrımı’ dizisinde can-
landırmasının hayatındaki yerini anlattı.

nMerhabalar Yavuz bey, TRT’nin sevilen dizisi
Gönül Dağı’nın Eskişehir’deki çekimlerinin ara-
sında görüşüyoruz. Nasıl gidiyor çekimler?
Merhaba, hoş geldiniz. Çok iyi gidiyor, geri dö-
nüşleri de çok iyi hem bizim hem kanalımız için.
Maşallah.

nCiritçi Abdullah karakterini üstleni-
yorsunuz. Ailesini ve tüm köyü to-
parlayan, birleştiren, akıl
danışılan, tasavvuf ve teva-
fuk dolu bir yolculuğa
çıkan bir adamın öykü-
sünü izliyoruz sizinle.
Siz neler söyleyecek-
siniz karakterinizle
ilgili?
Ben, eskiden cirit
sporu yapmış, at
üzerinde hayat ge-
çirmiş bir adamı
oynayacağımı düşü-
nüyordum ama böyle
yarı derviş yarı dengbej
hikayeler anlatan, herke-
sin derdini dinleyen birini oy-
nayacağımı hiç
düşünmüyordum. Bana da 
sürpriz oldu.

nAt üzerinde cirit sahneleriniz var mıydı?
Yok hayır. Belki flash backlerde olabilir. At bini-
yorum zaten. Daha önce Kurşun Yarası dizi-
sinde at eğitimi almıştım. Burada birinci
bölümde, çocuklar karakola düşünce, onları çı-
kartmak için at ile geldiğim bir sahne olmuştu.
Yine at ile bir iki sahnemiz oldu. Şimdi kış tabii,
genellikle avluda filan at ile beraber oluyorum.
Ama atları seviyorum.

nDizideki sözleriniz de atasözleri gibi ve sosyal
medyada çokça paylaşılıyor. Mesela "İşitin ey
yarenler, aşk bir güneşe benzer, Aşkı olmayan
gönül, misal-i taşa benzer" sözü ya da sizinle yol
yürümeye niyetli izleyicilerinizin çokça sizi etiket-
lediği, "Yürümeye devam et, yol insanı terbiye
eder", sözünüz gibi sözler var. Yol yürümekle ter-
biye olunur mu sizce?
Her türlü yolculukta vardır bu. Çocukluğumdan
kalma bir hikaye vardır. ‘Beraber yürüyelim.
Biraz sen beni sırtına alırsın, biraz ben seni sır-
tıma alırım.’ Aslında biraz sen anlatırsın, biraz
ben anlatırım ve böyle geçer yolculuğumuz gibi.
Biraz da Ciritçi’nin durmuş, oturmuş, görmüş,
geçirmiş kişiliğinin üzerine Yunus Emre’den,
Şeyh Galip’ten dizeler okuması izleyiciye de
sıcak geldi. Hoş, her bölüm senaristlerimiz sağ
olsun yazıyor, biz de elimizden geldiğince, dili-
miz döndüğünce okumaya çalışıyoruz.

nİçselleştiriyor musunuz rolünüzle kendinizi?
Sahnede, çekim anlarında evet. Ama çekim dı-
şında içselleştirme diye bir şey yok. Kostüm giy-
dikten sonra ve çıkartana kadar elimden
geldiğince içselleştirmeye çalışıyorum. Yani rolün
anlatmak istediği ne varsa anlatmaya 
çalışıyorum.

nAşk galiba Ciritçi Abdullah’ın ruhunda başka
yolculukları da sağlamış. Sadece aşktan değil
hayattan muzdarip olanlar da geliyor kapınıza.
Ama oğullarınızı barıştıramadınız hala sanırım?
Evet, bu Tanrısal bir aşk gibi geliyor. Evet, oğul-
larımı barıştırmayı beceremedim daha. Umarım
barıştırabilirim ama barışmamaları dizide ça-
tışma unsuru oluyor. Onların komik çatışmaları
seyircinin hoşuna gidiyor. Eski bir Yeşilçam filmi
vardı. Biri şoför diğeri muavin. Sonra İlyas Sal-
man da minibüs alır ve kahvede atışırlar. Çiçek
Abbas’ta Şener Şen ve İlyas Salman’ın böyle bir
çatışması vardı.

nYeşilçam öğeleri de içeriyor gibi sanki öyle mi?
Yeşilçam’a selam gönderiyor. En son Cemile’nin
(Nazlı Pınar Kaya) hastalığında, mahalle çocuk-
ları yaptığı resimleri getirdi. Hababam Sınıfı’nda,
Münir Özkul’un canlandırdığı Kel Mahmut ka-
rakteri kalp krizi geçirdiği zaman, sınıfının tama-
mının penceresinin önüne geldiği sahne aklıma
geldi senaryoyu okurken. Serdar’ın babası Süley-
man’ın (Halil Balkanlar) sahneleri, yine Yeşil-
çam’ın 1960-1970’lerde sürekli işlediği, zengin
kız, fakir oğlan hikayeleri gibi. ‘Kızımı bırak, sana
şu kadar para vereyim.’ hesabı burada da var.
Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Herhalde iz-
leyicinin de hoşuna gidiyordur. Ben Yeşilçam
filmleri izleyerek büyüdüm. Bunlar önüme geldi-
ğinde, gözlerim dolarak okuyorum senaryoyu.

nÇok güzel bir işiniz var. Farklı şehirlerde çe-
kimler yapıyorsunuz. Eskişehir’de daha önce bir
çalışmanız olmuş muydu?
"Çok keyifli. Eskişehir’e 25 sene önce turneye
gelmiştim. En son Yılmaz (Büyükerşen) Bey'in
ilk başkanlık döneminde ‘Önce İnsan’ oyunuyla
yine turneye gelmiştim. Ondan önce ‘Canavar
Sofrası’ oyunuyla geldim. Ama bir dizi film çe-
kimi için gelmemiştim, ilk defa geliyorum. Hoş,
Eskişehir sevdiğim bir kent. Yine bozkır. Ankaralı
olduğum için alışkınım havasına, suyuna zaten.
Eskişehirliler, Sivrihisarlılar iyi karşıladı. Keyifle
gidiyoruz."

nKayseri doğumluymuşsunuz ama Ankara’da
büyümüşsünüz değil mi?
Evet 1958 Kayseri, Develi doğumluyum.

Kasaba çocuğuyum ben. Babam
memurdu. İlkokul bitene kadar

orada yaşadık.

nKasaba hikayeleriniz-
den neler var çocuklu-
ğunuza dair
anlatabileceğiniz?
Hiç hatırlamıyorum
desem inanın. Çok
eskide kaldı onlar.
Ama ağabeyim üni-

versiteyi kazanınca
babam tayin istedi. Hep

beraber toplaştık geldik
1970 yılında Ankara’ya.

1970’ten beri Yenimahalleli-
yim Ankara’da. Yenimahalleliyim

derim zaten kendime.

nTiyatroya orada mı başladınız?
Yenimahalle Kültür Merkezi’nde başla-

dım tiyatroya 1976'da. Ortaokul son sınıf, lise bir
dönemlerinde başladım. Kulakları çınlasın, şu
anda Bodrum’da yaşıyor Göksenin Çakmak ho-
camız vardı. Felsefe hocamdı. Zeki Müren vefat
ettiğinde, nur içinde yatsın, onun vasiyetini oku-
yandır Göksenin Bey. Oyunlar koyardı, edebiyat
hocalarıyla beraber. Müsamerelerle başladım.
Yenimahalle Kültür Merkezi’nde ‘Hadi biz de
kendi aramızda bir şeyler yapalım’la başladı.
Daha sonra 1978 yılında Ankara Belediyesi
Çocuk ve Gençlik Tiyatroları kuruldu, belediye
bünyesinde, Ali Dinçer zamanında. Nur içinde
yatsın. Onun sınavına katıldım, kurslarına başla-
dım. Eskiden Amerikan Kültürdü, şimdi Tatbi-
kat Sahne oldu Erdal’ın (Beşikçioğlu), orada
kurslar, gençlik ve çocuk oyunlarıyla devam
ettim. Sonra üniversite başladı.

nAnkara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun ol-
muşsunuz ve aynı yıl hemen Devlet Ti-
yatrosu’nda oyunculuğa başlamışsınız,
öyle mi?
Evet, bittiği gibi sınav açtı Devlet Ti-
yatrosu. Eskiden sınavsız alıyordu.
Devlet Tiyatroları sadece konserva-
tuvardan yetişen öğrencileri alı-
yordu ve sınav açmıyordu.
Dilekçeyle başvuruyordu mezun
olan arkadaşlarımız. Turgut Özak-
man nur içinde yatsın, genel müdür
oldu. 1979 yılı yanlış hatırlamıyor-
sam, Gençlik Yılı'ydı. 1982-1983 yıl-
larında ben öğrenciydim daha.
Ankara Devlet Tiyatrosu, Çocuk ve
Gençlik Tiyatroları birimini kurdu.
Ama bunları şifahen kurulmuş. Ya-
zılı bir şey yok tabii sonradan anladık
bunları. Hiç unutmuyorum 2 Tem-
muz’da mezun oldum. 29 Ekim'de
Devlet Tiyatrosu sınavı açıldı. Ka-
zandım okulla beraber. Okul
biter bitmez Devlet Tiyatro-
su’yla yürümeye başladım.
Hala da Ankara Devlet Tiyat-
rosu oyuncusuyum. Bir 2,5 yıl
Adana dönemim oldu.

nHiç ayrılmamışsınız An-
kara’dan Adana dışında 
öyle mi?
Adana’ya tayin meselesi oldu.
Bozkurt (Kuruç) Bey'in Genel

Müdürlüğü dönemiydi. 2,5 sezon sonra dön-
düm. Ama Adana’yı hala çok severim.

nAilenizde var mıydı sanatla uğraşan?
Hayır, hayır. Hatta babam rahmetli, çok karşı
çıktı bana.

nÖyle mi, neden?
12 yaşında futbol oynuyordum aslında. O
zaman Güneş Spor vardı Ankara’da, böyle ma-
halle arasında filan. Mustafa Kemal Lisesi me-
zunuyum. Lisenin arkasında bir toprak saha
vardı orada oynarken, bir amca bana bir kart
verdi. Güneş Spor Teknik direktörü yazıyordu.
‘Baban elinden tutup bana getirsin.’ dedi. Ben de
babama götürdüm. Tam o dönemde de Fener-
bahçe Cemil Turan’ı kaçırmıştı İstanbul
Spor’dan otel odasından. Cemil Turan’ın şaşaalı
dönemleri. ‘Baba bir amca bana bunu verdi.
Götürecek misin?’ diye sordum. ‘Oğlum Cemil
Turan mı olacaksın, otur dersine çalış?’ dedi.
Peki, tamam dedim. Belediye kursları başladığı
zaman sakladım, Yenimahalle Gençlik Kültür
Merkezi’nde tiyatro yaptığımda da sakladım ba-
bamdan. Hafta sonları arkadaşlarla gezmeye gi-
diyoruz falan dedim. Sonra 18 yaşında tiyatroya
başladığımı deyince, ‘Soytarı mı olacaksın?’
dedi.

nEstağfurullah..
Yani, evet soytarı olacağım, bu yolda yürüyece-
ğim, Devlet Tiyatrosunda oynayacağım dedim.
Ki hayal, nerede oynuyorsun 18 yaşında? Ama
Opera binasının önünden geçerken 17-18 yaşla-
rında ben burada sahneye çıkacağım derdim
hep. Okurken, nur içinde yatsın, hocam Nurhan
Karadağ bana ‘Kalır mısın bölümde?’ dedi. 'Yok
hocam, ben oyunculukla ilerlemek istiyorum,
devam edeceğim.' dedim ve o binada sahneye
çıktım sonunda. Bir yerde haya-
limi gerçekleştirdim. Hala
da çalışıyorum. Pande-
mide ara verdik mec-
buren.

nTRT Ankara
Radyosu, radyo ti-
yatrosu oyunlarında
yer aldınız ve seslen-
dirme de yaptınız
değil mi?
Evet, seslendirme yap-
tım. Öğrencilik döne-
minde para kazanmamız
gerekiyordu, baba eline bak-
mayalım diye. Dub-
laja başladık.
Sonra
Ergin
Orbey,
nur

içinde yatsın, çok sevdiğim çok değer verdiğim
hocalarım hep. Allah rahmet eylesin, Ergin
Orbey radyo tiyatrosu çekerdi. Bizi de para kaza-
nalım diye çağırırdı. Küçük roller de olsa, bir iki
cümle olsa da çağırırdı. Biz de oradan ekmeği-
mizi çıkartmaya çalışırdık. Tiyatrodaki tarihsel ve
dönemi anlatan oyunlarınız televizyonda da
sanki aynı paralellikte sürmüş.

nMesela, "Kurtuluş Savaşı", "Resimli Osmanlı
Tarihi- Abdülaziz", "Nutuk – Mustafa Kemal",
"Galilei’nin Yaşamı", tarihi ve dönem oyunları-
nızken, televizyonda da "Kurşun Yarası", "Ke-
şanlı Ali Destanı", "Geçmişin İzleri", "Mehmed:
Bir Cihan Fatihi" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi,
dönem ve tarihi işler var hayatınızın akışında,
değil mi?
Geçmişin İzleri'ni nereden hatırlıyorsunuz? O,
çok eski bir iş. Valla, bilmiyorum ki. Yani bende
bir kalıplaşma olmadı, ne tiyatroda ne sinemada
ne de dizilerde. Bu şans mı, şansızlık mı, bilmi-
yorum. Yapımcılar bir dizi deneme çalışmasına
başladıklarında ya da rejisörler oturup konuştuk-
larında, ‘Bu rolü de Yavuz Sepetçi oynar.’ diye
akıllarına geldiğimi zannetmiyorum. Çünkü ne
oynayacağımı da hesap edemiyor olabilirler.
Hiçbir rolüm, bir diğerine benzemez.

nBunun yanında TRT’nin çektiği ‘Yol Ayrımı’ ile
Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığınız ve
aralarında İsmet İnönü, Fethi Okyar’ın karakter-
lerinin yer aldığı, siyasi kimliklerin olduğu bir hi-
kayenin içinde olmanız sizin için bir dönüm
noktası olmuş galiba?
Şerif Gören’le ‘Ay Büyürken Uyuyamam’ diye bir
sinema filminde çalışıyorum, Ayvalık’tayım. O
sırada TRT, ‘Kurt Kanunu’nun ön çalışmalarına
başladı. Yasin Uslu çekiyordu. İzmir Suikasti’ni
anlatır Kurt Kanunu ve Kemal Tahir’in üçleme

romanıdır. Menajerimi aradım, ‘Orada Atatürk
olması lazım, sorar mısın?' dedim. ‘Yok.

