
Bu görüntüyü ailesine ve 
arkadaşlarına atmakla tehdit

ederek para isteyenlerin yakalanma-
sını isteyen Okumuş, savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Bir çok 
kişinin aynı yöntemle şantaja uğra-
dığı belirtiliyor. İddiaya göre, bir der-
neğin başkanlığını da yapan Ömer
Okumuş, sahte bir sosyal medya he-
sabından bir kadından arkadaşlık is-
teği aldı. İstek aldığı hesap daha
sonra Okumuş'a görüntülü arama
isteği gönderdi. İsteği kabul eden
okumuş, telefon ekranında çıplak bir

kadın görüntüsü görerek saniyeler
içerisinde telefonu kapattı fakat 
şantajcılar bu görüntüyü kaydetti. O
anda kendisi de terlediği için atlet
giymediğini belirten belden yukarısı
çıplak olan Okumuş'tan para isteyen
kişi ya da kişiler, para göndermediği
takdirde görüntüyü ailesine ve arka-
daşlarına atmakla tehdit etti. I SAYFA 3
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Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, CHP

Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan
Bahçetepe ve yönetimini ağırladı.
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan
Taşkın Özer ve meclis üyelerinin de
yer aldığı ziyarette birlik beraberlik
mesajları verildi. Beylikdüzü'ndeki 
havanın İstanbul'un her ilçesine tesir
edeceğini anlatan Başkan Çalık,
“Bugün kentimizde devam eden ve
yapacağımız projelerimizi yerinde 
inceledik. Dayanışma ile birlikte daha
güçlüyüz. Bu dayanışma Beylikdü-
zü'nden İstanbul'a yayılacak” dedi.
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DAYANIŞMA MESAJI

Biz birlikte
daha güçlüyüz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Covid-19 nedeniyle bir

yıldır zor günler geçiren müzisyenlere
destek olmak için “İstanbul Bir
Sahne” projesini başlatıyor. Konuyla
ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Şimdi sessizliğe son
verme ve şehri notalarla şenlendirme
vaktidir. Bu projeyle bir yandan mü-
zisyenlere destek olacağız, bir yandan
da şehrin farklı noktalarını canlı
müzik sahnesine dönüştüreceğiz.
Tabi ki, tüm sağlık önlemlerini, etkin-

lik öncesinde ve
sırasında, İBB
olarak biz alaca-
ğız. İstanbullular,
pandemiye rağ-
men, iç huzu-
ruyla, güvenle
ücretsiz konser
keyfi yaşayacak”
dedi.
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SESSİZLİK SONA ERECEK

İstanbul 
şenlenecek
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TEHDiT EDiLMEYE BAŞLANDI

SAYFA 4Anıl BODUÇ

Engelleyen
başkan!

SAYFA 9Turgay EMİNOĞLU

Mahir
Çayan...

Mahkemenin verdiği kararı Dam-
ga'ya yorumlayan Bayburtlu İnşaat

sahibi Musa Akdağ ise adaletin yerini
geldiğini söyledi. Akdağ, “Çıkarlarına
ters düştüğümüz için sayın Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan Akgün
bize zulmediyordu. Yandaş olmadığı-
mız için başkan tam altı yıldır bizimle
uğraşıyor. Benim 700 çalışanım var.
Yıllardır bu memlekete vergi veriyo-

rum. Bugün de iş ve üretim yapmaya
çalışıyorum. Ama belediye başkanı bu

memlekette taş üzerine taş koymaya
çalışana destek vermesi, yardımcı 
olması gerekirken önümüzü kesmeye
bizi durdurmaya çalışıp bizlere 
zulmediyor. Neyse ki bu mahkeme
kararıyla birlikte hak, hukuk yerini
bulmuş oldu ve adalet sağlandı” 
diye konuştu.  I SAYFA 5

İstanbul'da 3'ü Anadolu
yakasında 6'sı Avrupa 

yakasında olmak üzere 9 adet
döküm sahası bulunuyor. Bu
döküm sahalarının pek çoğu şehir
merkezine uzak noktalarda yer 
alıyor. Kamyon şoförleri de daha
fazla hafriyat taşımak ve döküm
ücreti ödememek için hafriyatları
döküm sahaları haricinde orman-
lık alanlara kaçak olarak döküyor.

Arnavutköy Bolluca da döküm sa-
hası bulunmasına rağmen orman
yolları, ücra yerler kontrolsüzce
boşaltılmış hafriyatlarla dolu. Bol-
luca, Fevzi Sokak'ta yol kenarına
dökülmüş hafriyatlar ise çevreye
saçılmış durumda. Çevrede yaşa-
yan vatandaşlar ise genellikle gece-
leri plakasız kamyonların gelerek
boşaltım yaptığını ve çözüm 
bulamadıklarını belirtiyor. 
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GECE GELiP DÖKÜP GiDiYORLAR

Kaçak döküm yapılan
alanda oturan ve hayvancı-

lıkla uğraşan Gökhan Yüceler,
“Bu zamana kadar hiçbirini yaka-
layamadık. Genellikle yağmurlu
havalarda döküyorlar. 3-4 kere
çıktık döküm yaparken ama kaçıp
gittiler. Bir çare yok. Buraya dökü-
lenler ayrı bir atık, döküm sahala-
rına da almıyorlarmış. Kimyasal
sanırım. Çok kötü kokuyor, hele

yağmur yağdığı zaman daha 
berbat kokuyor. Hayvanlarım bu
dökülen atıkların yanına geldiği
zaman gözleri yaşarıyor. İnsan
nefes almıyor ki hayvan ne yap-
sın? Şikayetçi olduk ama dökmeye
devam ettiler. Gelip fotoğraflarını
çektiler ama yine döküm yaptılar”
dedi. Bir başka vatandaş da, “Bu
yapılan sadece insanın insana
ayıbıdır” diye konuştu. I SAYFA 9
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İstanbul’da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişiler, taşıdıkları hafriyatı ücra yerlere,
tarım alanlarına, orman yollarına dökerek kaçıyor. Özellikle Arnavutköy, Tuzla, Şile gibi yerlerde

orman yolları kaçak olarak boşaltılan hafriyatlarla dolu. Hafriyatın yanı sıra hayvan leşi, plastik,
cam ve çeşitli atıkların da döküldüğü çevrelerde yaşayan vatandaşlar ise durumdan rahatsız

NEFES BİLE ALAMIYORUZ

Güngören'de yaşayan Ömer
Okumuş, bir kadından sahte

hesaptan gelen arkadaşlık
isteğini kabul etmesiyle
şantajların hedefi oldu.

Ortak arkadaşları olduğunu
düşünerek arkadaşlığı
kabul eden, ertesi gün

gelen telefonda ise çıplak
bir kadının görüntüsüyle

karşılaşan Okumuş'un
ekran kaydını alan kişiler

şantaja başvurdu
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Ekrem İmamoğlu

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, Güneşli'de

Tarım ve Kredi Kooperatif Marke-
ti'nin açılışına katıldı. Marketin açılışı-
nın Bağcılar için ve ilçe sakinleri için
çok anlamlı olduğunu anlatan Çağı-
rıcı, “Cumhurbaşkanımızın da teşvik-
leriyle, tüketicilerin kaliteli ve uygun
fiyatlı ürünlere ulaşması açısından
denge unsuru olarak kurulan Tarım
Kredi Kooperatif Marketlerini Bağcı-
lar'da açmaya devam ediyoruz. İkinci-
sini Güneşli'de hizmete açtık, inşallah
devamı da gelecek” şeklinde konuştu.
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BEREKETLİ OLSUN

Bağcılar’da fiyat
hep uygun olacak

‘AKGuN ZuLMETTi
ADALET DuR DEDi’

Büyükçekmece Belediyesi’nin mahkeme
kararına karşı bir üst mahkemeye giden

Bayburtlu İnşaat, istediği sonucu aldı.
Firma sahibi Musa Akdağ, “Akgün bize

zulmetti ama adalet buna dur dedi” dedi.

Abdullah
ASLAN

öZEL
hABER

6 YILDIR BİZLE UĞRAŞIYOR

Yılmaz hayırlı
olsuna gitti

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz ve MHP İstanbul İl

Başkanı Birol Gür, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi
makamında ziyaret etti. İl 
başkanlığı görevine yeni atanan 
Kabaktepe'yi ziyaret etmekten
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Yılmaz, sosyal medya 
hesabından şu ifadeleri paylaştı;
“MHP İstanbul İl Başkanımız

Birol Gür ile birlikte, AK Parti İstanbul
7.Olağan İl Kongresinde başkan seçi-
len Osman Nuri Kabaktepe'ye hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduk.”
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HAYVANLARA 
ÖZGÜRLÜK!

Esenyurt’ta sokak hayvanlarının 
konusu önemli bir yer 

tutuyor. Biz de bu konuyu birinci
ağızdan Esenyurt Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürü Halil 
Çalış'tan dinledik...

Zehra Çelik’in söyleşisi 7’inci sayfada
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Arna-
vutköy Bol-

luca da döküm
sahası bulunmasına

rağmen orman yolları,
ücra yerler kontrolsüzce boş-

altılmış hafriyatlarla dolu. Bolluca,
Fevzi Sokak'ta yol kenarına dökülmüş

hafriyatlar ise çevreye saçılmış durumda.
Çevrede yaşayan vatandaşlar ise genellikle 

geceleri plakasız kamyonların gelerek boşaltım
yaptığını ve çözüm bulamadıklarını belirtiyor. 

BUNUN ADı
REZALEt!

tiyatro için sokağa
sadece onlar çıktı!

27 Mart Dünya Tiyatro 
Günü'nde Türkiye'de sokakta

kutlama yapan tek tiyatro ekibi, 
Ortadirek Tiyatrosu oldu. Avcılar
Marmara Caddesi'nde kutlama
yapan tiyatro ekibinin Genel Sanat
Yönetmeni Osman Genç, “Bu yıl
yalnız kalmanın derin üzüntüsünü
yaşadık” dedi. I SAYFA 16
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Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, sosyal medya

hesabından yaptığı açıklamada, 
“İstanbul’un yeni merkezi Başakşe-
hir’imizin, Türkiye’nin de cazibe
merkezi olduğuna şahitlik ettik” dedi.
İlçedeki esnaflarla bir araya geldiğini
ve Erzincan'dan İstanbul'a gelerek
Başakşehir'e yerleşen bir esnafla 
tanıştığını aktaran Kartoğlu, “Bu da
bize mutluluk verdi. Başakşehir'in bir
cazibe merkezi
olduğunu, çekim
merkezi oldu-
ğunu gördük.
Hizmetlerimizle
birlikte Başakşe-
hir çok daha
farklı ve kaliteli
bir ilçe olacak”
diye konuştu.
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KARTOĞLU İDDİALI

Başakşehir
farklı olacak

Yasin Kartoğlu

ABP Esenyurt
tEşKİLAtı
tAmAm 

İrfan Uzun liderliğinde kurulan
Adalet ve Birlik Partisi (ABP)

ülke düzeyinde yapılanmalarını 
tamamlıyor. Partisinin Esenyurt İlçe
Başkanlığı atamasını gerçekleştiren
İrfan Uzun, en kısa sürede İstanbul’un
39 ilçesinde başkan atamalarını 
tamamlayıp genel kurullarını tamam-
layacaklarını belirtti. Uzun, “Kadroları-
mızda görev alan ve alacak olan
kardeşlerimize de şimdiden 
muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde
konuştu. I SAYFA 5
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Borçlunun akrabası 
rahatsız edilemez!

Ceza Hukukçusu Dr. Öğr.
Üyesi Barış Erman, borçlunun

akrabalarına icra tehditli kısa mesajlar
atmasının yasal olmadığı konusunda
uyardı. Erman, “Veri sorumlusu olan
avukatlık bürosunun hem idari hem
cezai sorumluluğu doğabilir. Bu avu-
katlık bürosuna disiplin hukuku açı-
sından yaptırım olabilir” dedi. I SAYFA 9
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Tuzla’dan tarih çıktı

HABERİN DEVAMI SAYFA 4’TE

Bakırköy'de kısıtlamaya rağmen güneşli
havayı fırsat bilen anne ve babalar, ço-

cuklarıyla beraber soluğu parklarda aldı. Bazı
ebeveynler çocuklarının evde çok bunaldığını
ve hafta içi fırsat bulamadıklarını belirtirken,
bazıları ise “Ne yapalım çocuklar bunaldı,
markete çıktık artık” dedi. I SAYFA 5
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE
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Akdağ
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İ stanbul'da yaşayan Kamile ve
Ahmet çiftinin 4 çocuğundan biri
olan Ali Gökdere'ye 4 yaşında Hepa-

tit C teşhisi konuldu. 18 yaşına kadar
başka bir sağlık problemi yaşamayan Ali,
bundan 3 ay önce kötüleşmeye başladı.
Karnı ve ayakları şişen, çevresindeki hiç
kimseyi tanımayan ve 1,5 ay hastanede
yatan genç, karaciğer komasına girdi. 5 yıl
önce de büyük kızlarının karaciğer nakli
olduğu aile, ikinci kez aynı durumu ya-
şadı. Daha önce kızına karaciğerini veren
baba, oğlu için verici olamayınca Ali'ye
karaciğerini annesi vermek istedi ancak ti-
roid hastası olduğu için veremedi. Hızlı
bir şekilde nakil olması gereken Ali'nin
umudu, ikiz kardeşi Hacer oldu.

O benim her şeyim

Hızlı yapılan tetkiklerle, sağlıklı olduğuna
karar verilen ikiz kardeşi Hacer, hiç dü-
şünmeden kardeşi için karaciğerini bağış-
ladı. 12 saat süren ameliyat sonucu, Ali
yeniden sağlığına kavuştu. İkiz kardeşini
çok sevdiğini söyleyen Ali Gökdere, “O
benim her şeyim. Karaciğerini bana ha-
bersiz verdi ve sürpriz yaptı" dedi. İkiz ol-
manın bir ayrıcalığının 'hissetmek'
olduğunu söyleyen Hacer Gökdere ise,
“İnsanlara iyiyim diyor ama içindeki o
duygunun daha farklı olduğunu biliyo-
rum. Onun iyi olması beni çok mutlu edi-
yor" diye konuştu.

Onu çok seviyorum

18 yaşındaki Ali Gökdere, ikiz kardeşinin
ona sürpriz yaptığını söyledi. Hastane
odasında da kardeşiyle yan yana duran
Ali, yaşadıklarını şöyle anlattı: “4 yaşında
hastalığım fark edildi ve Hepatit C oldu-
ğumu öğrendim. Sonrasında her şey nor-
mal gidiyordu. 3 ay önce kötüleşmeye
başladım. Karnım ve ayaklarım şişmeye
başlayınca annem beni hastaneye gö-
türdü. 1,5 ay hastanede yattım ve kimseyi
tanımıyordum, bilmiyordum. Kızları
erkek, erkekleri kız olarak görüyordum.
Daha sonra buraya sevk edildim. Tekrar
hastalanmışım ama hatırlamıyorum.
Doktorlar durumumun çok kötü oldu-

ğunu söylemiş. Ameliyatım 12 saat
sürdü. Uyandığımda ağzımda hortumlar-
laydım ama her şey çok güzel geçti. Şu an
buradayım ve çok mutluyum. İkiz karde-
şimi çok seviyorum. O benim her şeyim.
Karaciğerini bana habersiz verdi ve 
sürpriz yaptı."

Ayrıcalığı hissettik

Ali'yi en iyi kendisinin anladığını söyleyen
ikiz kardeş Hacer Gökdere, “İkiz olmanın
bir ayrıcalığı; hissetmek. İnsanlara iyiyim
diyor ama içindeki o duygunun daha
farklı olduğunu biliyorum. Son 3 ayda
daha da kötüleşti. Birçok kez komaya
girip çıktı. Çok korktuk. Ablam nakil ol-
duğunda daha küçüktük, o zaman aklı-
mız çok ermiyordu ama şimdi daha çok
farkındayız. Onun durumu kötüydü ama
ben iyiydim" dedi. Kardeşine can verme
şansı olduğunu ve bu şansı denediğini
söyleyen Hacer, “Ona bir can verme şan-
sım vardı ve bu şansı denedim. İyi ki de
denedim. Göz göre göre ölmesine izin ve-
remezdim" diye konuştu.

Doktor olmaya karar verdim

Kardeşinin yaşadığı süreçlerin onu da et-

kilediğini ifade eden genç kız, “Ben şu an
gıda okuyorum ama burada kaldığım sü-
rece, Ali'nin halini gördükten sonra as-
lında doktor olmaya karar verdim.
Yaşanılan şeyler seni farklı bir şey olmaya
sürüklüyor. Onun iyi olması beni çok
mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Üzüntüden 15 kilo verdi 

3 kız ve 1 erkek çocuk sahibi anne Kamile
Gökdere, üzüntüden 84 kilodan, 69 ki-
loya düştüğünü söyledi. Yaşadıkları sü-
reçte dünyalarının başlarına yıkıldığını
anlatan anne, “23 yaşındaki kızım da
siroz olduğu için babası karaciğerini
verdi. O dönemlerde de çok zorlandık. İlk
kez başımıza böyle bir şey gelmişti ama
bu kadar zorlanmamıştık. O hafızasını
kaybetmemişti, normaldi ama Ali kimseyi
tanımadı ve hafızasını kaybetti. 15-20 gün
kimseyi hatırlamadı ve sonrasında da ne
dediğini hiç bilmedi. Ben de vermek iste-
dim ama tiroid çıktığı için veremedim.
Kardeşi 'ben vereceğim' dedi. Baba da
vermek istedi ama olmaz dediler. Şu anda
çok mutluyum. Çocuklarım çok iyi. Bir
şey söylemek çok zor. Nakil olması gerek-
tiğini öğrendiğimizde çok zordu. İnsanın

dünyası başına yıkılıyor. O zamanlarda
84 kiloydum, şimdi 69 kiloyum. Allah
böyle bir şeyi kimseye yaşatmasın" diye
konuştu.

Dayanılmaz bir acı

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan
baba Ahmet Gökdere ise, “Ben tekrar
vermek istedim ama kabul etmediler. Kar-
deşi verdi, bu yüzden şimdi çok mutlu-
yum. Yüzümüz hiç gülmedi, kendini
tanımadı, yerden yere atladı. Hiç dayana-
madım, dayanılmaz bir acı. Her şey çok
hızlı oldu çünkü dayanacak gücü kalma-
mıştı. Kimseyi tanımaması bizi çok kor-
kuttu. Çok şükür şu an iyiyiz" dedi. 