Atatürk’ü göstermeyeceğiz.’ demişler.
Peki dedim. Ben 2010'da Mavi Sah-

ne’de Sedat Demirsoy’un oyunlaştır-
dığı tek kişilik ‘Nutuk – Bugüne
Sesleniş’te oynadım. Sonra 1915
sinema filmi geldi bana. Bir paşa
rolü. Dedim ki, ‘Filmde bir Ata-
türk varsa ve ben Atatürk’ü oyna-
mıyorsam başka rolde
oynamam.’ 45 dakika menaje-

rimle kapıştım. Turgut (Özak-
man) Hoca’nın metnini

yazdığı bir sinema
filmi. Ara-

dan
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YA SOYTARI OLACAKTIM
YA YOLDAN 

GIDECEKTIM

Oyuncu Yavuz 
Sepetçi, tiyatroya karar

verdiğinde çok önemli bir
süreçten geçtiğini söyledi.

Sepetçi, “Bir karar vermem
gerekiyordu. Ya soytarı

olacaktım ya da yürüdüğüm
bu yoldan gidecektim. 

Ben yoldan gitmeyi 
seçtim ve oyuncu 

oldum” dedi

İstanbul’u tercih
etmedim

İstanbul'da oyuncu olmak. Hiç öyle bir tercihim
olmadı. Yani iyi mi, kötü mü yaptım bilmiyorum.
Ama bazı genç arkadaşları gördükten sonra da
iyi ki böyle yapmışım diyorum. Kurulu düzeni
bozmak başka bir şey. Bir de İstanbul’un ritmine
alışamadım ben. Yani çalışmaya gittiğimde İs-
tanbul’a o gün boşum diyelim. Otelden çıkıyo-
rum yemek yemeye gideceğim. Koştur koştur
gidiyorum. Çünkü önümdeki insanlar koşturu-
yor. Bir anda kendime ‘Dur! Sen niye koşturu-
yorsun?’ diyorum.
Sürekli bir ritim
farklılığı var.
Ankara’da
biz koştur
koştur yürü-
meyiz ya da
Anadolu’da da
öyle. İstanbul’da
insanlar bir yerden
bir yere yetişmek için
koşturuyor. Çünkü 2-3
saatleri yolda geçiyor.
Alışmışlar. Benim
zaten bir kere İstan-
bul’un ritmine alış-
mam 3-5 seneyi
alırdı. İstanbul çok
güzel bir kent, ay-
rıca çok da sevi-
yorum. Büyük
oğlum yarı İs-
tanbullu. Bir evi
İstanbul’da bir
evi Zongul-
dak’ta. Hafta-
nın belirli
günlerini Zon-
guldak’ta
hafta sonları
İstanbul’da
geçiriyor."

"Devlet Tiyatrosu diye ayırmayalım da tiyatro
oyuncularının iç ve iş disiplini farklı işliyor. Yani
akşam 20.00’da perde açılır ne olursa olsun.
Oyundan 1 saat önce tiyatroya gelinir ve hazır-
lıklar yapılır, ne olursa olsun. Devlet Tiyatrosu
genelinde söylemiyorum, tiyatro oyuncuları an-
lamında söylüyorum. Tiyatrocunun kullanacağı
aksesuarları aksesuarcı getirir önüne, kontrol
eder ve kendisi koyar. Ben burada da kullandı-
ğım bütün aksesuarlarımı kendim kontrol ediyo-
rum. Alacağım yere kendim alıyorum,
kullanıyorum ve tekrar aynı yere koyuyorum.
Yani işim bitti, bunu benden alın demiyorum.
Yani o iş bitene kadar bende kalıyor. Sağ olsun
arkadaşlar ‘Ağabey yorulma’ diye heybeyi falan
almaya çalışıyor. Sadece yerleştirecekleri
zaman veriyorum. Mataranın kapağını ben aça-
caksam alıp önce açıp matarayı kontrol ediyo-
rum. Kapatıyorum, öyle koyuyorum, yanıma
alıyorum. Bu disiplin meselesi tiyatro oyuncula-
rında olan ve olması gereken çok güzel bir şey.
Bu iç ve iş disiplini hayata da yansıyor ve haya-
tın her alanında olması gereken bir şey."

“
“

TİYATRODA
OYUNCU BİRÇOK ROLE

BÜRÜNEBİLİR AMA HER
ROLÜN FARKLI 
BİR ÖĞRETİSİ 
MEVCUTTUR

3-4 ay geçti menajerim Jülide aradı beni. ‘TRT
"Yol Ayrımı" diye Kemal Tahir’in işine başlıyor.
Serbest Fırka'nın kuruluş dönemi. Bir görüşmeye
çağırıyorlar Pana Film’e.’ dedi. Gittim. O dönem
de 3 sezondur Nutuk oynuyorum ve yeni bitirmi-
şim. Projenin başındaki kişi Alev (Alatlı) Hanım
demiş ki, ‘Atatürk’ü amorstan gölge şeklinde gös-
teririz. İyi bir Atatürk bulabilirseniz 2 ya da 3
bölüm yazarız. Yasin, Kaş’ta dalgıçlık yapıyor.
Serkan Keskin’le karşılaşmış. Kulakları çınlasın,
Serkan’a buradan selam ve sevgilerimi gönderiyo-
rum. Konuşurlarken Yasin, ‘Yeni bir işe başlaya-
cağım, Yol Ayrımı’nı çekeceğim, Atatürk
arıyorum.’ demiş. Biz de Serkan’la 'Çinliler Geli-
yor' filminde çalışmıştık Sığacık’ta. Serkan da
‘Niye arıyorsun ki, Ankara’da Yavuz ağabey var.’
demiş. ‘Yavuz ağabey kim?’ demiş Yasin. Serkan
da, ‘Yavuz ağabey Ankara Devlet Tiyatrosun-
dan. Çağırın, verin rolü.’ demiş. Onun üzerine
Yasin Uslu benim peşime düşmüş. Temmuz
ayında gittim İstanbul’a. Dedi ki, ‘2 – 3 bölüm
göstereceğiz.’ Ben ‘İsterseniz bir bölüm göste-
rin. Rolü almaya geldim. Alıp gideceğim. El
sıkışacağım sizinle. Başrol verseniz de oyna-
mam' dedim."

nÇok kararlıymışsınız…
Evet, evet o kararda geldim. O arada, Mavi
Sahnenin sahibi Ziver Armağan, oynadığım
Nutuk’tan 1 dakika 45 saniyelik bir videoyu
Youtube'a eklemiş. Dedim ki, youtube'a girer-
seniz orada Nutuk - Bugüne Sesleniş’in 1.45
dakika videosu var.

nBir nevi audition gibi bir şey olmuş 
değil mi?
Evet, evet Mustafa Kemal Atatürk audition’ı
gibi bir şey oldu. Yasin bey karşımda, laptopa
indirdiler izlediler. Bitti el sıkıştık zaten. Sonra
Yalova’da çekimlere başladık. Benim gururla
oynadığım bir rol oldu.

nKelebek etkisi gibi öncesinde Kurt Ka-
nunu’nda o mesajı vermişsiniz ve Yol Ay-

rımı’nda rol sizin olmuş değil mi?
Evet çağırdım herhalde rolü. ‘Belgelerle Kurtuluş
Savaşı’nda da Atatürk’ü oynadım ben. 4-5 arka-
daş kürsüye çıktık ve mecliste Atatürk’ü oynadım.
Ama böyle bir Atatürk değildi. Nutuk oyunundaki
gibi ya da Yol Ayrımı’ndaki gibi değildi. Ergin Or-
bey’in kaleme aldığı, Belgelerle Kurtuluş Savaşı
oyunuydu. Epik bir anlatımı vardı, biz sahnede
hazır bekliyoruz. Rolü gelen, aksesuarlarını, fesini
takıp, sahneye çıkıp oynuyordu. İşi bitince yerine
oturup oyunu seyrediyordu. Bambaşka bir şeydi.
Hem oynaması hem çalışması bana çok şey
katan projelerden biridir. HABER MERKEZİ

Devlet 
Tiyatroları iyidir

Yavuz 
Sepetçi



M ehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 İs-
tanbul Fatihte dünyaya gelir babası
Kosova doğumlu Mehmet Tahir

Efendi,  annesi Buhara’dan Anadolu'ya gelen
Emine Şerif Hanım.

Mehmet Akif doğduğunda babası ebced he-
sabına göre adı Ragif yada Rekif çıkar, babası
manası ekmek ve pide anlamına geldiği için
Rekif yerine Muhammed ismi ağır gelir taşıya-
maz diye adını Mehmet Akif koyar ancak ken-
disi oğlunu hep ölene kadar Rekif diye seslenir.

Mehmet Akif 27 Aralık 1936 yılında Be-
yoğlu İstiklal Caddesi bulunan Mısır Ap. Hak-
kın rahmetine yürür.

Mehmet Akif Ersoy Fatih'te Emir Buhari
Mektebinde okula başlar. 1888 yılında baba-
sını kaybeder, bir yıl sonra Fatihte çıkan yan-
gında evleri yanar ve yoksullukla tanışır.

Mehmet Akif meslek sahibi olmak için yatılı
meslek okulu olan Halkalı Ziraat Mektebinin
Veteriner baytarlık bölümünü seçer.

Mehmet Akif’in okuduğu ilk manzum eser
ise Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun olur. Mecnun
rahatsızlanır bir gün hekime gider hekim mua-
yene eder kan almam lazım der, al o zaman
hekim alır neşteri bunu gören Mecnun dur der.
Korktun mu: ben ’ki çıkarım tek başıma dağ-
lara can görirem cin görirem mezarda hortlak
görirem bin türlü tufan, külli yaban görirem
korkmirem senin neşterinden mi korkacağım
öyleyse neden vazgeçtin.

Benim vücudumun her yerinde Leyla dolaşır
korkarım keser onu incitirsin ondan vaz geç-
tim. Mehmet Akif Ersoy’da başkalarını incit-
mekten korkardı.

Mısırlı konağı İstiklal caddesinde bulun-
makta Kültür Bakanlığı tarafından bu günler
yenileme yapılmaktadır.

Mısır Ap. Beyoğlu İstiklal caddesinde bulun-
maktadır. Beyoğlu’nun adı eskiden bey yoludur
Fatih Sultan Mehmet’i İstanbul’u fethetmeden
önce ilk ağırlayan beyin oğlu konağı oradadır
onun için Beyoğlu değil bey yoludur.

Caddenin adı caddei kebir yani büyük cadde
şimdi oranın adı İstiklal caddesidir.

1918 İngilizler ve Fransızlar İstanbul'u işgal
edince bütün caddeyi bayrakları ile donatırlar.

6 Ekim 1923 Tarihinde İngiliz ve Fransız-
lardan Şükrü Nail paşa İstanbul’u teslim
alınca Ankara’ya İstanbul teslim alındı telini
çekince İstanbul’da yaşayan Türkler Cadde İ
Kebir’e yani büyük caddeyi Türk bayraklarıyla
donatınca caddenin adı İstiklal caddesi olur.

Mehmet Akif bir oturumda konuşurken din-
leyicilerden bir hanım sizin asıl mesleğinin
Baytarlık değil mi diyince cevap gecikmez evet
sizin nereniz ağarıyor.

Tarih 1923 Temmuz 24 İsviçre'nin Lozan
kentinde Britanya İmparatorluğu,Fransız
Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparator-
luğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve
Sırp, Hırvat.

Lozan Antlaşmasına Osmanlıda katılmak
ister ancak Osmanlı davet edilmez yeni kurulan
çiçeği burnunda Mustafa Kemal Atatürk’ün
Cumhuriyeti davet edilir.

Yaşlı bir adam sokakta sevinirken görenler
ona sorarlar neden seviniyorsun? Duymadınız
mı Cumhuriyet kuruldu, bu cumhuriyet nasıl
bir şey sen biliyor musun dediklerinde bilmiyo-
rum ancak paşam yaptı ise iyi bir şeydir der.

Lozan yaklaşık sekiz ay sürer heyet başı
İsmet İnönü genelkurmay Başkanı, Hasan
Saka İktisat Bakanı (Trabzon) Meclis Başkanı
Sinop vekili Doktor Rıza Nur.

Heyet Lozan'a yaklaşınca İsmet Paşa Trende
karşılaşmalarını ister. Otellerine yerleşsinler
karşılarız Ya Trende yâda durduruyorum Treni.
Mustafa Kemal’e sorarlar bu İsmetin nesini be-
ğeniyorsun kararlı oluşunu.

Mudanya antlaşmasında itilaf devletlerini
ayağına davet eden İsmet’i Mustafa Kemal’e
şikâyet ederler Paşam bu İsmet bize galip dev-
let gibi davranıyor, Mustafa Kemal siz bilirsiniz
der, bakarlar İngilizler Fransızlar olmayacak
giderler Mudanya’ya atarlar imzaları.

Yunanlılar gitmezler imzaya bakarlar iş
ciddi tamam geliyoruz, İsmet Paşa bana veri-
len süre bitti ben ordulara emri verdim deyince
Yunanlılar gelirler İstanbul'a konsolosluk aracı-
lığı ile atarlar imzaları. Trakya tek kör kurşun
atmadan geri alınmış olur.

Türk heyeti Lozan’da toplantını yapılacağı
yere vardığında ne görsünler oturacakları kol-
tuklar diğer temsilcilerinkinden alçak bunu
fark eden İsmet paşa aynını isteriz ve yaptırır.