Hızlı nakil gerekiyordu

Ameliyatı gerçekleştiren Medipol Mega
Üniversite Hastanesi Organ Nakli Prof.
Dr. Murat Dayangaç, Ali'nin başka bir
hastaneden karaciğer komasında başvur-
duğunu ve son dönemde karaciğer fonk-
siyonlarının bozulduğunu söyledi. Çok
hızlı bir şekilde nakil yapılması gerektiği
için işlemlere hemen başladıklarını belir-
ten Dayangaç, “Karaciğer koması derin-
leşince bizim bile beklediğimizden daha
erken, geldikten 3 gün sonra nakil olması
gerekti. 18 yaşında ve çok genç bir hasta.
Nakil bu aile için daha da zordu. Daha
önce de nakil olmuş bir ablaları var. Bazı
çocukluk çağı hastalıklarında genetik test-
ler de yapsanız tam olarak hastalığın
neden kaynaklandığını bulamayabiliyor-
sunuz. Ailede hastalığı olmayan başka bir
kardeşleri daha var. Çocukların bazısında
görülmüş, bazısında görülmeyen ve ne-
deni bilinmeyen bir karaciğer hastalığı.
Daha fazla test yapılabilirdi ama bunu
yapacak zamanımız yoktu. Çok hızlı iler-
lememiz gerekti. Burada canlı vericili
nakil yapmak zorundaydık ve tek verici
adayımız ikiz kardeşiydi. Bu durum işi
daha zorlu bir hale getirdi çünkü kız kar-
deşte hiçbir sağlık sorunu olmadığı, kara-
ciğerin normal olduğuna karar vermek
için çok kısa bir zaman vardı. Hızlıca so-
nuçlara bakarak, kız kardeşinden nâkili
gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.  DHA
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BESLENME alışkanlığı, yaşam tarzı, çevreyi kirle-
ten kanserojen ve toksik maddelerin varlığı ve bu-
laşıcı hastalıkların artışı, tüm dünyada erkeklerde

kısırlığın artması, kadınlarda ise yumurta rezervi ile yu-
murta kalitesinin azalmasına neden oluyor. Araştırmalara
göre, 23 yıl önce erkek infertilitesi (kısırlık) yüzde 30'ken
günümüzde bu oran yüzde 50'ye ulaştı. Kadınlarda ise
erken menopoz görülme sıklığı arttı. Özel bir hastanenin
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Ber-
rin Karakuy, günümüzde dünya genelinde erkek üreme-
sinde azalma olduğunu belirtti. Araştırmalara göre bu
sorunun son 23 yıl içinde artış gösterdiğini ifade eden Op.
Dr. Karakuy, yapılan araştırmalara göre tüm dünyada 23
yıl önce erkek infertilitesinin yüzde 30'ken günümüzde
yüzde 50'lere ulaştığını söyledi. Aynı şekilde kadınlarda yu-
murta rezervinde ve kalitesinde azalma olduğunu ifade
eden Op. Dr. Karakuy, erken menopoz görülme sıklığının
da arttığını kaydetti.

Çevresel faktörler etkili oluyor

Beslenme alışkanlığı, yaşam tarzının yanı sıra çevresel fak-
törlerin genlerin aktivitesini düşürerek ya da artırarak has-
talıkları oluşturduğunu anlatan Op. Dr. Karakuy, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Tüp bebek başarısızlığı ya da tekrarlayan
düşükler sonrasında nedenini araştırdığımızda, erkeklerde
sperm DNA fragmantasyonunun problem olduğunu, ka-
dınlarda ise genç yaşlarda hızla over rezervinin düştüğünü
görüyoruz. Erkek üremesinin azalması ve kadınların over
rezervinin daha genç yaşlarda azalmış görülmesinin ne-
deni epigenetik faktörlere bağlı. DNA dizimizde herhangi
bir değişiklik olmadan, DNA'nın kimyasal işlevinin deği-
şimi, yetersiz ya da çok çalışması bu sorunları ortaya çıka-
rabiliyor. Bugün dünyada yapılan araştırmalarda,
kanserin, otoümmin hastalıkların, nörolojik hastalıkların
sebebinin, genetik ve epigenetik sistemler arasındaki den-
genin ya da işleyiş yapısının bozulmasına bağlıdır.”

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN
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İstanbul'da yaşayan Gökdere Ailesi'nin 18 yaşındaki oğulları Ali, karnı ve ayakları şişmeye başlayınca
hastaneye kaldırıldı. Karaciğer komasına giren, hafızasını kaybeden ve doktorların hayata tutunmak
için çok az vaktinin kaldığını söylediği genç, ikiz kardeşinin karaciğeriyle yeniden hayata tutundu

Ali için zorlu dönemin geçtiğini
ifade eden dayangaç, “Ergen-
liğe giriş çağında nakil olan ço-
cuklar sonraki dönemleri daha
zorlu geçiriyorlar. Ergenlikle
birlikte ilaç almayı bırakabili-
yorlar ve bazıları karaciğerle-
rini kaybedebiliyor. Ali'nin
bundan sonra daha sorumlu bir
şekilde tedavilerini alacağın-
dan eminiz. Erken dönemde
çok fazla ilaç kullanacak, sık
sık kontrollere gelecek. 1 yıldan
sonra bu durum daha da azala-
cak ve normale yakın bir hayat
sürmesini bekliyoruz" dedi. 

Hayatı normalleşecek

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan baba Ahmet Gökdere ise, “Ben tekrar vermek
istedim ama kabul etmediler. Kardeşi verdi, bu yüzden şimdi çok mutluyum” dedi.

Apandisite dikkat edin
Çocuklarda

yaşanan 
apandisitin 
nedeninin

yetişkinlere göre
farklılık

gösterebildiğinin
altını çizen Çocuk
Cerrahisi uzmanı

Prof. Dr. Mevlit
Korkmaz, yaşanan

viral
enfeksiyonların

çocuklarda 
apandisit gelişimini

tetikleyebileceğini
söyledi

ApAndisitin her yaşta ola-
bildiği gibi sıklıkla 7-14 yaş
arası görülebildiğini söyle-

yen Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi
uzmanı prof. dr. Mevlit Korkmaz, en be-
lirgin ve sık görülen şikayetin geçme-
yen karın ağrısı, iştahsızlık ve kusma
olduğunu vurguladı. Apendiks içine
giren sert dışkı parçasının takılı kal-

ması veya duvarındaki lenf bezlerinin
büyümesi ile kanalı tıkaması apandisite
yol açabileceğini söyleyen prof. dr.
Korkmaz, “Şikayetler, devamlı karın ağ-
rısı ve iştahsızlıkla başlar. Birkaç defa
kusma ile devam eder. Hastalarda çok
yüksek olmayan ateş, kalkarken, yürür-
ken, öksürürken artan karın ağrısı ola-
bilir. Muayene bulguları, tanıda çok

önemlidir ve zamanında tedavisi yapıl-
mazsa hayati riskleri olabilir” diye 
konuştu.

Bağışıklık sistemini destekler

prof. dr. Korkmaz, apendiksin vücut sa-
vunma sisteminde etkili lenf bezleri
içerdiğini ancak alındıktan sonra sindi-
rim sistemindeki kalan bezlerin bu açığı
kapattığını belirterek, “Apandisitteki ba-
ğırsak florasında bulunan mikroorganiz-
maların hastalık boyutuna ulaşmasının
en önemli nedeni, apandisit iç boşluğu-
nun tıkanmasıdır” dedi. prof. dr. Mevlit
Korkmaz, giriş ve çıkışı tek yerden olan
apandisit oluşumunun nedenleri hak-
kında şu bilgileri paylaştı: “Apendiksin
çok uzun olması, sert kaka tıkaçları, yu-
tulan küçük yabancı cisimler, besinlerin
çekirdekleri (kiraz, limon, zeytin vb.),
bağırsak solucanları, ileri yaşlarda bu
bölge tümörleri ile kanal tıkanabilir, son-
rasında apandisitin içinde sıvı birik-
meye başlar ve mikroplar çoğalarak iç
basıncı artırır böylelikle apandisitin do-
kusu bozularak iltihaplanma başlar.
Meydana gelen iltihaplanmayı önlemi-

nin bir yolu yoktur, en etkili yöntem
apandisin cerrahi yolla alınmasıdır.”

Cerrahi ile tedavi

Göbek etrafında başlayan karın ağrısı
şikayetinin sağ alt karın bölgesinde his-
sedilmeye devam ettiğini kaydeden
prof. dr. Korkmaz, “iştahsızlık, bulantı-
kusma ve çok yüksek olmayan ateş gö-
rülür ve çocukta bunlar
gözlemlendiğinde mutlaka bir doktora
başvurulması gerekir. iltihaplı apandisit
için en etkili çözüm yolu, ameliyattır”
ifadelerini kullandı. iki çeşit operasyon
olduğunu belirten prof. dr. Korkmaz,
ameliyat hakkında şu bilgileri verdi:
“Biri açık cerrahi, diğeri laparoskopik
apendektomidir. Avantajları fazla olan
laparoskopik yani kapalı yöntem çocuk-
larda yaş sınırı olmadan hepsinde uy-
gulanabilmektedir. Ameliyat öncesinde
apandisit patladıysa tedavi ve iyileşme
süreci daha uzun olmaktadır. Açık cer-
rahi yöntemle yapılan ameliyatlardan
sonra spor yapan çocukların bir süre
ağır egzersizlere ara vermesi
gerekmektedir.”



B u görüntüyü ailesine ve arkadaşla-
rına atmakla tehdit ederek para is-
teyenlerin yakalanmasını isteyen 

Okumuş, savcılığa suç duyurusunda bu-
lundu. Bir çok kişinin aynı yöntemle şantaja 
uğradığı belirtiliyor. İddiaya göre, bir derne-
ğin başkanlığını da yapan Ömer Okumuş, 
sahte bir sosyal medya hesabından bir ka-
dından arkadaşlık isteği aldı. İstek aldığı 
hesap daha sonra Okumuş'a görüntülü 
arama isteği gönderdi. İsteği kabul eden 
okumuş, telefon ekranında çıplak bir kadın 
görüntüsü görerek saniyeler içerisinde tele-
fonu kapattı fakat şantajcılar bu görüntüyü 
kaydetti. O anda kendisi de terlediği için 
atlet giymediğini belirten belden yukarısı 
çıplak olan Okumuş'tan para isteyen kişi ya 
da kişiler, para göndermediği takdirde gö-
rüntüyü ailesine ve arkadaşlarına atmakla 
tehdit etti. 

Tuzağa düşürüldüm 

Ömer Okumuş, başından geçenlerle ilgili 
şöyle konuştu: "Arkadaşlık isteği geldi. Ben 
normalde ortak arkadaş olmayan ya da ta-
nımadığım kişileri kabul etmiyorum. Ancak 
ortak arkadaş görünce sakınca görmedim 
ve kabul ettim. Daha sonrasında mesaj 
atıldı. Yaklaşık 3-4 gün öncesinde sabah 
görüntülü arama oldu. Ben de telefonu 
açtım ama karşımda farklı görüntüler 
oluştu. Uyku sersemiyle kendime gelene 
kadar saliselik görüntüleri almış oldular. 
Telefonuma yazılı mesaj gelmeye başladı. 