Lozan Antlaşmasına katılan bütün ulusların
İstiklal marşları okunur sıra bize gelir İstiklal
Marşımız heyette olanlar ilahi dua okurlar ve
tekbir getirirler.

Lozan'dan dönen heyet başkanları zamanın
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıö-

ver’e neden bizim bir İstiklal Marşı-
mız yok deyince yazdıralım o zaman.

Yarışma açılır 500 TL. Ödül koyulur,( 500
liralık banknotun adı halk arasında sığır dili
olarak anılmakta yani en büyük, sekiz eser
ödüle laik görülü, bakar Millî, Eğitim Bakanı
Regif in ki yok.

Mehmet AKİF o dönemde Burdur Milletve-
kili sıra arkadaşı Balıkesir Vekili Hasan Basri,
davet eder ve sorar konuştun mu Akif'le neden
yazmadı İstiklal Marşı konuştum görmüyor
musun para var bu işler parayla yapılırım,
Bakan kaldırdım parayı değince Hasan Basri
sırasına gider bir şeyler yazmaya başlar sıra
arkadaşı Akif gelir.

Ne yapıyorsun İstiklal Marşı yazıyorum
para ne olacak ben konuştum Hamdullah
Suphi ile kaldırdı parayı değince Mehmet Akif
alır kalemi eline.

24 Saatte 1453 harften 571 heceden olu-
şan başına Şanlı Ordumuza diye başlayan İs-
tiklal Marşını yazar önce askerlere dinletilir
sonra Milli Eğitim Bakanı Mecliste yüksek ve
anlaşır bir dille okur ve kabul görür.

Mehmet Akif Allah bir daha bu millete İs-
tiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin der.

Mehmet Akif II. Dönem vekil olmaz Mus-
tafa Kemal ona Kuranı Kerimi anlaşılır kıl der.
Mehmet Akif yazar zamanın uleması beğen-
mez, onun çevirisini beğenmeyenlere:

Garp’ı bilmez Şark’ı bilmez (doğuyu batıyı)
görgüde yok payeleri bir unutmaz yüz bir çift
kızarmış göz bütün sermayeleri.

EL-Ezher Üniversitesi Mısırda öğretim gö-
revlisi olarak kendine iş bulur arkadaşları
gitme sen burada da iş bulursun derler Mehmet
Akif herkim ki kazanamaz ekmek parası dos-
tunun yüzünün karası düşmanının maskarası
dır der.

Arkadaşları gel gitme derler oda hayal ile
yoktur benim bir alışverişim inan ki her ne de-
mişsem bilerek, severek, görerek söylemişim,
benim en sevdiğim meslek odun gibi olsun ha-
kikat ve gerçek olsun tek

Mehmet Akif Tarih tekerrür diye tarif edi-
yorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.

Mehmet Akif adını taşıyanlardan biri bir
gün Hilmi Nakipoğlu’nu fotoğraf makineleri
müzesini gezerken bana hocam size bir kitap
imzalayayım. adınız neydi? Celal Bilgen.

Orada bulunan yedi sekiz kişi içinden biri
bende istiyorum senin adın ne, benim adım
Mehmet Akif hem de Mehmet Akif çiyim dedi
bende döndüm arkamı baktım kim bu 
delikanlı.

Düzgün fizikli düzgün giyimli yaklaşık 40
yaşlarında yanında ayni şıklıkta bir bayan
bende sen Akif olabilirsin ancak Akif çi ola-
mazsın dedim. Asıl adı ne, İstiklal Marşı ne-
rede lüzum etti kim yazdıralım dedi kaç
harf,kaç heceden oluşuyor, neyle başlıyor 
cevap yok.

Kendilerine sordum ne işle meşgulsünüz
bankacıyım o zaman bana emisyon hacmini
söyle onu ’da bilmiyor.

Bankada çalışanlar işlerinde istikbal istiyor-
larsa 3 ayda bir Merkez bankası piyasada do-
laşan kayıtlı banknot miktarını bir bültenle
bildirirler. Onun niyeti Akifçi geçinmek.

13 Ocak 1974 karlı bir Pazar orada Üniver-
sitenin kullandığı büyük bir salon bende banka-
nın açtığı yetkililik sınavına orada girdim. Şube
müdürüm ben Pazar günü bankaya geleceğim
sınavdan çıkınca beni ara sınav nasıl 
geçtiğini bildir.

Pazartesi ben işime gidicem ancak müdü-
rüm beklemiyor 24 saat bunun adı güven ver-
mek sevmek olsa gerek ben sınavı kazandım
1200 kişi sınava girmişti ve ilk ikinci sırada
benim terfi çıkmıştı. Bankanın çalıştığım şube
adına ikinci derece imza sahibi olmuştum.

Mehmet AKİF Edirnekapı Şehitliğinde yat-
makta kabir arkadaşı Diyarbakırlı Devlet
adamı Şair yazar Süleyman Nazif:

Süleyman Nazif Mala gemisi ile Padişah
efendimizle birlikte Malta Adasına sürgüne gi-
denlerden. Sürgünde iken sohbet sırasında
konu zamparalıktan açılır bu arada herkes
orada bulunan Enver Paşanın babasına bakar
bunu gören paşa babası vallahi arkadaşlar
bana bakmayın ben ömrümde harama uçkur
çözmedim deyince.

Süleyman Nazif atılır paşam keşke helale
çözmeseydin Enver Paşa olmaz bizde buraya
sürülmezdik.

Herkes her yaptığını helalden yaptığını sanı-
yor hangi terazide tarttı.

Mehmet Akif Ersoy Mısırdan dönünce, İs-
lam’ın yaşanacağı dünyada en güzel ülke Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ülkesidir.

Bakış açısı 
Mehmet Akif

M arketlerde gıda ürünlerinin reyonda
farklı, kasada farklı fiyatta olması
vatandaşların tepkisini çekiyor. Öyle

ki reyonda 5 lira olan bir ürün kasada 8 lirayı
bulabiliyor. Aradaki farkı kasada ya da evinde
fark eden tüketici market çalışanına durumu
ilettiğinde ise 'etiketi değiştirmeyi
unutmuşuz' gibi cevaplarla karşılaşıyor. Tüke-
tici böyle bir durumla karşılaştığında kasa nok-
tasında ya ürün için belirtilen fiyattan
alışverişine devam ediyor ya da ürünü almaya-
rak vazgeçiyor. Uzmanlarsa tüketicilere uyarı-
larda bulunuyor.

Etiketi değiştirmeyi unutmuşlar

Reyonda gördüğü fiyata göre bütçesini hazır-
ladığını söyleyen Şermin Turgut, "Reyonda 5
liraya gördüğüm ürün kasada 8 lira olabiliyor.
Bu durumu fark ettiğim an ürünü almaktan
vazgeçiyorum. Market çalışanları genellikle eti-
keti değiştirmeyi unuttuk diyor" dedi. Şengül
Kahraman ise, "Reyonda farklı, kasada farklı
fiyat olunca görevliye söyleyip düzelttirmeye
çalışıyorum. Eğer düzeltmiyorlarsa ürünü ka-
sada bırakıyorum almıyorum” diye konuştu.

Fişleri tek tek inceliyorum

Marketten eve gelince fişleri tek tek incelediğini
belirten Selma Şener, "Aldığım ürünler re-
yonda gördüğüm fiyatla aynı olmuyor. Market
evime uzak olduğu için bir daha markete gide-
miyorum. Bu durumun önüne geçilmesini isti-
yorum” ifadelerini kullandı. Şehri Sönmez ise,
“Reyonda farklı,kasada farklı bir rakam varsa
market sorumlusuyla konuşuyorum. Bazen
ödemeyi yapıyorum, bazen de fiyat fazla ge-
lirse almadan marketten çıkıyorum" diye 
konuştu.

Avantaja çevirmeye çalışıyoruz

Konuyla ilgili konuşan market sahibi Emrah

Şeker ise, “Müşterilerimizin bu tür şikayetlerini
bizler de duyuyoruz. Ama bu tür olaylar genel-
likle zincir marketlerde oluyor. Bu durumu fır-
sata çevirenler yüzünden bizler de mağdur
oluyoruz. Çünkü vatandaşlar bütün marketçi-
lerin aynı şeyi düşünüyor. Pandemi dönemi ol-
duğu için bazı market sahipleri bu durumu
avantaja çevirmeye çalışıyor” dedi.

Tüketiciler hakkını aramıyor

Vatandaşların haklarını aramaları konusunda
uyarılarda bulunan Uluslararası Tüketiciler
Derneği Genel Başkanı Sebahattin Doğan,
"Bir ürünün reyon fiyatı ve kasa fiyatı arasında
farklar var ise düşük olan fiyat tüketicinin le-
hine uygulanır. Maalesef tüketicilerimizin
yüzde 70’i reyon ve kasada oluşan farkı evle-
rine gittiklerinde anlıyor. Sonrasında o markete
tekrar gidip hakkını arama yoluna gitmiyor. Bu
da pandemi dönemini fırsata çeviren satıcıla-
rın daha fazla kar etmesine neden oluyor. Ama
biz tüketicilere şunu tavsiye ediyoruz. Reyonda
bir ürün aldığınızda kasadaki fiyatla aynı olup
olmadığını karşılaştırın" diye konuştu. Tüketi-
cilere markete gitmeden önce liste yapmayı
öneren Doğan, "Vatandaşlara markete bir liste
ile gitmelerini öneriyorum. Listede bulunan
ürünlerin karşısına reyon fiyatlarını yazarak
kasaya gitmelerinde fayda var. Bu işlemi ya-
parken belki 5 ya da 10 dakikamız gidecek ama
haklarımızın yok olmasına müsaade etmeme-
miz lazım" dedi.

Fiyat farklıysa fotoğraf çekin

Tüketicinin lehine olan fiyatın esas alınması
gerektiğini belirten İstanbul Kent Üniversitesi
Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat
Can Pehlivanoğlu, "Bir ürünün etiketinde yazılı
olan fiyatın KDV dahil tüketicinin ödeyeceği
bütün vergilerle beraber toplam fiyatı göster-
mesi gerekiyor. Bu fiyatla kasa fiyatı arasında

fark varsa tüketici düşük olan fiyattan alım ya-
pabilir. Eğer işletme düşük olan fiyattan satış
yapmamak konusunda direnirse tüketicinin
raftaki etiketin ve kasa fişinin fotoğrafını çek-
mesi gerekir. Bu fotoğraflarla birlikte tüketici,
bakanlığa şikâyette bulunabilir. Bakanlığın in-
celemeleri doğrultusunda bu işletmeye idari

para cezası uygulanması ve tüketicinin fazla-
dan ödediği ücretin iadesini sağlanmakta-

dır" dedi. DHA
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Marketlerdeki fahiş fiyat
uygulamasının yanı sıra
tüketicilerin yaşadığı 
problemlerden biri de gıda
ürünlerinin reyonda farklı,
kasada farklı fiyatta olması.
Haklarından haberdar
olmadıkları için tüketiciler
çoğu zaman böyle bir 
durumla karşılaştıklarında
kasa noktasında ya ürün için
belirtilen fiyattan alışverişine
devam ediyor ya da ürünü 
almayarak vazgeçiyor

MARKETLERIN
REYON OYUNU

Celal BİLGEN
BİLGENCE

Market sahiplerinin tüketiciye sunduğu bahanelerin
hukuken bir anlam ifade etmediğini belirten dr. Öğ-
retim üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, sözlerine şu
şekilde devam etti: "Satıcı işletmelerinin genel ba-
haneleri ‘indirim döneminden kalan fiyatlarımızdı’
ya da ‘vergi ücretleri değiştiği için farklı fiyat uygula-
ması yaptık’ oluyor. Satıcı işletmelerin tüketicilere
karşı ileri sürdüğü bahanelerden bir diğeri ise ürü-
nün vergisinin değiştiği ya da döviz kurundaki farklı-
lık nedeniyle fiyatlara zam geldiği oluyor. Fakat bu
bahaneler hukuken bir anlam ifade etmiyor. eğer

vergisinde bir değişiklik
varsa ve satıcı işletme
bunu raftaki etikete yan-
sıtmadıysa fiyat farkını
işletme kendi üstlenmiş
demektir. Bunu tüketi-
ciye yansıtması söz ko-
nusu olamaz. eğer
işletme döviz kurundan
kaynaklı bir zam yap-
tıysa ve haklı bir ticari
gerekçesi yoksa döviz
kuru indiğinde fiyatı
aynı şekilde indirmesi
gerekir."

döviz kuru uyarısı

İpi kopardı şarkı söyledi
Sanatçı Aslı Hünel, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nı ziyaret etti. Çarşı içerisinde
yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atölye’de ilk kez nakış işleyen Aslı Hünel,
nakış ipini koparınca nakış makinesine oturduğu Safiye Tuna tarafından
cezalandırıldı. Aslı Hünel ceza olarak atölyede bulunanlara şarkı söyledi

Sanatçı Aslı Hünel, alan el ile
veren eli buluşturan Tuzla Bele-
diyesi Gönül Elleri Çarşısı’nı zi-

yaret etti. Aslı Hünel’e Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül El-
leri Çarşısı gönüllü kurucularından Dr.
Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı gönüllü
kurucularından Tuğba Muslu eşlik etti. Aslı
Hünel, Gönül Elleri Çarşısı içerisinde yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca
önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan
ve içerisinde el emeği ürünlerin satılacağı
mağazayı gezerek beğendiği ürünleri satın
aldı. Gönül Elleri Çarşısı’nda gezerken El
Sanatları Atölyesi’nde dikiş yapan gönüllü-
leri ziyaret eden Aslı Hünel, ilk kez nakış iş-
ledi. Nakış işlediği sırada nakış ipini
koparan Aslı Hünel’e, nakış makinesine
oturduğu Safiye Tuna tarafından şarkı söy-
leme cezası verdi. Aslı Hünel, ceza olarak
atölyede bulunanlara şarkı söyledi. Dr.
Fatma Yazıcı, ziyaretlerinden dolayı Aslı
Hünel'e hediye takdim etti.

Gücümüze güç katar

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın
eşi ve Gönül Elleri Çarşısı gönüllü kurucu-
larından Dr. Fatma Yazıcı, ”Verdiğiniz des-
tekten dolayı çok teşekkür ederiz.
Sanatçılarımızın yanımızda olması gücü-
müze güç katar. Çünkü biz gönüllü çalışan
insanlarız. Gönüllerimizi birleştirmemiz gü-
cümüze güç katar” dedi.

Mağazaya aşık oldum

Gönül Elleri Çarşısı’nı ziyaret eden Sanatçı
Aslı Hünel, “İnanın buradan hiç ayrılmak
istemedim. Şahane işler yapmışsınız. Sergi-
lenen mağazaya aşık oldum. Kendimi ala-
madım bir sürü alışveriş yaptım.  Hepsini
almak istedim ama başkalarına da bıraka-
yım dedim. Çok başarılı işler yapıyorlar.
Gönülleri ile kalpleri ile hareket eden muh-
teşem bir ekip var. Hepsi birbirinden inci ta-
nesi ve birbirinden yıldız kadınlar çok iyi
şeyler yapıyorlar” dedi.

Başakşehir
düğmeye bastı
Başakşehir Belediyesi tarafından
Kayabaşı’nda 39 dönüm arazi üzerinde
hayata geçirilecek sosyal konut projesi
kapsamında 503 daire yapılacak

Vatandaşlara modern bir
yaşam alanı sunmak için “Yuvam
Bahçeşehir Evleri” projesini

geçen yıl hayata geçiren Başakşehir Beledi-
yesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin ya-
kınlarında yeni bir projeye başlayacak.
Kayabaşı’nda 39 dönüm arazi üzerinde
planlanan proje kapsamında, kat sayısı 12’yi
geçmeyen 6 blokta, 503 daire inşa edilecek.
Başakkent İnşaat A.Ş Teknik İşler Müdürü
Şinasi Güneş, “Başkanımız Yasin Kar-
toğlu’nun talimatıyla 243 ada 9 parselde ilk
kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Bu-
rada 39 dönümlük arazi var. 17 dönümünde
çalışmalarımız gerçekleştireceğiz. 43 aile ile
anlaşmaya vardık. Her ailenin isteği ve hak-
ları ödenerek bu projeye başlandı. Yatay mi-
mariye uygun 6 bloktan oluşan 503 dairelik
bir projeye başlayacağız. Mayıs ayında in-
şaata başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.
Hak sahibi Dursun Hakkaya, “Hayallerimizi
gerçekleştirdiği için başkanımıza teşekkür
ediyoruz. Site yapılmasını istiyordum.
Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi. 

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde 200
noktaya Giysi Tekstil kumbarası yerleştirdi.
Çevre koruma ve kontrol Müdürlüğü

tarafından hayata geçirilen proje ile toplanan tekstil
ürünleri, temizlik ve ayrıştırma işleminin ardından
ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Müdürlük
ayrıca ilçeye yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezleri
ile de 7 farklı türde atık malzemeyi geri dönüşüme
kazandırmayı hedefliyor. Beylikdüzü Belediyesi Çevre
koruma ve kontrol Müdürlüğü
tarafından ilçe genelinde 200 noktaya
Giysi Tekstil kumbarası yerleştirildi.
Müdürlük tarafından hayata geçirilen
proje kapsamında toplanan kıyafet,
çanta, ayakkabı ve tekstil ürünleri,
temizlik ve ayrıştırma işleminin
ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara
ulaştırılmak üzere dost eller
Mağazası’nda sergileniyor. Toplanan
ürünlerden kullanıma uygun olmayan-

lar ise geri dönüşüme kazandırılmak üzere
değerlendiriliyor. Müdürlük yetkililerinden alınan bilgiye
göre 2020 yılında aylık ortalama 30 ton tekstil
malzemesi sosyal dayanışma ve yardımlaşma
çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara
ulaştırıldı.  

Geri dönüşüme kazandırılacak

Çevre koruma ve kontrol Müdürlüğü tarafından hayata
geçirilen bir diğer proje ise Mobil Atık Ge-
tirme Merkezi (2.Sınıf Atık Getirme
Merkezi) oldu. İlçe genelinde 2 adet bulu-
nan merkezin ilerleyen zamanlarda Bey-
likdüzü’nün her mahallesine konulması
hedefleniyor. kağıt/karton Atıkları, Plas-
tik/Metal Atıkları, Cam Atıkları, karışık
Ambalaj Atıkları, elektronik Atıklar, Bitkisel
Atık yağ ve Atık Pillerin toplandığı mobil
merkez ile 7 farklı türde atık malzemesi
geri dönüşüme kazandırılabilecek. 

Beylikdüzü’nde hedef sıfır atık
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A BD başkanı Joe Biden, son dönemde
dünya sahnesinden yavaş yavaş geri çe-
kilen, şaşkın bir görünüm sergileyen ve

müttefikleriyle ilişkileri sıkıntılı bir ülkeyi miras
alıyor. Bitmek tükenmek bilmeyen savaşlardan
bıkmış olan Amerika’nın geride bıraktığı boş-
luğu bölgesel güçler doldurdu. ABD’nin yeni
yönetimi bu durumu değiştirmek isteyecektir.
Başkan olarak dış politikaya ilişkin yaptığı ilk
konuşmasında Biden “Amerika geri döndü.
Diplomasi geri döndü” dedi. Yeni başkan
ABD’yi, Donald Trump yönetimindeki dört
yıllık yalnızlaştırıcı “Önce Amerika” politikası-
nın ardından, çok taraflı bir takım oyuncusu
olarak yeniden var etmeye çalışacak. Münih
Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada
Demokrat başkan kendisini, Cumhuriyetçi
Trump’ın etkileşimsel dış politikasından ayrı
bir yerde konumlandırmıştı. Biden konuşma-
sında “Son birkaç ayın transatlantik ilişkimizi
gerdiğinin ve sınadığının farkındayım; ancak
ABD Avrupa ile yeniden ilişki içine girmek,
sizlerle görüşmek ve güvenilir liderlik pozisyo-
numuzu yeniden elde etmek konusunda ka-
rarlı” dedi. Biden göreve geldikten hemen
sonra, Trump’ın geri çevirdiği küresel aşılama
programına dört milyar dolar yardım sözü
verdi, Paris İklim Anlaşması’na resmi olarak
yeniden katıldı ve yine Trump tarafından red-
dedilen İran’la nükleer anlaşma görüşmelerini
yeniden başlatmak için harekete geçti. De-
mokrasinin değişen dünyada hâlâ insanlara
sunabileceği çok fazla şey olduğunu göster-
mesi gerektiğini söyleyen Biden, bunun
ABD’nin en önemli misyonlarından biri oldu-
ğunu vurguladı. Fakat Biden yönetimindeki
ABD’nin yeniden küresel çapta tek güç olması
zor görünüyor. Soğuk Savaş’ın sona ermesi-
nin ardından tek taraflı güç sistemi de mazi
oldu. Dünyadaki Amerikan angajmanının sı-
nırları olduğu konusunda ABD’de bir fikir bir-
liği var. Biden yönetimi ayrıca ABD içinde yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ırkçılık,
ulusal borç gibi birçok iç zorluğun üstesinden
gelmek zorunda.

Küresel desteğe ihtiyacı var

Biden hükümetinin dış politika konusunda kü-
resel desteğe ihtiyacı olduğu görülüyor. Bi-
den’ın yeni bir dünya düzenini şekillendirmek
için ittifaklar kurması gerekiyor. Çin bu nok-
tada ABD’nin en büyük rakibi. Biden da bunu
dış politikaya ilişkin konuşmasında teyit etti.
Çin Halk Cumhuriyeti bir yandan Asya, Af-
rika ve Avrupa’da 60’tan fazla ülkede devasa
ticaret ve altyapı projesi olan Kuşak ve Yol Gi-
rişimi’yle ekonomik etkisini dünya çapında ge-
nişletiyor, diğer yandan özellikle Güney Çin
denizinde askeri güç ve teknolojik üstünlük
sağlamaya çalışıyor. Orta Avrupa ülkeleri ve
Balkanlar da giderek ekonomik ve jeopolitik
açıdan daha fazla Çin etkisi altına giriyor.
Bütün bu gelişmeler Amerikalıları rahatsız
eden unsurlar olarak duruyor. Biden Çin Dev-
let Başkanı Şi Cinping ile yaptığı ilk telefon

görüşmesinde “Pekin’in zorunlu ve haksız
ekonomik uygulamalarını, Hong Kong’daki
baskıyı, Sincan’daki insan hakları ihlallerini
ve Tayvan’a karşı olanı da dâhil olmak
üzere bölgede giderek artan meydan
okuyucu eylemlerini” sert bir dille
eleştirdi. Washington’un mesajı
şuydu: “ABD jeopolitik rekabette
meydanı Çin’e savaşmadan bı-
rakmayacak”. Biden öte yan-
dan küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin önüne geçilmesi
gibi küresel zorluklar karşı-
sında Pekin’le birlikte çalış-
maya kararlı. Çin ile başa
çıkmaya yönelik öneriler sun-
madan önce çalışma tasarıla-
rını, teknolojilerini ve askeri
güçlerini test etmek istiyor. 

Putin Rusya'sına ne yapabilir?

Amerikalıların ikinci sistemik rakibi ise
malum olduğu üzere Vladimir Putin’in
Rusya’sı. Biden kendisini Çin’e benzer bir iki-
lemde buluyor: Rusya bir yandan Amerikan
güvenlik uzmanlarına göre ABD’deki başkan-
lık seçimlerini manipüle etmeye çalışan ve
dünyanın birçok bölgesinde genişleme politi-
kasını zorlayan düşman bir aktör. Buna rağ-
men Washington Rusya’ya birçok alanda
muhtaç görünüyor. Moskova Ortadoğu’da ve
İran’la nükleer anlaşmanın yeniden görüşül-
mesinde önemli bir aktör olarak duruyor. Bi-
den’ın Moskova stratejisi (Pekin gibi)
Amerika’nın çıkarları doğrultusunda yönlendi-
rilen bir işbirliği ve çatışmanın karışımından
oluşuyor. Dolayısıyla Rusya ve ABD Şubat
ayında iki devlet arasındaki son büyük nükleer
silahsızlanma anlaşması olan Yeni Stratejik
Silahları Azaltma Anlaşması’nın (New Start)
süresini uzattı. Aynı zamanda Rusya’nın insan
hakları ihlalleri ve saldırgan eylemleri karşı-
sında sessiz kalmayacağını açıkça belirten
Biden dolaylı olarak yaptırımla tehdit etmişti.
Çin’e göre ekonomik açıdan büyük ölçüde
daha zayıf olan Rusya için bu endişe verici bir
senaryo olarak görünse de, ABD’nin kendi
içindeki demokrasi sorunlarının gündemde ol-
duğu bir dönemde Rusya’yı sıkıştırması zor
görünüyor. Biden yönetimi için bir başka konu
ise Kuzey Kore’deki rejim ve faaliyetleri. Yıl-
lardan beri her türlü füzeyi geliştirmeye çalı-
şan ve uluslararası yaptırımlara rağmen
nükleer programını ilerleten bir Kuzey Kore
yönetimi var. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Ocak ayındaki parti kongresinde ABD’yi “baş
düşman” olarak nitelendirdi. Eski ABD Baş-
kanı Donald Trump Kim’le gerçekleştirdiği
birkaç görüşmeye rağmen, Kim’in nükleer
programını etkilemeyi başaramadı. Bu durum
Biden’ı da zorlayabilir.

İran konusu gündemde

İran da bir nükleer program yürütüyor ve bu
nedenle uluslararası yaptırımlara tabi tutulu-

yor.
2015 yı-

lında Birleşmiş Milletler’in (BM) veto hakkına
sahip beş ülkesi (Fransa, Rusya, ABD, Çin ve
İngiltere) ve Almanya (P5+1) İran’ın nükleer
silah yapmasını önlemek için Tahran ile bir
anlaşma imzalamıştı. Zahmetli bir şekilde
müzakere edilen anlaşma Barack Obama
adına büyük bir dış politika başarısı olarak
kabul edilmişti. Üç yıl sonra Trump yöneti-
mindeki ABD anlaşmadan çekildi. Trump
yaptırımlar yoluyla maksimum baskı uygula-
yarak daha katı ve daha uzun vadeli koşul-
larda bir anlaşma yapmak istedi. Bunun
üzerine İran tüm teknik koşulları aşamalı ola-
rak görmezden geldi ve nükleer faaliyetlerine
devam etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani ülkesindeki ekonomik çöküş nedeniyle
Biden yönetiminden bir rota değişikliği umu-
yor. Beyaz Saray Tahran’ın tekrar anlaşmaya
uyması şartıyla buna açık görünüyor. Fakat
Amerika’nın bölgedeki müttefiklerini, özellikle
de Körfez ülkelerini ve İsrail’i başka bir husus
endişelendiriyor: İran’ın füze programı. Bu
konu hiçbir zaman nükleer anlaşmanın bir
parçası olmadı. ABD’li dış politika şahinleri de
tutarlı bir İran politikasının nükleer programı
tek başına ele almaması gerektiği görüşünde.
Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump’ın
İran İslam Cumhuriyeti’ni tecrit etmek ama-
cıyla uyguladığı “maksimum baskı kampanya-
sını” kesin bir şekilde reddederek 2015 nükleer
anlaşmasına dönmek için İran ve diğer aktör-
lerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump'ın izinden gidebilir

ABD yönetimi ayrıca, Trump’ın 2018 yılında
anlaşmadan çekilmesinden önceki politikaya
dönmek amacıyla BM nezdinde iki adım attı.
İran şahinleri tarafından hemen eleştiriye tabi
tutulan bu eylemler muhtemelen İsrail ve Kör-

fez ülkelerinin de endişe duyma-
sına neden olacaktır. Tahran ay-
rıca Suriye rejimi ve Lübnan’daki
Hizbullah milislerini içeren “dire-
niş eksenindeki” Şii milisleri güç-
lendiriyor. Yemen’deki Husiler ve

Iraklı milisler de Tahran’ın etkisi
altında. İran’ın Irak’taki faaliyetleri

de ABD’yi endişelendiren konular
arasında. Biden’ın genel olarak bir as-

keri müdahaleye taraf olmadığı biliniyor
ve uluslararası askeri angajmanı minimum

düzeyde tutma konusunda Obama ve
Trump’ın izinden gideceği düşünülüyor.