'Sizi meşhur yapacağız' diye. Para istediler. 
Ben de para göndermeyeceğimi söyleyip 
reddettim. Reddedince birkaç arkadaşa vi-
deoyu gönderdiler. Daha sonra ailemle 
tehdit etmeye başladılar. Bu şekilde süreç 
devam ediyor. Biz de bu konuya duyarsız 
kalmayıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulunduk ve bunun takibini 
yapacağız. Bu kişiler benim çevremdeki 
birkaç dernek başkanı arkadaşıma da bu 
şekilde tekliflerde bulunmuşlar.  Ben uyku 
sersemliğimden ötürü bu tuzağa düşmüş 
oldum. Bu tarz gelen mesajlara cevap ver-
memeleri konusunda diğer arkadaşlarımı 
uyarıyorum. Bu yüz kızartıcı suç şeklinde 
ve aile ortamına girilen bir ahlaki tehdit. 
Bunlara pabuç bırakmayacağız. Biz kendi-
mizden eminiz. Bu görüntülerin cep telefo-
nuna düşen hemşerilerimden ve 

arkadaşlarımdan da özür diliyorum." 

Suç duyurusunda bulundu 

Savcılığa verdiği suç duyurusunda Oku-
muş, şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 1 
hafta önce Gülay K. ismini kullanan şahıs 
ile facebook üzerinden kendisinin bana ar-
kadaşlık isteği göndermesi üzerine ben de 
kabul ettim. 18 Mart günü sabah erken sa-
atlerinde beni görüntülü aradı. Kendisinin 
görüntüsü yarı çıplak bir kadın görüntü-
süydü. Benim görüntüm ise belden yukarı 
çıplak şekildeydi. Bunun sebebi de çok ter-
leme ve hasta olduğum için genelde atlet 
giymediğimdendir. Ben bunun bir tuzak 
olabileceğini tahmin etim, fakat şüpheli 
şahıs görüntümü kayda almıştır. Onun üze-
rine ben görüşmeyi kapattım, ne ben ne de 
karşı taraf herhangi bir şey konuşmadık. 21 

Mart günü şahıs bana aynı hesap üzerin-
den bana banka hesap numarası göndere-
ceklerini, o hesaba para yatırmamı, aksi 
halde yarı çıplak görüntülerimi iş çevrem ve 
aileme yayacaklarını söyledi. Daha sonra 
şahıs anladığım kadarıyla benim sosyal 
medya hesabımda görünür halde bulunan 
telefon numaramı alarak bana Whatsapp 
isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden 
mesaj atmaya devam etti. Eğer taleplerini 
karşılamazsam başkanı olduğum derneğin 
üyelerine "nasıl bir başkanları olduklarını 
ögrenecekler" şeklinde videomu atacağın 
söylediler. Bu şekilde özel görüntümü iznim 
olmadan kaydeden ve bana şantajda bulu-
nan kimliği tespit edilecek kişi veya kişiler-
den şikayetçiyim." Benzer yöntemle şantaja 
uğrayan bir çok kişinin suç duyurusunda 
bulunduğu öğrenildi. DHA

KAĞITHANE'DE daha önce boşaltılan 
4 katlı binada henüz belirlenemeyen 
bir nedenle yangın çıktı.  
Mahalleli yangının madde bağımlıları 
tarafından çıkarıldığını iddia ederken, 
binanın alev alev yanması cep telefonu 
kamerasına yansıdı. Yangın saat 23.30 
sıralarında Harmantepe Mahallesi, 
Aslan Sokak ile Tarım Sokak arasında 
kalan ve daha önce boşaltılan 4 katlı 
binada meydana geldi.  
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre 
madde bağımlıları tarafından kullanı-
lan boş binada henüz belirlenemeyen 
bir nedenle yangın çıktı. 

Boş bina  
alev alev yandı

OLAY, 24 Mart Çarşamba 
günü akşam saatlerinde Fa-
tih'te bulunan bir markette ya-

şandı.  İddialara göre, bir tatlıcı 
dükkanının sahibi A.K., yaptığı alışveri-
şin ardından marketin kasasında sıra 
beklerken, o esnada arkasından geçen 
kız çocuğunu el ile taciz etti. Durumu 
fark eden market kasiyeri kadın ise 
adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, 
"Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap 
veren adam, daha sonra marketten ay-
rıldı. Adamın hareketlerinden şüphele-
nen market çalışanı ise iş yerinin 
güvenlik kameralarını incelemeye baş-
ladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, 
durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay 
yerine gelen polis ekipleri, güvenlik ka-
meralarını inceledikten sonra şüphelinin 
kimliğini tespit edip harekete geçti. 

Polis ekipleri ortaya çıkardı 

Sokak üzerindeki diğer kameraları da 
inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu 
dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren 
çocukların daha sonra da kaçarak 
uzaklaştığını fark etti. Polisler , dükkana 
gelerek A.K'yı gözaltına alındı. Ayrıca 
dükkana girip çıkan bazı çocuklar da 
ifadeleri alınmak üzere polis merkezine 
götürüldü Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanarak  adliyeye sevk edilen şüp-
heli, çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklanarak cezaevine götürüldü. Ya-
şanan olay ise marketin güvenlik kame-
raları tarafından kaydedildi. Güvenlik 
kamerası görüntülerine kasada bekle-
yen adamın, çocuğun bacağına dokun-
ması ve market çalışanının onu uyardığı 
anlar yansıdı. Öte yandan başka bir gü-
venlik kamerası görüntüsünde ise şüp-
helinin, bir çocuğu dükkanına davet 
ettiği görülüyor. 

Bütün mahalle şikayetçi 

Sokak sakinlerinden Merve Atasoy, "Ben 
akşam 12-1 gibi görüyorum. Çocukları, 
tatlı verme bahanesi ile içeri götürüyor. 
Arka tarafa götürüp, tatlıyı veriyor ve 
gönderiyor. Her gün her gece. Bizim ço-
cukları görünce sevmeye geliyor. Bütün 
mahalle şikayetçi. Biz karşı karşıya otu-
ruyoruz. Velisinden alıyor bir de. Çocuğa 
dokunuşu, tutuşu falan çok farklı. Her 
gece her gece çocukları elliyor" dedi. 

Bacağına dokundu 

Yaşananları fark eden market kasiyeri ise 
"Ben kasada müşteri alıyordum. Geldi 
karşı kasama geçti. Bir eşya alacaktı. O 
sırada çocuk geldi. Eli böyleydi ve baca-
ğına komple bir şekilde dokundu. Biz 
buraya ilk başladığımızda da bize bir ya-
naşma çabasındaydı. Bu onun ilk yaptığı 
bir şey değildi. Kaç kere arkadaşımıza da 
yaptı. Defalarca kez uyardık. 'Ben hasta-
yım. Köyden geldim' diyerek geçiştirdi. 
Hep bahane. En son bu olayda patladık" 
ifadelerini kullandı.

EYÜPSULTAN'DA, yasak olmasına rağmen 
ara sokakta asker eğlencesi düzenleyen 
grup, polisin gelmesi üzerine kaçtı. Polis 
ekipleri yakaladıkları kişilere idari işlem 
uyguladı. O anlar bir vatandaşın cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Eyüpsultan'da 

önceki gün bir grup, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında yasak olmasına rağmen 
sokak ortasında asker eğlencesi düzen-
ledi. Ara sokakta meşaleler yakıp, dans 
eden grubun maske ve sosyal mesafe ku-
rallarına uymadığı görüldü. Seslerden ra-

hatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine pols ekipleri geldi. Ekipleri 
gören grup kaçmaya başladı. Polis ekipleri 
yakaladıkları kişilere, idari işlem uyguladı. 
Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu 
kamerasına yansıdı. DHA 

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, Üsküdar, Ümraniye, Çek-
meköy, Beykoz ve Ataşehir ilçelerinden son 
aylarda gelen evden hırsızlık ihbarları üze-
rine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ne-

ticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 
1'i kadın 9 şüpheli yakalanarak gözaltına 
alındı. Şüphelilerin 7 farklı adresten toplam 
değerleri 700 bin lira olan 2 cip, 500 bin TL 
para, 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet 

eşyası çaldıkları belirlendi. Gece saatlerinde 
eve giren şüphelilerden Ramazan K.'nın, içe-
risinde tabanca, 6 bin 300 Euro nakit para, 
Amerika Birleşik Devletleri mühürlü boş çek 
defteri ve 67 bin lira değerinde ziynet eşyası 
bulunan 100 kiloluk çelik kasayı kucaklaya-
rak götürdüğü, güvenlik kameraları tarafın-
dan kaydedildi. Aynı günlerde 
gerçekleştirdikleri başka bir hırsızlık ola-
yında ise, şüpheliler olay yerinden kaçmak 
için yüksek bir yerden zemine atladı. Zemine 
atlayan şüphelilerden birisi, atladıktan sonra 
bacağını kırdı. Yaralı bir halde ve sekerek, 
bekleyen otomobile doğru koşması da gö-
rüntülerde yer aldı.  

Suç makinesi çıktılar 

Şüphelilerden Vedat G.(25)'nin 66, Rama-
zan K.(33)'nın 33, Hakan T.(34)'nin 18, 

Ahmet B.(23)'nin 29, Ahmet T.(35)'nin 35, 
Murat D.(22)'nin 13, Gamze D.(21)'nin 1, 
Ulaş U.(32)'nun 3 ve Cemal T.K.(28)'nin ise 
1 suç kaydı olduğu öğrenildi. 

6 kişi serbest 

Polisler, 24 MPolisler, 24 Mart tarihinde  
çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon  
düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözal-
tına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edildi.  
Şüphelilerden Ramazan K., Hakan T. ve 
Ahmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderilirken, diğer  
6 şüpheli serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin 
tespit ettikleri adreslerden birine girdikten 
hemen sonra şüphelileri gözaltına alma  
ve evi detaylı bir şekilde aramaları  
kameralara yansıdı. DHA 

Polis gelince çil yavrusu gibi kaçıştılar 

Milyonluk soygun cezaevinde bitti
İstanbul genelinde 7 farklı adrese girerek 1 milyon 500 bin lira değerinde hırsızlık yapan çete yakalandı.  

Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Fatih sapığı  
yakalandı

Fatih'te özellikle çocukları hedef 
alarak tacizde bulunduğu öne  
sürülen 44 yaşındaki şüpheli  
gözaltına alındı, emniyetteki  

işlemlerinin ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Taciz  

iddiasıyla ilgili görüntüler,  
güvenlik kameraların yansıdı Güngören’de yaşayan  

Ömer Okumuş, bir kadından 
sahte hesaptan gelen  

arkadaşlık isteğini kabul  
etmesiyle şantajların hedefi 

oldu. Ortak arkadaşları oldu-
ğunu düşünerek arkadaşlığı 
kabul eden, ertesi gün gelen 
telefonda ise çıplak bir kadı-
nın görüntüsüyle karşılaşan 
Okumuş'un ekran kaydını 

alan kişiler şantaja başvurdu 

BIR ARKADASLIK ISTEGI 
BASINA BIN BELA ACTI



G eçtiğimiz günlerde Avcılar Belediye-
si'nin çok övündüğü “Avcılar Modeli
Kentsel Dönüşüm” konusu hakkında

bir yazı kaleme almıştım. Yazıda Avcılar
Belediyesi'nin öyle övündüğü gibi kentsel
dönüşüm anlamında dar gelirli vatandaşa
herhangi katkısı olmadığını, kentsel dönü-
şümü sadece parası olanın gerçekleştirebil-
diğini ve Avcılar'daki kentsel dönüşüm
faaliyetlerinin tamamen vatandaşın başarısı
olduğunu yazmıştım. Şimdiiii bu yazıdan
sonra epey bir dönüş aldım. Ekseriyetle söy-
lemem lazım ki; “doğruları yazmışsın” di-
yenler çoğunlukta. Yani ben yazdım diye
demiyorum ama “doğruları yazmışsın” di-
yenlerin bu kadar çok olması; söyledikleri-
mizin gayet tutarlı şeyler olduğunu
gösteriyor.

Hatta o kadar “tutarlı” şeyler olmalı ki
yazıyı Whatsapp'tan Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli'ye gönderdikten yarım
saat sonra kendisi tarafından engellendim!
Oooo şeeeett diyor ya hani yabancılar, öyle
bir tepki verdim. Hani beni bugüne kadar;
eski kız arkadaşlarım engellemiştir, kahve
içme davetimi reddeden bir kız da engelle-
miştir ama bir belediye başkanı... Evet evet,
bir belediye başkanı hiç engellememişti...
Ha bakın şimdi hakkını yemeyeyim eski Av-
cılar Belediye Başkanı Handan Toprak da
engellemişti. Ama o Twitter'da engellemişti.
Whatsapp biraz daha samimi bir engelleme
oluyor. Hani böyle trip atar gibi ya da ne bi-
leyim sitemkar gibi veya işte... Yani
anladınız siz!

Her neyse. Sevgili Hançerli'nin Whatsapp

üzerinden beni engellemiş ol-
masına üzüldüm diyemem. Hali hazırda
kendisiyle zaten bir iletişimim yoktu. Sa-
dece bundan sonra yazılarımı bizzat gönde-
remem ama elbet kuşları haber verir. Bu
yazıdan da haberi olacaktır. Hatta tam şu
anda sizin gibi bu satırları okuyor olabilir. O
yüzden tam da şu an, yazıya gelen diğer
tepkilerden bahsedeceğim...

Epey bir CHP'li aradı. Aralarında ilçe yö-
netcisi de vaaaar, meclis üyesii de vaaar.
İsimlerini açıklamayacağım tabii ki. Zira
kendileri de aynen şöyle dedi; “Anıl yazdık-
larında haklısın. Dar gelirli vatandaşa sağ-
lanan bir katkı yok. Yazın güzel ama bunu
sosyal medyada beğenip başımıza iş alama-

yız...” - Aaaa görüyor musunuz Avcılar'daki
korku imparatorluğunu? Vakti zamanında
Handan Toprak döneminde kendisinin aley-
hine yaptığımız haberleri, yazdığımız yazı-
ları sosyal medyada beğenen belediye
çalışanı veya CHP'liler nasıl “savunma ver-
meye” maruz bırakılıyorsa şimdi de meclis
üyelerinden tutun da ilçedeki sıradan partili
üyelere kadar herkeste aynı korku var...

Eeee sevgili Turan Hançerli; hani acılar
değil Avcılar kazanacaktı? Korku devam,
ifade özgürlüğü engellenmeye devam hatta
Twitter'ı geç Whatsapp'da engellemeye
devam... Ne olacak böyle? 

Neyse amaaaaan. Bizim oralarda “ben-
den babal gitti” diye bir laf vardır. Tokatlı-
lar bilir. Sayın Hançerli de Tokatlı. O
yüzden ben yazacağımı yazdım, diyeceğimi
dedim. Yani benden babal gitti...

Şimdi gelelim kentsel dönüşüm konu-
sunda başka detaylara. Dedim ya çok kişi
döndü yazıdan sonra. Bakın bir vatandaşta
belediyenin o çok övündüğü “Avcılar Modeli

Kentsel Dönüşüm” ile ilgili neler demiş;
“Sayın Hançerli döneminde, Kentsel dö-

nüşüm ile ilgili sadece Kooparatifleri kapsa-
yan ve mevcut inşaat hakkını talep eden bir
adet plan notu hazırlandı ve büyük uğraş-
lar'la İBB'de kabul ettirildi , Malesef bu
plan notu ile şuana kadar hiçbir koparatif
binası daha dönüşüme giremedi , Dönüşüme
giren yapılar ise 1982'den beri var olan
imar planı ile kendi olanaklarıyla bir kısmı
da dairesini satmak zorunda kalarak " Ye-
rinden eden Kentsel Dönüşüm" yapmak zo-
runda kaldı .Nasıl bir başarı , nasıl bir
model anlayamadım...”

Görüyor musunuz olup bitenleri. Daha da
doğrusu olmayıp, bitmeyenleri... 

Görenlere, görmeyenlere,
Duyanlara, duymayanlara;
Biz bu gerçekleri yazacağız,
Yazmaya devam edeceğiz.
Geçen yazımı “şimdiii bir kahve daha...”

diye bitirmiştim. Bugün de şöyle bitireyim;
Alın size bir gerçeklik daha!

Whatsapp'tan engelleyen
belediye başkanı!

İ stanbul'un Tuzla ilçesinin bi-
linen tarihi M.Ö 377 yılına
kadar gidiyor. O dönemde

Bitinya Kralı IV.Nikomedes’in va-
siyeti üzerine Bitinya’nın Ro-
ma’ya bırakılması üzerine M.Ö
74 yılından itibaren Tuzla Roma
topraklarının bir parçası oldu. O
tarihten itibaren, birçok kültüre ev
sahipliği yapan Tuzla, Osmanlı
Devleti’nin bir parçası olduktan
sonra günümüze kadar geldi. Ta-
rihte birçok depreme de maruz
kalan ilçenin tarihi yapıları ise su
altında kaldı. Ancak günümüzde
Marmara Denizi’nin sularının çe-
kilmesi nedeniyle tarihi kalıntılar
gün yüzüne çıkmaya başladı. Ta-
rihte manastır bölgesi olarak bili-
nen ve liman şehri olan Tuzla’nın
Mercan Bölgesi’nde su üstüne
çıkan tarihi yapılar havadan gö-
rüntülendi.

Bizans kalıntısı olabilir

Tuzla Belediyesi’nin destekleri ile
tarih üzerine çalışmalar yapan ve
Tuzla Tarihi kitabının yazarı Ta-
rihçi Mustafa Özdemir, su yü-
züne çıkan sıralı kayalıkların
Roma veya Bizans döneminden
kalma liman kalıntıları olabilece-
ğini belirtti. Özdemir, "Tuzla’da
Bizanslılar ve daha önceki dö-
nemlere ışık tutacak ve o dönem-
leri aydınlatacak arkeolojik
materyallerin varlığından söz
edemeyiz. Ancak Tuzla ve yöresi
tarihte manastır bölgesi olduğu
için çok sayıda kilise ve manastır
kalıntılarının varlığı bilinmektedir.
Ayrıca Tuzla, bir liman kentidir.
Su üstüne çıkan bu sıralı kayalık-
ların da Roma veya Bizans Dö-
nemi’nden kalma liman
kalıntıları olabileceğini öngörü-
yoruz" dedi.

Birçok kent yerle bir oldu

Tarihçi Mustafa Özdemir, şunları
söyledi: "Bitinya Kralı IV. Niko-
medes’in vasiyeti üzerine Bi-
tinya’nın (Bitinya Krallığı veya
Bitinya, MÖ 377 ve MÖ 64 yıl-
ları arasında Nikea başkentli,
İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya
ve Bursa arasında kalan bölgede
hüküm sürmüş, Trakya kökenli
Bitinler tarafından kurulmuş dev-
let) Roma’ya bırakılması üzerine
Tuzla ve yöresi MÖ,74 yılından

itibaren artık Roma topraklarının
bir parçasıydı. Roma'nın 395 yı-
lında Doğu ve Batı Roma olarak
ikiye ayrılmasından sonra Tuzla
ve yöresi yaklaşık 11 asır Doğu
Roma’nın egemenliğinde kaldı.
Kocaeli Yarımadası 123 depre-
minden sonra birçok deprem fe-
laketine daha uğradı yaşanan
depremlerde Bitinya’da birçok
kent yerle bir oldu. Bir büyük dep-
rem de Commodus Dönemi’nde
yaşandı. Commodus, depremde
zarar görenlere yardımda bu-
lundu ve Nikomedia’ya ikinci kez
MS, I. yüzyıldan itibaren Roma
İmparatoru için tapınak yapan bir
kente verilen ünvan anlamında
Neokorosluk ünvanı verildi. Dep-
remden sonra kent sikkeleri üze-
rinde Remus ve Romulus’u
emziren dişi kurt tasvir edildi. Bu
tip sikke, Roma’nın kuruluşunu
tasvir ettiği için Roma’nın her ye-
rinde kullanıldı. Böyle bir uygu-
lama, depremin büyüklüğünü,
köy ve kentlerin yeniden kurula-
cak kadar hasara uğradığını gös-
termektedir." DHA
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afetlere karşı
eğitim veriliyor

ESENYURT Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un afet-
lere hazırlık amacıyla başlattığı

seferberlik kapsamında kurulan Mahalle
Afet Gönüllüleri, ilk eğitimlerini aldı. Zabıta
Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Amirliği
tarafından gönüllü olan vatandaşların da
katıldığı seminerde eğitim planlanması ya-
pıldı. Olası bir afet anında profesyonel
arama kurtarma ekipleri alana ulaşana
kadar, temel arama kurtarma çalışmalarının
anlatıldığı seminerler devam edecek. Çalış-
malar hakkında bilgi veren Sivil Savunma
Amirliği amiri Özgür Subaşı, “Esenyurt
nüfus olarak Türkiye’nin en büyük ilçesi,
yapı stokumuz da fazla. Amacımız, olası
depremlerden sonra 30-35 kişiden oluşan
mahalle gönüllülerimiz aracılığı ile basit
arama kurtarma yapabilmek, bu kapasiteye
gelebilmektir” dedi.