Biden’ın küresel ittifakları

Biden’ın dış politikasının temel direği Avrupa
Birliği (AB) ve NATO olacak gibi görünüyor.
Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı ko-
nuşmada Biden Avrupalı ve NATO müttefik-
lerine ABD’nin tekrar güvenilir bir ortak
olduğu mesajını vermişti. Transatlantik ittifa-
kın ABD için tekrar öncelik olduğunu kayde-
den Biden “Ben sözünün eri bir adamım.
Amerika geri döndü. Bugün kısa bir süre
önce başladığım görevde, ABD’nin başkanı
olarak konuşuyorum ve tüm dünyaya çok
açık bir mesaj gönderiyorum. Amerika geri
döndü. Transatlantik ittifak geri döndü ve ge-
riye bakmayacağız” ifadelerini kullandı.
Ancak AB ile var olan ilişkilerin eskiden ol-
duğu gibi Washington himayesinde bir ilişki
değil, dünya siyasetinde sorumluluk alan ve
böylece ABD’nin yükünü azaltan özerk bir
ortaklık olarak süreceği tahmin edilebilir. Öte
yandan siyasi olarak aktif olmayan bir Av-
rupa olduğu sürece Putin gibi liderler bun-
dan avantaj sağlayacaktır. Özellikle
Almanya-Rusya ilişkileri Biden yönetimini
düşündüren bir konu olarak öne çıkıyor. Al-
manya Rusya ile ilişkilerinde gerilim istemi-
yor. Tartışmalı olan Alman-Rus Baltık denizi
doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 2’ye sıkı sı-
kıya bağlı kalıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı
projeyi Rusya için “doğal kaynakları Batı Av-
rupa’ya karşı siyasi baskı ve kötü niyetli etki
aracı olarak kullanma” şeklinde bir fırsat ola-
rak görüyor. Ayrıca ABD dış politikasında
Çin’le ilişkileri merkeze almaya başladığı için
AB içinde de Çin’le ilişkiler yeniden tanımla-
nıyor. Çin’in etkisine karşı Avrupa ve
NATO’nun Atlantik’in bu yakasında karşı
denge oluşturması öngörülüyor. Bu durum
AB içinde tartışmalara neden olabilir. Çünkü
“AB ABD siyasetinin bir aracı mı, yoksa aktif

bir oyuncu mu olacak?” tartışması AB içinde
hâlihazırda yapılıyor. Keza AB ve Çin’in
2020 yılının Aralık ayının sonunda Al-
manya’nın girişimiyle bir yatırım koruma an-
laşması imzalaması ABD’yi endişelendirdi.
Anlaşma Avrupalı şirketlerin Çin pazarına
erişimini artırırken Pekin açısından da yeni
döneme yönelik stratejik bir karşılık olarak
yorumlanıyor. Pekin’in tarihindeki en geniş
imtiyazı AB’ye verdiği belirtiliyor. Washing-
ton Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik tavizle-
rin artık sona ermesi gerektiğine inanıyor.
Almanya ise ABD ve Çin’le olan ilişkilerinde
daha özerk davranmak istiyor. Biden yükse-
len “keskin güç” karşısında sert bir tavır ser-
gileyen, bir bütün olarak hareket eden bir
Avrupa’ya muhtaç olduğunu biliyor. Fakat
Pekin Avrupalıları “böl ve hükmet” ilkesine
göre bölmeyi başarmış görünüyor.

Çin'le mücadele edecek

ABD’nin Kanada ve Avustralya gibi mütte-
fikleri, konu Çin’in insan hakları ihlallerine
geldiğinde çok daha sert bir diplomatik üslup
kullanıyor. Çin’e karşı ittifakta Biden öncelikli
olarak Asya ülkelerine güveniyor. Obama
“Asya’ya yönelişi” ile bunu açıkça ortaya koy-
muştu. Amerika’nın orta ve uzun vadede böl-
gede lider bir role sahip olmak istediği
görülüyor ve Biden da bu yolda devam edi-
yor. Örneğin Güney Kore ve Japonya’da
ABD önemli bir askeri varlığa sahip. Hem
Seul hem de Tokyo, tıpkı Avrupalılar gibi,
Amerika’nın nükleer kalkanına güveniyor.
Buna karşın Asyalı müttefiklerin bakış açısın-
dan ABD ile Çin arasındaki konum zor bir
dengeleme oyunu olarak görülüyor. Pekin
yönetimi, Çin’e ekonomik bağımlılıkları ne-
deniyle, Asya ülkelerinin kendisine karşı çok
daha ihtiyatlı davranmasını sağlamayı başar-
mış görünüyor. Amerika’nın Güneydoğu As-
ya’daki müttefiklerinin yanı sıra, Çin’le
mücadelelerinde Amerikalıların çıkarlarının
bir kısmını paylaşan, ancak kayıtsız şartsız
müttefik olmayan devletler de var. Endo-
nezya, Malezya, Tayvan ve Filipinler gibi
Güney Çin denizine kıyısı olan ülkeler Pe-
kin’in bölgesel iddialarını reddediyorlar. 
Öte yandan Endonezya Dışişleri Bakanı
Retno Marsudi’nin 2020 Ağustos ayında,
Washington ile Pekin arasındaki rekabette
Cakarta’nın yer almak istemediğini vurgula-
ması da önemliydi. Hindistan ise Çin’i fren-
leme konusunda bölgede Amerika’nın en
önemli ortağı olabilir. 

BIDEN NELER
YAPACAK?
BIDEN NELER
YAPACAK?
BIDEN NELER
YAPACAK?
BIDEN NELER
YAPACAK?
BIDEN NELER
YAPACAK?
BIDEN NELER
YAPACAK?

Yeni başkan Joe Biden döneminde ABD’nin
küresel diplomasi alanında yeniden liderlik

rolünü üstlenmeyi denemesi, Çin’in güçlenme
çabalarını frenlenmesi ve Rusya’ya karşı 

daha sert bir tutum takınması bekleniyor

ortadoğu
en krİtİk bölge 

Arap yarımadasında ise Suudi Arabistan ile ilişkilerde Biden
sonrası dönemde değişiklik yaşanması bekleniyor. Zira Suudi Arabis-

tan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Trump’la olan ilişki
düzeyini Biden’la devam ettirmesi zor görünüyor. Biden ise hem Suudi Ara-
bistan’daki hem de iç savaşın yaşandığı Yemen’deki insan hakları ihlallerini

göz önünde bulundurarak rota değişikliğine gitmek istiyor. Bu noktada ilk adımı
attı ve Husileri terör listesinden çıkartarak Riyad yönetimine ilk mesajını verdi.
Öte yandan Washington’ın İran’la mücadelesinde Körfez ülkelerine bağımlı ol-
maya devam etmesi de muhtemel. Bu arada İsrail İran’la mücadelede tabiatıyla
ABD’nin yanında yer alıyor. İki devlet stratejik ittifak ilişkisi içinde ve Başbakan

Binyamin Netanyahu, İsrail hükümetine çok taviz veren Trump’ın yasını
tutmuş olsa da, stratejik ortaklık pozisyonunun değişmeyeceği söylenebilir.

Trump Kudüs’ü skandal bir şekilde “bölünmemiş başkent” olarak
tanıdı, Arap devletleriyle anlaşma sağladı ve Filistin

topraklarında İsrail’in yerleşim bölgeleri inşa etmesine ses-
siz kaldı. Biden ise Netanyahu’nun yayılmacı

rotasını eleştiriyor ve iki devletli çözümü
destekliyor.

Dünya tarihi 
birçok savaşlara

tanıklık etti. Fakat
Hocalı soykırımı,

savaşlar esnasında
uyulması gereken

uluslararası
hukukun ilkeleriyle

bağdaşmayan, 
insanî değerleri
hiçe sayan tavır

ve icraatların 20.
yüzyıldaki nadir

örneklerinden
biridir

O gece orada yaşananları dinlerken insan donup
kalıyor. Üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen, Ho-
calı’da yaşanan soykırımı dinleyenler bu acıyı be-
denen hissedebiliyor. O korkunç geceyi
yaşayanlardan bir görgü tanığı “Allah’a, ‘Bana
yardım etme; beni öldür’ diye yalvardım” diye
feryat ediyor. Bu cümleyi duyunca “Bu kadarı
nasıl olabilir?” diye soruyor insan kendine. Bu
düşünceyle, Hocalı’da Azerbaycanlılara karşı
gerçekleştirilen zulmün boyutunu biraz da olsa
tasavvur edebiliyoruz.  Dünya tarihi günümüze
kadar birçok savaşlara tanıklık etti. Fakat Hocalı
soykırımı, savaşlar esnasında uyulması gereken
uluslararası hukukun ilkeleriyle bağdaşmayan,
insanî değerleri hiçe sayan tavır ve icraatların 20.
yüzyıldaki nadir örneklerinden biridir. Ermenis-
tan silahlı birlikleri tarafından bir gecede hun-
harca katledilen çocuk, kadın, yaşlı sivil
sayılarına baktığımızda bunu açık şekilde tespit
edebiliriz. Dağlık Karabağ’da 2 bin 500 ailenin,
toplamda 7 bin kişinin yaşadığı bir yer Hocalı.
Küçük, kendi halinde insanların yaşadığı bir
şehir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan mütevazı
insanların yuvası, evi. 1992’nin 25 Şubat’ı 26 Şu-
bat’a bağlayan, tarihin değişeceği, karanlık sayfa-
larına yeni bir soykırımın ekleneceği o soğuk

Şubat gecesi, Ermenistan silahlı birlikleri, Sov-
yetler Birliği’nin Hankendi’de konuşlanmış döne-
min 366. Motorize Piyade Alayı’nın desteğiyle
kuşatıyor Hocalı’yı. Şehre giriş çıkışlar kapatılı-
yor ve şehir dört bir yandan tankların ateşine
maruz kalıyor. Savunmasız kalan şehre giren Er-
menistan’a bağlı askeri birlikler, asker ya da sivil
ayırt etmeksizin insanları kurşuna diziyor.

275 kişi işkence gördü

Evlerin sığınaklarında güvende olacaklarını dü-
şünen kadın ve çocuklar da maalesef aynı kaderi
yaşıyor o gece. O soğuk karlı kış gecesinde ailele-
riyle beraber ormanlardan geçip buzlu nehirlere
girmek zorunda kalan Hocalı sakinlerinin çoğu,
komşu Ağdam iline varmak üzereyken Ermeni
askerleri tarafından kuşatılarak topluca öldü-
rüldü ve bir kısmı rehin alındı. Rehin alınanların
büyük bir kısmının akıbeti bugün dahi bilinmi-
yor. Ermeni askerler rehin aldıkları sivillerin ku-
laklarını ve burunlarını kesmiş, gözlerini
çıkarmış, çocukları annelerinin gözlerinin
önünde öldürmüş, kadınları ve yaşlıları zırhlı
araçların arkasına bağlayıp sürüklemiş, hamile
kadınları süngülemiştir. Bu insanlık utancı hafta-
larca sürmüştür. Rehin alınan bin 275 kişi gün-

lerce işkence gördü; kimisi dayanamayıp hayatını
kaybetti ya da canına kıydı. Bu soykırımda 613
Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Bunlardan 63’ü
çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı olmak üzere sekiz
aile tamamen yok edildi; 25 çocuk her iki ebevey-
nini 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kay-
betti. Bin kadar kişi de ağır yaralandı. Bugün 150
kişi hâlâ kayıp ve kendilerinden haber alınamıyor.

Böyle insanlık olmaz

Hocalı’da öyle bir katliam yaşandı ki, İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü (HRW), yaşananları Dağlık
Karabağ savaşında yapılan en büyük katliam
olarak niteledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’nin (AİHM) ilgili kararında Hocalı’da yaşa-
nanlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine
suçlarla eşdeğer eylemler olarak kabul edildi.

Azerbaycan Parlamentosu 1994 yılında, Ho-
calı’da yaşananların “soykırım” olduğunu ilan
etti. Önce millî lider Haydar Aliyev ve sonrasında
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in üstün ça-
balarıyla, Hocalı soykırımının perdelenerek gör-
mezden gelinmesine izin verilmedi. Hocalı
Soykırımı’nın bir soykırım olduğu gerçeği tanık-
larıyla tüm dünyanın gözleri önüne serildi. Bir
zamanlar acı gerçek karşısında susanlar da za-
manla bu gerçeği kabullenmek zorunda kaldılar.
O gece Hocalı’da yaşananların tarihin tanıklı-
ğında aydınlanması sağlandı. Dünyanın 17 ül-
kesi ve ABD’nin 20’den fazla eyaleti Hocalı
soykırımını kınayan kararlar kabul ettiler. Bu ve-
sileyle, kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne her
zaman ve her konuda olduğu gibi bu acıyı bi-
zimle paylaştıkları için teşekkür etmek isterim.

Sabahı olmayan korkunç bİr gece
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K üratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üst-
lendiği minyatür ve tezhip sanatçı Şeyma
Çınar'ın tezhip ve minyatür eserlerinden

oluşan 'Tezyin' sergisi sanatseverlerle buluştu. Ser-
ginin açılışı Zeytinburnu Kültür Sanat Merke-
zi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Küratörlüğünü
Mehmet Lütfi Şen, Sanatçı Şeyma Çınar ve çok
sayıda davetli katıldı. Konuşmalarının ardından
kurdele kesimiyle açılan sergi, ziyaretçiler tarafın-
dan gezildi. Çınar, açılış sonrasında Belediye Baş-
kanı Arısoy'a eserlerini tek tek tanıtarak bilgi verdi.
Sergiye ilişkin açıklamalar yapan Zeytinburnu Be-
lediye Başkanı Ömer Arısoy, "Şeyma Çınar’a tüm
bu emekleri için, bu güzel eserlerin burada sergi-
lenmesine izin verdiği için teşekkür ediyoruz.
Umarım ziyaretçisi de çok olur. Kültür ve sanat
merkezimizin oturmuş bir ziyaretçi profili var. 26
Mart'a kadar sergi burada gezilebilecek. Vatan-
daşlarımızı sergimizi gezmeleri için davet ediyo-

ruz. Eserlerin de bahtı açık olsun. Emeğinize göz
nurunuza sağlık diyelim" dedi.

Köklü kültürü belgeler

Minyatür ve tezhip sanatçısı Şeyma Çınar ise ça-
lışmalarına önce tezhiple başladığını, daha sonra
minyatür ve çiçek ressamlığını geliştirdiğini dile
getirdi. Çınar, "Tezhip ve minyatür sanatı medeni-
yetimizin ihtişamını köklü kültürünü belgeleyen
kaynaklarımızdandır. Kitap sanatları olarak nice
güzel sanatlar bırakılmıştır bize. 20 yılı aşkın süre-
dir bu sanatı öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyo-
rum. Sergide verdikleri emeklerden dolayı önce
belediye başkanımıza, Zeytinburnu belediyemize,
küratörümüz sayın Lütfü Şen'e katkılarından do-
layı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Şeyma Çı-
nar'ın yeni norm ve formlarla ürettiği 22 tezhip ve
minyatür çalışmasından oluşan sergi, 26 Mart'a
kadar hafta sonu hariç her gün 10.00-20.00 saat-
leri arasında ziyaret edilebilecek.
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kazakisTan'ın Türkistan şehri,
Dünya Mirası Kentleri Örgütüne res-
men üye oldu. Türkistan Valiliği tara-

fından yapılan açıklamada, şehrin 2 Nisan'da
düzenlenecek 10. Uluslararası Avrasya Dünya

Mirası Kentleri Konferansı'na ev sahipliği yapa-
cağı belirtildi. Açıklamada, Kazakistan'ın güne-
yindeki ve Türk dünyasının manevi başkenti
olarak tanınan Türkistan kentinin Dünya Mirası
Kentleri Örgütüne (OWHC) resmen üye olduğu

kaydedildi. Şehrin söz konusu örgüte üye olma-
sıyla statüsünün yükseleceği vurgulanan açıkla-
mada, "Gök rengi kubbesiyle tüm dünyayı
fetheden Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Tür-
besi, artık daha fazla turistin ilgi odağı olacak."

ifadesi kullanıldı. Dünya Mirası Kentleri Örgütü,
UNESCO tarafından koruma altına alınmış mi-
rasların idaresine ilişkin metotların geliştirilmesi
ve uygulanmasına destek olunması amacıyla
1993'te Fas'ın Fes kentinde kurulmuştu.

Türkistan artık Dünya Mirası listesinde

Sanatçı Şeyma Çınar'ın tezhip ve minyatür 
eserlerinden oluşan 'Tezyin' sergisi Zeytinburnu
Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı
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Çevirmenlerin
en iyisi oydu
Türk edebiyatına, çevirileri ve denemeleriyle önemli bir iz bırakan, dilbilimci,
yazar ve çevirmen Prof. Dr. Akşit Göktürk'ün vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Van'da 27
Aralık 1934'te
dünyaya gelen

Göktürk, ilk ve orta öğre-
nimini Antakya, Adana ve
Van'da tamamladı. Daha
sonra yüksek öğrenim için
İstanbul'a gelen yazar,
1960'ta İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi İn-
giliz Dili ve Edebiyatı
Bölümünden mezun oldu.
Göktürk, meslek hayatına
üniversitede devam etme
kararı alarak, Erzurum
Atatürk Üniversitesi'nde 2
yıl eğitmen olarak çalıştık-
tan sonra 1963'te İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi İngiliz Dili ve Ede-
biyatı Bölümü'nde asistan
olarak göreve başladı. "The Technical Origi-
nality of Lawrence Durell's Alexandria Quar-
tet (Lawrence Durrell'in İskenderiye
Dörtlüsü'nün Teknik Özgünküğü)" konulu te-
ziyle 1965'te doktorasını tamamlayan Gök-
türk, aynı bölümde 1972'de doçent, 1978'de
ise profesör unvanını aldı. Akşit Göktürk, İn-
giltere'de Nottingham ve Almanya'da Kons-
tanz üniversitelerinde araştırmalar yaptı.
Uppsala ve Batı Berlin üniversitelerinde ise
çeviri kuramları ve yöntemleri konulu semi-
nerleri yönetti.

TDK Çeviri Ödülü'nü aldı

Çeviri alanında da yetkinliğini ortaya koymuş
olan yazar, 1969'da "Robinson Crusoe" çevi-
risiyle Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü'nü al-
maya hak kazandı. Buradan sonra çeşitli
dergilerde inceleme yazıları ve çeviriler yaz-
maya başlayan Göktürk, yazılarında dil çö-
zümlemeleri ve üslup sorunlarına yer verdi.
Prof. Dr. Akşit Göktürk, 1975-1983 arası
Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliğinde
bulundu, 1981-1983 arasında ise İstanbul
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü müdür-
lüğünün yanında okullarda çok sayıda dil
bilim seminerleri verdi. Son olarak Boğaziçi
Üniversitesinde çeviri bilim dersleri veren
Göktürk, 26 Şubat 1988'de hayatını kaybetti.
Başarılı yazar, vefatından 10 yıl sonra, "1.
Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı"nda eserleri
ve edebi kişiliğiyle yad edildi.
Yazar Mine Yazıcı, Göktürk'ün eseriyle ilgili
yaptığı bir açıklamada şu değerlendirmelerde
bulunmuştu: "Değerli bilim adamı Gök-

türk'ün en büyük özelliği
ele aldığı her konuda
çağdaş bilimsel ölçütleri
kendine ilke edinmesidir.
Onun bilimsellikten
ödün vermeyen bu yönü,
uzun süre kimlik arayışı
içerisinde bulunan çeviri
bilimin, ülkemizde nere-
deyse öteki ülkelerle aynı
zamanda bir bilim dalı
olarak tanınmasına yol
açmıştır. 'Sözün Ötesi'
adlı yapıtındaki 'Çeviri
Sorunları' başlıklı bö-
lümdeki yazıları ve çevi-
riyi kültürel bir olgu
olarak irdelediği 'Çeviri
Dillerin Dili' adlı incele-
mesi, çevirinin sadece
uygulama alanıyla sınırlı

bir edim olmayıp, kuramsal bir geçmişi ve
geleceği olan devingen bir süreç olduğunu
gösterir. Başka bir deyişle, Göktürk'ün farklı-
lığı, çeviriye değin bilimsel incelemelerde
Holmes'un öne sürdüğü şekilde 'üstünkörü'
ve 'yüzeysel' yöntemi bir kenara bırakarak, çe-
viri araştırmasında çağdaş bilimsel ölçütler
ışığında betimleyici ve kuramsal alana yönel-
mesinden kaynaklanır."

Tarihi hamam
gün sayıyor
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Osmanlı döneminde
yaptırılan ve bir süre önce restorasyonu biten Yalı
Hamamı yeniden hizmete başlayacak

Tekirdağ İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Ahmet Hacı-
oğlu, yaptığı açıklamada,

1600'lü yıllarda yaptırılan, iki büyük ve
on küçük kubbesi bulunan çifte hama-
mın, 2004'te İstanbul Vakıflar Bölge
Müdürlüğünün isteği doğrultusunda
rölöve, restitüsyon ve restorasyon pro-
jelerinin hazırlandığını söyledi. Çalış-
maların 2018'de başladığını, iki yıl
içinde hamamın kullanıma açık hale
getirildiğini anlatan Hacıoğlu, tarihi
yapının işletme ihale sürecinin ardın-
dan hizmete gireceğini ifade etti. Hacı-
oğlu, kentin tarihi simgelerinden olan
hamamın erkek ve kadın bölümlerin-
den oluştuğunu anlatarak, "Yalı Ha-
mamı, Türkiye'nin deniz kenarında
bulunan en önemli hamamlarındandır.
Tarihi süreçte deniz kıyısının doldurul-
masıyla bugün şehrin içinde kalmış

gibi görünüyor. Burası özel bir mülktü.
Yıllar içinde ilk olarak belediyeye sonra
da Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.
Burada geçmiş yıllarda uzun süre
halka hizmet verilmişti. 2000'li yılların
başında oldukça kötü durumdaydı."
dedi. Tarihi yapının hamam kültürü-
nün tüm özelliklerini barındırdığını
vurgulayan Hacıoğlu, şöyle konuştu:
"Ana kapı, erkeklerin giriş yaptığı bö-
lümdür. Bir de arka kısımda kadınların
giriş bölümü bulunuyor. Bu da hamam
kültüründen kaynaklanan bir özelliktir.
Bütün hamam ritüellerinin gerçekleşti-
rildiği yer olarak insanlara hizmet et-
miştir. Süleymanpaşa Belediyesi de
hamamın etrafına tarihi dokuya uygun
yol ve çevre düzenlemesi yaptı. Kısa
süre sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı-
mız burayı ihale ederek Tekirdağ halkı-
nın hizmetine sunacak."

Minyatür
bir Kars

Kars Belediyesinin "Minyatür Kars"
projesi kapsamında çalışma yapan
heykeltraş ve biblo sanatçısı Metin

Doğrukartal, taştan yaptığı eserleri turizmine ka-
zandırmayı hedefliyor. Heykeltraş ve biblo sanat-
çısı Metin Doğrukartal, "Minyatür Kars" projesi
kapsamında kentin tarihi abidelerinin minyatür-
lerini yaparak turizme kazandırmaya çalışıyor.
Çobanlık yaptığı dönemlerde yumuşak taşlardan
ürettiği biblolarla tanınan 55 yaşındaki Metin
Doğrukartal, Kars Belediyesi bünyesinde kurulan
atölyede kentteki tarihi eserlerin minyatürlerini
yapmaya başladı. Minyatür Kars projesi için kol-
ları sıvayan ve bu kapsamda kentin kale, cami
ve kümbet gibi asırlık yapılarının 1-2 metre bo-
yundaki minyatürlerini taştan yapmaya başlayan
Doğrukartal, bittiğinde sergilenecek çalışmala-
rını kentin turizmine kazandırmak istiyor.

Büyük heyecan var

Heykeltraş Metin Doğrukartal, çobanlık yaptığı
dönemde taşları işlediğini ve daha sonra beledi-
yede işe alındığını söyledi. Kibrit çöpünü, taşları
sanata dönüştürdüğünü ifade eden Doğrukartal,
"Kars tarihi bir yer ve açık bir müze gibi. İlimiz
tarihi bakımından ender illerden bir tanesi.
Kars'ta tarihi eserler çok olduğundan biz de tu-
rizme katkı olması, örnek teşkil etmesi amacıyla
Minyatür Kars Projesi'ne başladık." dedi. Doğru-
kartal, minyatür şehir örneklerinin bazı ilerde
yer aldığına işaret ederek, Kars'ın abide yapıları-
nın da bir arada minyatür şeklinde sergilenecek
olmasından heyecan duyduğunu dile getirdi.

Birbirinden farklı kebap, yemek ve
tatlılarıyla iştahları kabartan, çoğu tu-
ristin sadece lezzetleri için bile gel-

diği Gaziantep, tescilli ürün sayısını her geçen
gün artırıyor. Küşleme kebabı, malhıtalı köftesi
ve öz çorba için yapılan tescil baş-
vurularının geçen hafta kabul edil-
mesiyle Gaziantep, 40 coğrafi işaret
ve 1 geleneksel ürüne sahip hale
geldi. Yemekler arasında bulunan
küşleme kebap ise damaklarda bı-
raktığı tatla ayrı bir yerde bulunuyor.
Koyun ve kuzunun böbrek altı yata-
ğından yaklaşık 250 gram kadar çı-
karılan küşleme, az miktarda çıktığı
için diğer et ürünlerine oranla daha
pahalı satılıyor. Porsiyonu yaklaşık
60 lira olan kebap, Gaziantep'e ge-

lenlerin yemeden dönmediği tatlar arasında ilk
sıralarda yer alıyor. Etin üzerindeki ince zarı çı-
karıldıktan sonra sadece zeytinyağı ve tuz ilave
edilip şişlere dizilerek meşe odunu kömüründe
pişirilen küşleme, yumuşak haliyle müşterile-

rine sunuluyor.

Hiçbir şekilde sos kullanmıyoruz

Kentte 60 yıllık küşleme kebap ustası ve işlet-
meci Halil Kör, yaptığı açıklamada, küşleme ke-

babın farklı bir lezzete sahip olduğunu
söyledi. Sadece küşleme yemek için
bile kente gelen müşterileri olduğunu
anlatan Kör, "Kebabı, yüksek ateşte 10
dakikada müşterilere sunuyoruz. Küş-
leme kebabına yerli ve yabancı turistler
yoğun ilgi gösteriyor. Yiyen de satan da
memnun." dedi.
Halil Kör'ün oğlu İbrahim Kör ise küş-
leme kebabının coğrafi işaret tescili al-
masından dolayı memnun olduklarını
dile getirdi. Küşleme kebabının sadece
Gaziantep'te değil yurt içi ve dışında da

rağbet gördüğünü aktaran Kör, "İstanbul, An-
kara, İzmir olmak üzere işletmemize gelen ziya-
retçilerimiz vardı fakat salgından dolayı sadece
paket servimiz var. Şu an Gaziantep içerisindeki
müşterilerimize hizmet veriyoruz." diye ko-
nuştu. Küşleme kebabın çok özel bir lezzet ol-
duğunu aktaran Kör, "Kuzunun bonfilesidir.
Hayvanın sağ ve sol böbrek altı yatağından
yaklaşık 200-250 gram çıkan özel bir ettir. Hiç-
bir şekilde sos kullanmıyoruz. Sadece zeytin-
yağı ve tuz ilave edip şişlere takıyoruz. Özellikle
meşe kömüründe 10 dakikada pişiriyoruz. Ya-
nına pişmiş biber ekleyip servis ediyoruz. " ifa-
desini kullandı. Filistinli Fadıl Faur ise ilk defa
kente geldiğini belirterek, "İstanbul'da yaşıyo-
rum. Küşleme kebabı yemek için Gaziantep'e
geldim. Çok lezzetli bir kebap. Tüm herkese bu
kebabı tavsiye ediyorum." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy da sergiyi gezen
isimler arasında yer aldı.