Gönüllü olmaktan mutluyum

Mahalle afet gönüllüsü olarak başvuru
yapan ve seminere katılan Burhan Tura, her-
kesi gönüllü olmaya çağırdı. Tura, “Daha
önce hiç böyle bir eğitim, proje çıkmamıştı
karşımıza. Memnun kaldım, herkesin katıl-
masını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok
güzel bir duygu, hele insan kurtarmak daha
da güzel bir duygu. Gönüllülük bir esastır ve
bende bu gönüllülerin içinde yer aldığım için
çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Mahalle
gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, Zabıta
Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma
Amirliği’nin, 0212 620 56 56 numaralı tele-
fonunu arayarak veya
zabitamudurlugu@esenyurt.bel.tr adresin-
den mail yoluyla başvuruda bulunabilir.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

Marmara Denizi'ndeki suların çekilmesinden dolayı, M.Ö 74 yılında Roma toprağı olan ve tarihte
birçok imparatorluğun kültürüne ev sahipliği yapan Tuzla'da, tarihi kalıntılar su üstüne çıktı. Tuzla
Belediyesi’nin destekleri ile tarih üzerine çalışmalar yapan ve Tuzla Tarihi kitabının yazarı Tarihçi
Mustafa Özdemir, ortaya çıkan sıralı kayalıkların, liman kalıntıları olabileceğini belirtti

Tuzla Belediyesi’nin 
destekleri ile tarih üzerine 
çalışmalar yapan ve Tuzla
Tarihi kitabının yazarı Tarihçi
Mustafa Özdemir, su yüzüne
çıkan sıralı kayalıkların Roma
veya Bizans döneminden
kalma liman kalıntıları 
olabileceğini belirtti. 

Tarihçi Özdemir, "Tuzla’nın,
Türklerin egemenliğine ilk ola-
rak geçişi Anadolu Selçuklu
Sultanı Süleyman Şah ile Bi-
zans İmparatoru Alexios Kom-
nenos arasında 1081 yılında
yapılan Dragos Suyu Anlaş-
ması ile gerçekleşmiştir. Bu an-
laşmayla Tuzla ve yöresi
Anadolu Selçuklu Devleti’ne bı-
rakıldı. Kısa bir süre sonra Bi-
zanslıların eline geçen Tuzla ve
yöresi, 1329 yılında Orhan Bey
zamanında yapılan Pelekanon
Savaşı sonucunda tekrar Os-
manlı Devleti yönetimine geçti.
399 yılında Bizans İmparatoru
Manuel, İzmit’e kadar olan yer-
leri Osmanlılardan geri alınca
Tuzla bir daha Bizanslıların
egemenliğine girdi. Ondan son-
raki yıllarda birkaç kere Os-
manlılarla Bizanslılar arasında
el değiştiren Tuzla,1453 yılında
İstanbul’un alınışından sonra
sürekli olarak Osmanlı yöneti-
minde kaldı" ifadelerini 
kullandı.

Osmanlı’ya da geçti

Üsküdar yeşillendi
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı
Murat Sefa Demiryürek ile birlikte, Üsküdarlı vatandaşlar ve
çocukların katıldığı etkinlikte ağaçlara su ve toprak attı

ÜSKÜDAR Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, “Üs-
küdar Salacak

sahilindeyiz. Bu sahilde geçtiğimiz
on yedi Mart gecesi kimlikleri sonra-
dan belirlenen dört beş tane şahıs
gece saat 02.00 sularında buradaki
şu güzelim çınar ağaçlarını katlettiler,
resmen katlettiler. Şu anda olay
zaten yargıda devam ediyor. Kim
niye kesti bilmiyoruz ama Yargıya
Emniyet Teşkilatımız, zabıta teşkilatı-
mız teslim ettik.  Tabii içimiz yanıyor

işin doğrusu,  bu kadar güzel sahilde
şu yetişkin çınarları kesmek, hangi
akla mantığı. Anlamak mümkün
değil. Bizler de Üsküdar Belediyesi,
Kaymakamlığımız ve bizim çınarları-
mız dediğimiz büyüklerimizle birlikte
yani çınarlarımızla büyüklerimiz de
burada bugün bu kesilen ağaçların,
çınarların yerine. 4 tane büyük çınar
diktik. Ağaçları yerine dikiyoruz. Çı-
narlarımız derken büyüklerimiz bu
sosyal destek grupları var. Vefa
grubu. Bu pandemi sürecinde de bü-

yüklerimize gerçekten çok hizmet et-
tiler. Teşkilatımız, polislerimiz başta
olmak üzere zabıta teşkilatımız, tüm
kamu kurumlarındaki çalışan perso-
nel arkadaşlarımız Vefa Destek Gru-
bu'nu oluşturuyor. Bu büyüklerimiz
de evlerindeki ihtiyaçlarını temin sa-
dece bir ekip çalıştı. Bu çınlarımızla
hem biz de bir teşekkür edelim diye
çınarlarımızla birlikte burada çınar-
larımızı tekrar dikmiş olduk. İnşallah
hızlıca büyüyecek. Zaten oldukça
büyük ağaçlar.  Efendim güzel Sala-
cak sahilimiz aynen eski görüntü-
süne kavuşmuş oluyor “ şeklinde
konuştu

Yeni çınarlar dikilecek

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa
Demiryürek, “Organizasyonda ol-
maktan çok mutluyum. Geçtiğimiz
hafta içerisinde hepimizin canını
yakan aslında, hepimizin içini acıtan
bir hadise vuku buldu. Bu bölgedeki
ağaçları az önce sayın başkanın söy-
lediği gibi kesildi, katledildi, kesildi
demek doğru değil, katledildi. Olayla
ilgili adli ve idari tahkikat devam edi-
yor. Onun gereği yapılacak ama biz
belediyemizle beraber bu kesilen, kat-
ledilen ağaçların yerine hiç zaman
kaybetmeden Mevsim şartlarında
dikkate alarak bugün yeni çınarlar
dikiyoruz ama yeni çınarlarımızı da
Üsküdar çınarlarıyla beraber dikiyo-
ruz. Bizler. Vefa grubu adına Kayma-
kamlığımız, Belediyemiz, bütün
kamu kurum kuruluşlarının içeri-
sinde yer aldığı, vefa grubu adına bir
ağaç dikmek istiyoruz dediler. İşte
bugüne denk geldi. Böylesine bir
olaya denk geldi, yara sarmaya denk
gel. Kandil'e denk geldi. Yani güzel
bir güne denk geldi. Hayırlı olsun in-
şallah. Gölgesinde nice nesiller isti-
fade etsin” dedi. 
SEMANUR POLAT

Esenyurt’ta afetlere hızlı müdahale
için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri,
eğitim almaya başladı. ‘Temel Afet 
Bilinci’ konulu ilk seminerde, sivil
savunma ekiplerinin afet alanına 
girene kadar, gönüllülerin yapması
gerekenler anlatıldı

Okullar pırıl
pırıl oldu

ESENYURT Belediyesi, öğrenci-
lerin sağlıklı bir ortamda eğitim
görebilmeleri için ilçede bulunan

tüm okullarda Koronavirüs salgını tedbirleri
kapsamında, dezenfeksiyon çalışması yürü-
tüyor. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki eğitim
kurumlarında dezenfeksiyon işlemlerine
devam ediyor. Ekipler, çalışmalarını ilçede
bulunan anaokulu, ilk ve ortaokullar ile lise-
ler de dahil olmak üzere toplam 103 okulda
her hafta sonu düzenli olarak sürdürüyor.
Öğrencilerin eğitimlerine sağlıklı bir ortamda
devam edebilmeleri için yoğun mesai harca-
yan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslik-
ler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları,
koridorlar, merdiven korkulukları ve bahçe-
lerde yer alan oyun alanları, banklar gibi
tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte
ederek mikroplardan arındırıyor.

Tuzla’dan
Tarih çıkTı



B üyükçekmece Kum-
burgaz Mahalle-
si'nde, Bayburtlu

Grup İnşaat tarafından baş-
latılan gayrimenkul projesi
Büyükçekmece Belediyesi ta-
rafından tepki toplamış ve
belediye İstanbul 12. İdare
Mahkemesi'ne başvurarak söz
konusu projenin ruhsatının

iptal edilmesini, inşaatın da durdurulma-
sını sağlamıştı. Konuyla ilgili yargı düze-
yindeki girişimlerini sürdüren Bayburtlu
Grup İnşaat ise beklediği müjdeli haberi
geçtiğimiz günlerde aldı. Bayburtlu Grup
İnşaat'ın sahibi Musa Akdağ, İstanbul 12.
İdare Mahkemesi'nce verilen kararın İs-
tanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından
bozulduğunu açıkladı. Bölge İdare Mah-

ke-
mesi'nin verdiği ka-

rarda; “İstinaf talebinin kabülüne;
İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin 30 Ara-
lık 2020 tarih ve E2020/267- K2020/1598
sayılı kararının kaldırılmasına, yeniden bir
karar verilmek üzere mahkemesine iade-
sine mahkemece yapılacak yargılama so-
nucunda verilecek karar ile yargılama
giderleri hakkında da hüküm kurulacağın-

dan, bu konuda ay-
rıca hüküm kurulmasına

yer olmadığına 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu'nun 45/6

ve 46. maddeleri uyarında temyizi
kabul olmamak üzere, kesin olarak 22
Mart 2021 tarihinde karar verilmiştir” ifa-
delerine yer verildi.