Küşleme kebabı mutlaka yiyin
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SP  R
Amrabat piyangosu
Galatasaray Kulübü, Nordin Amra-
bat'ın Malaga'ya transferinde yapı-
lan anlaşmaya İspanyol ekibinin
uymaması gerekçesiyle 500 bin Eu-
ro'luk ödeme alacak. CAS tarafın-
dan kulübe yapılan bildirimin
ardından kulübün açıklaması şu şe-
kilde: “Eski profesyonel futbolcu-
muz Nordin Amrabat’ın Ağustos
2014 tarihinde Malaga CF kulü-
büne transferi kapsamında Kulübü-
müz ile Nasr Bin Abdullah & Sons
şirketi arasında yapılmış olan an-
laşma ile Nasr Bin Abdullah &
Sons şirketi tarafından düzenlene-
cek olan maç organizasyonu karşılı-

ğında Kulübümüze 500.000 EUR
ödeneceği taahhüt edilmiştir. Söz-
leşmede düzenlenen taahhütlerin
yerine getirilmediğinin görülmesi
üzerine Kulübümüz tarafından Ma-
laga CF kulübü ve Nasr Bin Abdul-
lah & Sons şirketine karşı Spor
Tahkim Mahkemesi (Court of Ar-
bitration for Sport) nezdinde alacak
davası açılmıştır. Spor Tahkim
Mahkemesine 3.10.2019 tarihinde
yapılan başvuru sonucu dosya
23.2.2021 tarihinde Kulübümüz le-
hine sonuçlanmış olup, Malaga CF
kulübü ve Nasr Bin Abdullah &
Sons şirketinin 500.000 EUR tuta-

rındaki ücret ile 10 Ekim 2014 tari-
hinden ödeme gününe kadar işleye-
cek olan %5 oranındaki faiz
tutarından müteselsilen ve müştere-
ken sorumlu olduğuna dair hüküm
kurulmuştur.” DHA

AvrupA ArEnAsındA tEk GALibiyEt vAkıfbAnk'tAn
Türk voleybolunda bu hafta 6 takımımız Avrupa mesaisine
çıktı. 5 takımın mağlubiyet yaşadığı haftada VakıfBank sa-
hadan mutlu ayrıldı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çey-
rek finalinde 23 Şubat Salı günü oynanan maçta,
Fenerbahçe OPET, sahasında Novara'ya 3-1 mağlup olup

tur şansını zora sokarken, Kadınlar CEV Kupası yarı fina-
linde de Galatasaray, deplasmanda Beziers'e 3-2 mağlup
oldu. Erkekler CEV Challenge Cup yarı finalinde ise 24
Şubat Çarşamba günü Ziraat Bankart, Liv Praha'ya 3-0,
Halkbank ise P.Milano'ya 3-1 kaybetti.

AsLAn’ın
konuGu
Erzurum

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1319711)

ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİLVİKÜLTÜR UYGULAMALARINA AİT DANIŞMANLIK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/106072
1-İdarenin
a) Adı :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi :İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü 

Büyükdere Cad. No:267 Maslak Sarıyer/İSTANBUL 34398 MASLAK 
SARIYER/İSTANBUL

c)Telefon ve faks numarası :2122627709 - 2126260226
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :SİLVİKÜLTÜR UYGULAMALARINA AİT DANIŞMANLIK
b)Niteliği, türü ve miktarı :İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME 

ŞEFLİKLERİNDE 676,30 HEKTAR ALANDA SİLVİKÜLTÜR 
UYGULAMALARINA AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL, 
KEMERBURGAZ, ARNAVUTKÖY VE FENERTEPE ŞEFLİKLERİNDE 
MUHTELİF BÖLMELER

ç)Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :08.03.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR 

YARDIMCISI ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği
Hakkındaki 5531 sayılı Kanun”un 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen mesleki konularda yapılacak
hizmet alımı ihalelerine katılacak serbest ormancılık/ orman ürünleri / büro veya şirketlerden ihale katılım
öncesinde, mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerine dair ihale konusu işler için Orman Mühendisleri Odasın-
dan alınacak “Meslek Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”, 
İhaleyi kazanan yüklenici ise sözleşme aşamasında ihale konusu işler için Orman Mühendisleri Odasın-
dan alınmış “Meslek Mensubu oda Kayıt Belgesini” idareye sunmak zorundadır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişili-
ğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin%
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hak-
kındaki 5531 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde belirtilen ve Orman Mühendislerinin faaliyet konuları içeri-
sinde yer alan tüm iş ve faaliyetler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza 
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) :Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, 
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek

L ider Galatasaray, Süper Lig'in
27. haftasında bu akşam Bü-
yükşehir Belediye Erzurums-

por'u konuk edecek. Türk Telekom
Stadı'nda oynanacak maç, saat
19.00'da başlayacak. Müsabakayı
hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık
bölümünde 25 maç oynayan Gala-
tasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve
5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı
takım, topladığı 54 puanla liderlik
koltuğunda oturuyor. Büyükşehir
Belediye Erzurumspor ise ligde çık-
tığı 25 maçın 6'sını kazanırken,
7'sinde berabere kaldı, 12'sini de
kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haf-
tayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

Takımda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor maçında
forma giyemeyecek. Sakatlıkları bu-
lunan Marcelo Saracchi ve Emre
Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan
ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza veri-

len Oğulcan Çağlayan karşılaşmada
görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı
takımda sakatlığı geçen Sofiane Feg-
houli ise kadrodaki yerini alabilecek.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve
Christian Luyindama, sarı kart ceza
sınırında bulunuyor. Bu futbolcular,
yarın kart görmeleri durumunda ce-
zalı duruma düşecek ve 28. hafta-
daki MKE Ankaragücü maçında
forma giyemeyecek.

Ligde son 7 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı
son 7 müsabakadan galibiyetle ay-
rıldı. Ligde son yenilgisini 19. hafta-
daki Beşiktaş derbisinde yaşayan
sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7
maçta da üçer puan elde etti. Gala-
tasaray, bu süreçte Yukatel Denizlis-
por, Yeni Malatyaspor, Gaziantep,
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe,
Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyas-
por'u yendi. Galatasaray, söz ko-

nusu maçlarda 16 gol atarken, kale-
sinde sadece 3 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol
yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 50
kez ağları havalandıran sarı-kırmızı-
lılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Ga-
latasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi
olarak dikkati çekiyor.

Erzurumspor ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor ile 4. kez
karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı
takım, Erzurumspor ile daha önce
oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir
beraberlikle ayrıldı.İki takım ligde ilk
olarak 2018-2019 sezonunda karşı-
laşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-
0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1
berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım,
bu sezonun ilk yarısında Erzu-
rum'da oynanan maçı da 2-1 
kazandı.

Giresunspor inanç içinde
Giresunspor Teknik Direk-
törü Hakan Keleş, sezon başında
hedefledikleri Spor Toto Süper
Lig'e çok yaklaştıklarını belirte-
rek, her maçın şampiyonluk ha-
vası içinde geçeceğini
söylediKeleş, yaptığı açıklamada,
Adanaspor karşısında alınan ga-
libiyet ile seriyi 12 maça çıkardık-
larını ifade ederek, “Elde
ettiğimiz bu başarıları sürdür-
mek, serimizi devam ettirmek is-
tiyoruz. Bundan sonraki süreçte
de aynı hırs ve disiplin ile çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. Oyun-
cularım sahada çok iyi
performans gösterdiler. Oyundan
kopmayarak oyunun başından
sonuna kadar aynı disiplinle mü-
cadele ettiler. Gösterdikleri bu
özverili mücadelelerinden dolayı
her birini ayrı ayrı kutluyorum”

dedi. Bundan sonra oynayacak-
ları her maçın şampiyonluk de-
ğerinde olacağını kaydeden
Keleş, ligde liderliğini koruyup,
seri galibiyetlere bir yenisini daha
eklemek istediklerini belirtti.
Keleş, hafta sonu oynanacak
olan Altay maçıyla ilgili de,
“Hırslı ve mücadeleci oyun anla-
yışından taviz vermeden Altay ile
oynayacağız. Biz rakiplerimizle
oynayacağımız maçlara asla
kolay maç zor maç diye bakmı-
yoruz. Sahaya çıkamadan önce
de sahadayken de kazanmayı ve
kazanmak için oynamayı düşü-
nüyoruz. Şimdi oynayacağımız
Altay maçı var. Hazırlıklarımıza
başladık. Buradan da 3 puan ile
ayrılmayı hedefliyor ve bu doğ-
rultuda çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” ifadesinde bulundu.

Taraftara teşekkür etti

Adanaspor maçı sonrasında ta-
kımı havaalanında meşaleler ile
karşılayan taraftarlara da teşek-
kür eden Keleş, şunları söyledi:
“Taraftarımız her karşılaşma
sonrasında bize ayrı bir heyecan
yaşatıyor. Bu bizi çok mutlu edi-
yor. Onların desteğini hissetmek,
görmek bunlar tarifi zor duygu-
lar. Giresunspor’un çok büyük
bir taraftarı var takımına sahip
çıkan, destek olan ve asla onu
yalnız bırakmayan büyük bir ai-
lesi var biz bunu görüyor ve o ile-
nin bir parçası olduğumuzu
bilerek var gücümüzle mücadele
ediyoruz. Her şey yarım asırlık
bu hasreti dindirmek için. Bunu
hep birlikte başaracağımızı 
düşünüyorum.”DHA



B ir spor adamı olarak sizlere bu pandemi
döneminde spora ilişkin bazı tavsiyeler
vermek isterim. Yaklaşık bir yıl oldu ço-

cuklar, yaşlılarımız hepimiz çok sıkıntılı günler
geçirdik. Son verilere göre okulların bir kısmının
yüz yüze açılacağını devletimiz açıkladı. Hepimi-
zin ortak beklentisi bir an önce bu virüs illetinden
kurtulmak normal hayatımıza başlamak. Bu dö-
nemde özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu öğ-
renmiş olduk. Bundan sonra temennimiz normal
hayatımıza devam etmek.

Pandemide ise dikkat etmemiz gereken şeyler
var. Benim öğrencilerim dahil birçok okul öğren-
cilerinde görülen en önemli sorun bir yıldır çocuk-
ların evlerde bilgisayar başında oturmaları
mecburiyetten derse girmeleri gerekiyor ders biti-
minde çocukların bilgisayar başından kalkmadık-
ları ders olmadığında arkadaşlar arasında grup
kurup konuşmaları. Maalesef pandemi çocukları
dışarıdaki sosyal hayattan kopardı. Bazı veliler
diyor; “Hocam çocuğum o kadar eve alıştı ki dı-
şarı bile çıkmıyor serbest saatlerinde dışarı çık-
madığını gördüğümüzde evladım dışarı çık biraz
dolaş bak serbest saatler haydi çık diyoruz dışarı
çıkmıyor ne yapacağımızı şaşırdık korkuyoruz...”

Değerli veliler malum süreç çok zorlu biliyo-
rum. Birçok anne baba çocuklar arasında sıkıntı
yaşıyor eğer evladınız bir spor dalında spor yap-
mıyorsa benim tavsiyem sevdiği spor branşına
yazdırın. Çocuklara bağırmakla çağırmakla
sorun çözülmez yaşları küçük olan çocuklarınızı
kendi kararına bırakmayın. Şu anda çocukların
tek düşündüğü tembellik. Bana ne diyen bir anla-
yış... “Gitmeyeceğim zorlamayın” bahaneleri söy-
lemleri olacak yaş küçükse kararı çocuğa
bırakmayın yaş büyükse konuşun ikna edin kendi-
niz örnek olun kendiniz spor yapın sizleri örnek
alsınlar. Değerli veliler anne babalar biraz sabırlı
olun bazı anne babalar ben yaşamadım çocu-
ğumda zorluk yaşamasın diye diye çocukları hem
rahata hem de her istediğini elde etmeye alıştıran
biz anne babalarız bu bağlamda çocuklara birden
yüklenmeyin örneklerle anlatın olmuyorsa yaşatın
mesela Beylikdüzü'nden metrobüse binin, gidin
Söğütlüçeşme'ye ayakta gelin. Bunu sürekli yapın
hayatı öğrensin Anadolu'nun ücra köşelerinde dağ
başına çıkıp derse girmeye çalışan öğrencileri
gösterin bunları ancak küçük çocuklarınıza yaptı-
rabilirsiniz büyüklerin cevabı hazır zaten of ya
bana ne diyecek çünkü hayatı öğrenmemiş hayatı
öğrenmesi için ufak yaşta sosyal hayata karışması
gerekir. En önemlisi spor yapması gerekir spor
yaparken paylaşımı saygıyı bölüşmeyi öğrenir bir
başkasından komut almayı öğreniriz bunları ya-
parsa anne babaya saygıyı öğreniriz.  

Zaten çocuklarımıza ne olacaksın demek ye-
rine sen iyi bir insan olacaksın çocukları yetiştirir-
ken onları iyi bir insan olarak yetişitirsek mesleki
başarısı zaten gelir. Çocuklarınızı okullar açıldığı
zaman rencide edici laflardan kaçının okul bahçe-
sinde diğer veliler hep söyleyecek; “Ay benim
çocuk sorma kardeşim oldu bir ruh kalk diyorum
kalkmıyor beni dinlemiyor sizinki de aynımı...”