Başkan bize zulmediyor

Mahkemenin verdiği kararı Damga'ya yo-
rumlayan Bayburtlu İnşaat sahibi Musa
Akdağ ise adaletin yerini geldiğini söyledi.
Akdağ, “Çıkarlarına ters düştüğümüz için

sayın Başkan Hasan Akgün bize zulmedi-
yordu. Yandaş olmadığımız için başkan
tam altı yıldır bizimle uğraşıyor. Benim
700 çalışanım var. Yıllardır bu memlekete
vergi veriyorum. Bugün de iş ve üretim
yapmaya çalışıyorum. Ama belediye baş-
kanı bu memlekette taş üzerine taş koy-
maya çalışana destek vermesi, yardımcı
olması gerekirken önümüzü kesmeye bizi
durdurmaya çalışıp bizlere zulmediyor.
Neyse ki bu mahkeme kararıyla birlikte
hak, hukuk yerini bulmuş oldu ve adalet
sağlandı. Hasan Akgün'ün zulmüne mah-
keme dur dedi” şeklinde konuştu.

Abdullah
ASLAN

ÖZEL
HABER
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Kumburgaz'da, Bayburtlu 
Grup İnşaat tarafından hayata 
geçirilen gayrimenkul projesi
Büyükçekmece Belediyesi tarafından
yargıya taşınmış ve inşaat
durdurulmuştu. Söz konusu
mahkeme kararına itiraz eden 
Bayburtlu İnşaat'ın itirazı ise kabul
edildi ve alt mahkemenin kararı
bozuldu. Bayburtlu İnşaat sahibi
Musa Akdağ, “Belediye Başkanı
Akgün'ün zulmüne mahkeme dur
dedi. Adalet sağlandı” dedi

‘AKGUN ZULMETTI
ADALET DUR DEDI’

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü eleştiren
Bayburtlu İnşaat sahibi Musa Akdağ, “Başkan sırf muhalif 
olduğumuz için bize karşı bir tutum içine giriyor” diye konuştu.
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Bakırköy'de kısıtlamaya rağmen güneşli
havayı fırsat bilen anne ve babalar,
çocuklarıyla beraber soluğu parklarda aldı

BAzı ebeveynler çocuklarının evde çok bunal-
dığını ve hafta içi fırsat bulamadıklarını belir-
tirken, bazıları ise "Ne yapalım çocuklar

bunaldı, markete çıktık artık" dedi. Koronavirüs tedbir-
leri kapsamında bugün sokağa çıkma kısıtlaması devam
ederken, İstanbullular güneşli havayı fırsat bilerek kendi-
lerini sahillere ve parklara attı. Anne ve babalar çocukla-
rıyla vakit geçirmek için Bakırköy Parkı'na gitti. Bazı
anne ve babalar, hafta içi çalıştıkları için çocuklarıyla
vakit geçiremediğini söylerken, bazı anne babalar ise ha-
valar ısındıkça çocukları evde tutmanın daha da zorlaş-
tığını ifade etti. Torunlarını getiren bazı vatandaşlar ise,
"Yasaklardan biz bunaldık, çocuklar ne yapsın artık
mecbur çıkardık" dedi. Çoğu vatandaş ise yakın civarda
oturduğunu belirterek, kısa süre içinde evlerine dönecek-
lerini söyledi.

Çok bunaldık!

Torununu parka getiren Emine Uğurlu, "Çok bunaldık.
Biz bunaldık çocuklar ne yapsın. Hastalık var, ne yapa-
cağımızı şaşırdık. Allah yardımcımız olsun. Çok kötü bir
dönem atlatıyoruz. Kısıtlama günündeyiz ama ne
zaman açılacak o da belli değil. Açılmayı istiyoruz ama
hiç açılacağa benzemiyor. Vakalar arttı. Evde durulmu-
yor artık. Bunaldık. Bir seneyi geçti. Ev yakın olduğu için
geldik. 'Gidelim' diye tutturdu. Mecbur geldik" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Hafta içi çalışıyoruz. Eve geli-
yoruz sonra kısıtlama geliyor, dışarı çıkmamız mümkün
değil. Evet bugün de kısıtlama var. markete çıktık" şek-
linde konuştu.

Çocuklar evde durmuyor

Oğluyla birlikte parka gelen Murat Sarı, "Çocuk durmu-
yor, tabi ne yapacak bu havada evde. Bahçesi olmayan
insan ne yapacak mecbur getirecek. Evimiz de yakın.
Çok uzak mesafeler gelip insanlarla haşır neşir olacak
durumda çıkmıyoruz dışarı. Sabah boş saatlerde geldik.
Şimdi şimdi doldu. Yasak nereye kadar yasak? Ne yapa-
cak bu insanlar. Cumartesi serbest, pazar yasak" diye
konuştu. Kızlarıyla birlikte parka gelen Murat Metin ise,
"Biz pazar günleri evdeyiz. Hafta içi çocukları çıkarama-
dığımızdan dolayı bir saat de olsa güneşten faydalansın-
lar diye çıkardık. Durulmuyor evde. Durduramıyoruz
çocukları. Mecburiyetten geldik" dedi. DHA

Koronavirüs
bunu beğendi

Belçika'da
yapılan

araştırmaya göre
bireyselliğin ön

planda 
olduğu batı

toplumlarında
anne ve babalar

arasındaki
'tükenmişlik

sendromu'
oldukça yüksek
çıkarken, en az

görülen ülke ise
Türkiye oldu

LoUvAİN Katolik Üniversitesi'nin
42 ülkede yaptığı araştırmada; geniş
aile, komşuluk, mahalle ve daya-

nışma kültürlerine bağlı olarak ebeveyn tüken-
mişliğinin en az Türkiye, Küba, Peru ve
Tayland’da yaşandığı ortaya çıktı. Ebeveyn tü-
kenmişliğinin en yoğun yaşandığı ülkelerin ise
Belçika, ABD, Polonya, Burundi, Fransa,
Rusya, Finlandiya, İsviçre ve Hollanda’da ol-
duğu tespit edildi. Tükenmişlik sendromunu,
insanların yorgun ve stresli olması, günlük iş-
levlerini eskisi kadar yerine getirmemesi olarak
tanımlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Psi-
koloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan
Tanıdır, “Belçika'da yapılan araştırmaya göre
Türkiye’deki tükenmişlik sendromunun az ol-
duğu görülmekte. Bunun nedeni ise ülkemizde
büyük aile şeklinde yaşanılması. Anneanne,
babaanne, dede, baba, amca, hala, teyze ve
dayı gibi geniş bir aileyle yaşamaktayız. Ay-
rıca, ülkemizde aile apartmanı kültürü de ol-
dukça yaygın. Akrabaların birbirine yakın
oturması ve iç içe olması anne ve babaya sos-

yal destek sistemi sağlıyor. İnsan iliş-
kilerine çok önem veren bir ülkeyiz.
Komşuluk ilişkileri ve arkadaş ilişkile-
rini de iç içe yaşamayı seviyoruz. İn-
sanımızın bir sıkıntısı olduğunda bir
komşusu ile bir arkadaşıyla bir kahve
içerek bunun paylaşıyor. Bu dertleşme
kişinin bunalıma girmesini büyük
oranda engelliyor” dedi.

Batılılar daha bireysel yaşıyor

Batı toplumlarının daha bireysel ya-
şadıklarına dikkati çeken Çocuk ve
Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr.
Canan Tanıdır, “Avrupalılar, sosyal
destek sisteminin ve aile sıcaklığının azalmış
olması nedeniyle daha fazla depresyona giri-
yorlar.  Anne ve baba yorgun görünüyorsa
muhtemelen umutsuzluk da bu duruma eşlik
edecek. Çocukla eskisi gibi oyun oynamaya-
cak. Evde bir sohbet ortamı olmayacak. Anne
sadece temel görevleri olan yemek yapmak,
evi toparlamak gibi görevlerini yerine getire-

cek. Ebeveynler mutsuzsa çocuklar da mutsuz
olacak. Avrupa ülkelerinde insanlar arası çok
fazla temas ve vakit geçirmek yoktur. Günü-
müzde batılılar ebeveynliğini mükemmel yap-
mak adına çocuklarını sürekli kurslara
götürüyorlar. Bu durum da aileyi hem maddi
hem de zaman açısından yoruyor” diye ko-
nuştu. DHA

Tükenmek ne bilmeyiz

Vicdansızlığa
para cezası!

TAşıNdığı evde köpeğini bırakarak ölüme
terk eden kişiye para cezası kesildi. Köpe-
ğin, binada sekiz ay boyunca yalnız kal-

dığı ve dışarıya çıkamadığı belirlendi. Beşiktaş'ta, 25
Mart tarihinde evin içerisinde ölü bir hayvan olduğu
ihbarını alan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma
Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Balmumcu
Dere Sokak üzerinde bulunan gecekonduya giren
ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı. Yapı-
lan çalışmalar sonrasında köpek eğiticisi olduğu öğ-
renilen Mert C.D.'nin (23), 2020 yılının Ağustos
ayında evden taşındığını, fakat köpeğini evin içeri-
sinde bıraktığı belirlendi. Açlık ve susuzluktan öl-
düğü tahmin edilen köpeğin cesedi, belediye
tarafından teslim alındı. Polis ekipleri, Mert C.D.'ye
bin 33 lira idari para cezası kesti.

Aşılama sürüyor
düNyAdA ve ülkemizde pandemi ile müca-
dele kapsamında Kovid-19 virüsüne karşı
sürdürülen aşılama kampanyası devam edi-

yor. Ülkemizde aşı sıkıntısı yaşansada Çinden temin
edilebilen aşılar, öncelikle siyasetçilere sağlıkçılara tat-
bik edildi. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu olmak üzere bazı liderler yaşları icabı sıralarını
bekleyeceklerini açıkladılar. Bu konu ile ilgili olarak, Ak
Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir
konuşmasında, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Neden aşı
oldun " diye sordu. Kı-
lıçdaroğlu ise verdiği
cevapta, "Sıram geldiği
için aşı oldum. Ol-
masa mıydım" dedi.
Sürdürülen aşı kam-
panyası çerçevesinde
yazarlarımızdan Mus-
tafa Dolu da, Esen-
kentte bulunan Nurten
Öztürk Aile Sağlığı
Merkezinde aşı oldu. 