Sevgili veliler sakın çocukların yanında bu ko-
nuşmaları yapmayın hatta çocuklar olmasa bile
yine söylemeyin. Çünkü annesi gidip evde diyor;
“Ayşe ablanın da çocuğu aynı senin gibiymiş” de-
diğinizde çocuğu önce okuldan sonra kendinizden
soğutup sokağa meyilli hale getirirsiniz buda
olumsuz sonuçlar verir. Benim tavsiye çocukları-
nızı mutlaka spor salonlarına gönderin kendinizde
spor yapın...

Muzaffer MUYAN

Pandemizede olmayın
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K ırklareli'nin Çakıllı köyünde, kan
uyuşmazlığı olan çiftçi bir ailenin
çocuğu olarak işitme engelli dün-

yaya gelen Yasin Süzen, beden eğitimi öğ-
retmeninin yönlendirmesiyle basketbola
başladı. Daha sonra atletizm antrenörleri
tarafından keşfedilen Süzen, kariyerinde
yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra, Tür-
kiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorla-
rıyla adından söz ettirdi. İşitme engelli
olmasına rağmen 2017'de engelsiz sporcu-
larla yarışarak Türkiye şampiyonluğu elde
eden Yasin Süzen, atletizm milli takımına
seçildi. Yasin Süzen aynı yıl Samsun'daki
İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda
400 metrede oyunlar rekoru ile altın ma-
dalya kazanarak başarısıyla hem ailesinin
hem Türkiye'nin gururu oldu. Atletizm
Milli Takımı'nda 4x400 bayrak takımı kad-
rosunda ve işitme engelliler milli takımında

yer alan Yasin Süzen, bu özelliğiyle dünya-
daki ilk ve tek şampiyon atlet olma unva-
nına sahip. Koronavirüs nedeniyle
ertelenen şampiyonaların hazırlıklarına
Antalya'da antrenörü Salih Öztürk ile ha-
zırlanan Yasin Süzen, hafta içi pistte, hafta
sonları da sokağa çıkma kısıtlamasını fır-
sata dönüştürerek sahilde antrenman yapı-
yor. Sahilde, ağırlıkla koşup kondisyon
çalışan Yasin Süzen, plaj antrenmanıyla
güç depoluyor.

Tek hedef olimpiyat madalyası

Yasin Süzen, antrenörü Salih Öztürk aracı-
lığıyla 1-15 Mayıs 2022'de Brezilya'da dü-
zenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz
Olimpiyat Oyunları ile Tokyo Olimpiyat
Oyunları'nda şampiyonluk kazanmayı iste-
diğini söyledi. Antrenör Öztürk ise sporcu-
sunun başarılarıyla gurur duyduğunu ve

yeni başarılar kazanmayı arzuladıklarını
dile getirdi. Avrupa, dünya ve olimpiyat
şampiyonu, rekortmen bir sporcu oldu-
ğunu hatırlatan Öztürk, "Antalya'daki ça-
lışmalarda hedefimiz Yasin'in Tokya
Olimpiyat Oyunları ile İşitme Engelliler
Yaz Olimpiyat Oyunları'nda başarı kazan-
ması. Antalya kampında korttaki taktik ça-
lışmaların yanı sıra, koronavirüs
kısıtlamalarından dolayı hafta sonları boş
kalan sahilde de kuvvet çalışması yapıyo-
ruz. Yasin Süzen, işitme engelli sporcularla
yarıştığı gibi konuşan ve duyanlarla birlikte
Türkiye Atletizm Federasyonu ile yarışan
tek atlet. Bu unvana sahip Türkiye'de ve
dünyada Yasin'in benzeri bir sporcu yok.
İşitme engelli olmasına rağmen 4x400
metre bayrak takımında Avrupa Şampiyo-
nası'na katıldı. Hedeflerimiz olimpiyat ma-
dalyası kazanmak" diye konuştu. DHA

Atletizmde Avrupa salon, Avrupa
açık, dünya salon, dünya açık,
olimpiyat şampiyonu Yasin Süzen
(26), 4x400 bayrak takımıyla 
Tokyo'da, işitme engelliler milli
takımıyla da Brezilya'da olimpiyata
katılmayı hedefliyor. Rekortmen
atlet, atletizm milli takımıyla
yarışan, işitme engelliler milli
takımıyla şampiyonluklar yaşayan
dünyadaki ilk ve tek sporcu
unvanına sahip

Atletizmde Avrupa salon, Avrupa
açık, dünya salon, dünya açık,
olimpiyat şampiyonu Yasin Süzen
(26), 4x400 bayrak takımıyla 
Tokyo'da, işitme engelliler milli
takımıyla da Brezilya'da olimpiyata
katılmayı hedefliyor. Rekortmen
atlet, atletizm milli takımıyla
yarışan, işitme engelliler milli
takımıyla şampiyonluklar yaşayan
dünyadaki ilk ve tek sporcu
unvanına sahip

Atletizmde Avrupa salon, Avrupa
açık, dünya salon, dünya açık,
olimpiyat şampiyonu Yasin Süzen
(26), 4x400 bayrak takımıyla 
Tokyo'da, işitme engelliler milli
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alanya 3 puan istiyor
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Fatih 
Karagümrük'e konuk olacak. Geçen hafta evinde aldığı Galatasaray mağlubiyetini 
unutturmak isteyen Akdeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında bu
sezon çıkışını sürdürmeye devam eden Aytemiz
Alanyaspor, ligin başarılı başka bir ekibi Fatih
Karagümrük'e konuk olacak. Cumartesi günü
saat 13.30'da Atatürk olimpiyat Stadı'nda oyna-
nacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan
düdük çalacak. Son 7 maçın sadece birini kay-
beden ve 12 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor
42 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Bu se-
zona oldukça iyi başlayan ancak bir süre isten-
medik sonuçlarla puan kaybeden Akdeniz
temsilcisi, en son kupada çeyrek finalde elediği
rakibi Galatasaray'a karşı ligde mağlubiyet ya-
şadı. Buna karşılık bu sezon Süper Lig'e yükse-
len Fatih Karagümrük de iyi başlangıç yaparak
rakiplerine karşı başarılı sonuçlar elde etti. Son
7 maçta 3 mağlubiyet alan Karagümrük, bu kar-
şılaşmalarda 10 puan toplayabildi. 37 puanla
8'inci sırada yer alan İstanbul temsilcisi, üst sı-
ralardaki rakiplerini zorlamayı sürdürüyor. Bu-
güne dek lig tarihinde sadece ilk devrede
oynanan maçta karşılaşan iki ekipten gülen taraf
Alanyaspor oldu. Evinde oynanan maçı 2-0'lık
skorla alan Akdeniz temsilcisi deplasmandaki
maçı da alarak yarışta puan farkını açmak
istemiyor.

Avrupa'nın en iyileri arasında

Ligin 24 golle en az gol yiyen 2'nci, 40 golle de
en çok gol atan 5'inci takımı olan Alanyaspor,
kendi gibi bol gol atan ancak kalesini de gole
çok fazla kapatamayan rakibine karşı mücadele
edecek. Karagümrük bugüne dek 39 kez rakip fi-
leleri havalandırırken, kalesinde 34 gole engel
olamadı. Bol pozisyonlu hareketli bir maç olması
beklenirken, Alanyaspor'da Salih Uçan, David-
son ve Babacar'ın yine gol yollarında en etkili

isimler olması bekleniyor. Ligin ayrıca oyun üs-
tünlüğünü genellikle kendinde bulunduran takımı
olan ve topa sahip olma oranında 1'inci sırada
yer alan Akdeniz temsilcisi, bu istatistikle aynı
zamanda Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 119 takım
arasında topa en fazla sahip olan takımlar ara-
sında 8'inci sırada yer alıyor. Topa sahip olmanın

yanı sıra bu oyununu hücum zenginliğiyle birleş-
tirerek farkını gösteren Akdeniz temsilcisi, Süper
Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde rakip kaleye en
fazla şut çeken takım. Bu başarısıyla ilk sırada
yer alan Aytemiz Alanyaspor'u; Napoli, Lyon,
Barcelona, Bayern Münih, paris Saint-Germain
ve diğer takımlar takip ediyor. DHA

Tİmsah
düşüşe geçti
Ligin ilk 20 maçının tamamında rakip
fileleri havalandıran Bursaspor, son 3
maçta gol yollarında suskun kalırken;
son 5 maçta da yalnızca bir puan
alarak, Play-Off yarışından uzaklaştı

SPoR Toto 1. Lig’de bu sezon kısıtlı
bir kadro ile mücadele veren Bursas-
por, son haftalarda dilediği perfor-
mansı sahaya yansıtmakta
zorlanıyor. Son olarak, sahasında
Menemenspor’a da 1-0 kaybeden
Bursa ekibinin galibiyet hasreti 5
maça çıktı. Bu 5 maçlık sürede, 4 kez
de sahadan mağlubiyetle ayrılan
Bursa temsilcisi, Play-Off umutla-
rını da oldukça zora soktu. 23'üncü
hafta sonunda 31 puanda kalarak,
10'uncu basamakta yer alan Bursas-
por ile, Play-Off hattı arasındaki 7
puanlık fark devam ederken, üst sı-
ralarındaki ekipler de haftayı puan
kayıpları ile tamamladı. Ancak; son
maçların ardından 3 takım 38 puana
ulaşırken; Bandırmaspor ve Bursas-
por, aynı puanda yarışlarını sürdü-
rüyor. Ligde normal sezonun sona
ermesine ise, 11 maç kalmış du-
rumda. Önceki haftalarda golcülüğü
ile ön plana çıkarak, ligin en fazla
rakip ağları havalandıran ekiplerin-
den biri olan Bursaspor, son zaman-
larda ise hücumda ciddi sorunlar
yaşıyor. Ligin ilk 20 maçında tüm
mücadelelerde en az bir kez gol se-
vinci yaşayan Bursa temsilcisi, son 3
maçında ise gol kaydedemedi. Özel-
likle son 2 maçtır oyunuyla da eleş-
tiri toplayan Bursaspor, düşüşe
geçti.

İlk 6'ya giremedi

Ligde telafinin şansının oldukça az
olduğu süreçlere girilirken, Bursas-
por bu hafta sonu ise Manisa tem-
silcisi Akhisarspor’u ağırlayacak. 19
puan ile 16'ncı sırada ateş hattında
bulunan Akhisarspor, son 4 karşılaş-
masından mağlubiyetle ayrıldı. Sa-
hasında oynanacak bu mücadeleye,
mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak
olan Bursaspor, bu kritik randevuyu
kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi
planlıyor.Tuzlaspor karşılaşmasının
ardından sonraki fikstüründeki ilk 6
maçta, kendi sıralamasının altında
yer alan ekiplerle maçlar bulunan
Bursaspor, kağıt üzerindeki bu avan-
tajını ise henüz değerlendiremedi.
Bu kapsamda Balıkesirspor’a dep-
lasmanda 3-0 mağlup olan Bursa
ekibi, Menemenspor’a da 1-0 kay-
betti. Akhisarspor maçının ardından
Bursa temsilcisi; Boluspor, Ankaras-
por ve Adanaspor ile oynayacak.

Yalçın formayı
UNUTTU
SPoR Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Kasımpaşa
ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de genç oyuncu Yalçın
Kayan formaya hasret kaldı. Teknik direktör İlhan Palut
döneminde sezona çok iyi başlayan ve sürekli ilk 11'de
yer alan Yalçın, 15'inci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda
oynanan ve 1-1 berabere biten Fatih Karagümrük karşı-
laşmasında oyundan çıkarken formasını çıkarıp yere attı.
Bu davranışı nedeniyle sosyal medyada ağır eleştirilere
maruz kalan, yönetimden de ceza alan 22 yaşındaki fut-
bolcu, o maçın ardından sadece 1 müsabakada görev
alabildi. Göztepe'nin 18'inci haftada iç sahada karşılaş-
tığı Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasında 33 dakika
sahada kalan Yalçın, Palut'un ayrılışının ardından bir
dakika bile görev alamadı. Teknik direktör Ünal Kara-
man tarafından da tercih edilmeyen Yalçın, özellikle
devre arasında orta sahaya Zulj ve Esiti gibi isimlerin
transfer edilmesiyle ikinci plana düştü. Göztepe altyapı-
sından gelen Yalçın Kayan, bu sezon 14 maçta toplam
843 dakika forma giydi. Yalçın, deplasmanda 3-2 kaybe-
dilen Çaykur Rizespor maçında takımı adına bir gol attı.

Şampiyonluğa doğru koşuyor
MİSLİ.coM 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta
Çatalcaspor'u da deplasmanda 2-0
yenen lider Somaspor, tarihinde ilk kez
2'nci Lig'e yükselmeye doğru emin
adımlarla yürüyor. Bu sezon 22 maçta
bileği yalnız 1 kez bükülüp 3'üncü Lig'in
en az yenilen, 14 galibiyetle de en çok
kazanan takımı olan Somaspor, son 10
hafta öncesi zirvedeki 5 puanlık avanta-

jını koruyor. 11 maçtır hiç yenilmeyip bu
periyotta 7 galibiyet alan siyah-beyazlı-
larda geçen sezon Play-Off oynattığı ta-
kımı yeni yılda zirveye taşıyan teknik
direktör Burhanettin Basatemür, Ça-
talca deplasmanında önemli bir sınavı
kayıpsız geçtiklerini söyledi. Rakiplerinin
grubun en iyi takımlarından biri oldu-
ğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Bu
müsabakayı net bir skorla kazanmak
bizim için çok önemliydi. Özellikle ikinci
yarıdaki performansımız ve oyuncuları-
mızın fiziksel gücü takdir edilecek sevi-
yedeydi. Maçın başında iyi başladık
aslında ancak sonrasında rakibimizin
mücadelesi ve oyunu bozan yapısı bize
zor anlar yaşattı. Ancak ikinci yarıya
golle başlamamız rakibimizin o diren-
cini kırdı ve daha rahat pozisyon bulma-
mıza sebep oldu. Oyuncularımızı tebrik
ediyorum. Kazanmak için tüm güçlerini
harcıyorlar. İnşallah istediğimiz hedefe
ulaşacağız" 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.
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