Polis köprüde
denetim yaptı

İSTANBUL'dA pazar günü uygulanan so-
kağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin de-

netimleri sürüyor. Ekipler, güvenlik noktasından
geçen araçları durdurarak tek tek kontrol ediyor. Ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da pazar
günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam
ederken polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim
yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurula-
rak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup ol-
madığı kontrol edildi. Öte yandan denetimler
havadan da fotoğraflandı.



T ürkiye'den yılın iki ayında 18 ülkeye 
1 milyon 772 bin 458 dolarlık hamsi 
ihracatı yapıldı. Doğu Karadeniz İh-

racatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı 
derlemeye göre, ocak ve şubat aylarında 
362 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 1 
milyon 772 bin 458 dolar gelir sağlandı. 
Geçen yılın aynı döneminde 540 ton hamsi 
ihracatı karşılığında 1 milyon 633 bin 782 
dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece ülkeden 
bu sene ocak-şubat aylarında yapılan hamsi 
ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 
miktar bazında yüzde 33 azalırken, değer 
bazında yüzde 8,5 artış gösterdi. Belçika, 
Fransa ve Almanya, en fazla dış satım yapı-
lan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk iki 
ayında Belçika'ya 600 bin 65 dolar karşılı-
ğında 88 ton hamsi ihraç edildi. Geçen yılın 
aynı döneminde Belçika'ya 65 ton hamsi 
ihraç edilerek 404 bin 921 dolar gelir sağ-
lanmıştı. Böylece bu ülkeye yapılan ihracat 
miktarda yüzde 35,4, değerde de yüzde 48,2 
arttı. Belçika'yı 525 bin 72 dolarla Fransa, 
201 bin 999 dolarla Almanya takip etti. Öte 
yandan, geçen yılın aynı döneminde hamsi 
ihracatı yapılmayan Birleşik Krallık, Avus-
turya, Avustralya ve Azerbaycan-Nahçı-
van'a bu yıl dış satım yapıldı. 

Av yasakları olumlu yansıdı 

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatı-
nın artış trendini bu dönemde sürdürdü-
ğünü söyledi. Hamsinin su ürünlerinde 
önemli bir ihraç ürünü olduğunu belirten 
Gürdoğan, bu yıl küçük kalması nedeniyle 
hamsiye getirilen avlanma yasağının sektör 
temsilcileri tarafından olumlu karşılandığını 
vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığının 
doğru ve yerinde bir karar alarak, 9 santi-
metre altındaki hamsi için dönem dönem av 

yasağı getirdiğini anımsatan Gürdoğan, 
şunları kaydetti: "Hamsinin sonraki aşama-
larda büyük boya ulaşması, büyük boy 
hamsinin tüketime sunulmasını sağlamış ve 
bu durum ihracata olumlu yansımıştır. 
Önümüzdeki sezonda da boy büyüklüğü 

şartının en az 10 santimetreye çıkarılarak 
gerekirse bir sezon av yasağı uygulanması 
ile hamsinin çok daha gelişmesi sağlana-
caktır. Böylelikle Karadeniz ile özdeşleşen 
balık türü olan hamsi, önemli bir ihraç 
ürünü olarak ülkemize sürdürülebilir döviz 

kazandırmaya devam edecektir." Gürdoğan, 
koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı  
piyasalarda sıkıntı yaşandığına işaret  
ederek, buna rağmen hamsi ihracatının 
miktar olarak azaldığını, değer olarak ise 
arttığını sözlerine ekledi.

İSTANBUL Üniversitesi Kimya 
Bölümü'nden mezun olduktan 
sonra ilgisini hiç kaybetmediği 

kimya sektöründe çalışmaya başlayan 
Aksakallı, belirli bir süre çalıştıktan sonra 
sektördeki poliüretan açığını görerek, 
kendi işini kurmak istedi. Ticaret haya-
tına 2013'te geçiş yapan, bu sırada 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı-
ğı'ndan (KOSGEB) girişimcilik sertifikası 
alan Aksakallı, çeşitli alanlardan aldığı 
KOSGEB desteğiyle sektöründe emin 
adımlarla ilerledi. Şimdilerde inşaat, 
ayakkabı, mobilya, otomotiv, ısıtma, so-
ğutma ve polyester gibi alanlara ham-
madde ve yardımcı kimyasallar üreten 
Aksakallı, 45 kişiye istihdam sağlıyor. Ak-
sakallı, Polonya, İspanya, Ukrayna, 
ABD, Hindistan ve Pakistan başta olmak 
üzere 30 ülkeye ihracat yapıyor. Aksa-
kallı, yaptığı açıklamada, üniversiteden 
mezun olduktan sonra uluslararası bir 
ilaç fabrikasında çalışmaya başladığını, 
daha sonra ise polimer sektöründe poliü-
retan hammadde üretimi yapan uzman 
bir firmada teknik satış bölümünde görev 
aldığını söyledi. Sektörde, her zaman 
kendi işini kurmayı da düşündüğünü 
ifade eden Aksakallı, "Şu anda Türkiye'de 
güvenilir, kaliteden ödün vermeyen, 30 
ülkeye ihracat yapan, bulunduğumuz İs-
tanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, son 5 yıldır ilk 100'de 
yer alan hammadde tedarikçisi konu-
mundadır. Büyük hedeflerimiz var, dışa-
rıya bağlı kalmadan entegre bir şekilde 
kendi hammaddemizi üretmek istiyorduk 
ve bununla ilgili adımlar attık. Al-sat 
(trade) olarak başladığımız işimizde, 5 yıl 
önce üretime başlayarak, geçen yıllar içe-
risinde sürekli kapasitemizi arttırıp, ülke-
mizde güçlü bir üretici kimliğine sahip 
olduk." dedi. Firmasının kurulum aşama-
sında olumsuz tepkiler de aldığını, 
"Bunun için yüksek sermaye lazım, rakip-
lerin çok güçlü" gibi söylemler duydu-
ğunu aktaran Aksakallı, girişimci 
ruhundan her şeye rağmen vazgeçmedi-
ğini ve hedefine ilerlediğini belirtti. 

KOSGEB destekleri hızlandırdı 

Aksakallı, kendisinin en büyük avantajı-
nın altı dolu adımlarla ilerlemek, hedef-
leri doğru belirlemek ve KOSGEB 
tarafından inanılarak, desteklenmek ol-
duğunu dile getirdi. İlk başta sermayeleri 
olmamasına rağmen şu anda iyi bir nok-
taya geldiklerini, bu başarının arkasında 
birçok detayın olduğunu belirten Aksa-
kallı, girişim planında ilk önce KOSGEB 
ile tanıştığını kaydetti. Aksakallı, verilen 
eğitimlere de katıldığını ifade ederek, "Gi-
rişimcilik sertifikası sonrasında Ar-Ge, 
kalite kontrol laboratuvarı, tekno yatırım-
lar gibi birçok noktada destek aldım. 
KOSGEB danışmanlarımızın çok önemli 
tavsiyeleri oldu. Bu tavsiyeler ve çalış-
mayı seven, doğru noktaya bakıp, hayata 
geçiren, tamamı kimya alanında eğitim 
görüp kendini geliştirmiş ekibimle bu 
noktalara kadar geldik. Bundan sonra da 
ülkemize yararlı projeler hazırlamaya 
devam edeceğiz." diye konuştu. 
 

Sıfırdan başladı 
 zengin oldu 

Başlıktaki soruyu bir kere daha soruyo-
rum. Koronavirüsü takan var mı? Bakın 
dün günlerden pazardı. Sokakları gördük, 
caddeleri gördük. Sahilleri gördük. 

Sahiller insandan geçilmiyor. Parklar 
deseniz gene aynı. Cumartesi gününe gidin 
İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi tıklım 
tıklım. Esenyurt Meydanı dolup taşıyor, 
Beylikdüzü Yakuplu – Gürpınar deseniz 
gene aynı. Avcılar Marmara Caddesi'ne 
gidin aynı, Büyükçekmece Kordon'da yürü-
yün aynı. 

*** 
Her yer kalabalık her yer insan dolu. 

Peki bu koronavirüs gerçeği ne olacak? 
Vaka sayıları her gün artıyor. O da yetmi-
yor ölümler gitgide artıyor. Günde 30 bin 
vakalar görünmeye, 150'nin üzerinde ölüm 
rakamaları gerçekleşmeye başladı. 

Artık diyorum bakın hala artık diyorum 
şu koronavirüsü biraz ciddiye mi alsak? 
Tamam anlıyorum. 

Devletin gücü nefesi kalmadı. Devletin 
kasası boş. Kasada para mara yok. 
Para olmadığı içinde ekonomi canlansın 
diye açılmaya gittiler. Kafeler açık, 
lokantalar açık, meydanlar açık, caddeler 
açık. İyi güzel de; sonuç? 

Sonuç 30 bin vaka 150 ölü... 
Bu milletin canının hiç mi değeri yok? 

Hadi millet canının kıymetini bilmiyor, 
devlette mi bilmiyor? Devletin vatandaşına 
sahip çıkması, ekonomik anlamda destek-
lemesi ve sosyal güvence ile koruma altına 
alarak kapanmaya gitmesi şart. 

Yoksa böyle devam ederse yakında; 
Şinanay da yavrum şinanay türküsünü 

söylemeye başlayacağız! 

Bakın size bugünün değil dünün değil 
27 Mart'ın bilançosunu gösterelim;  

“Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 
Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 
saatte yapılan 223 bin 214 testte, 30 bin 
21 vaka ile 1281 koronavirüs hastası tes-
pit edildi. Bugün yaşamını yitiren 151 kişi 
ile toplam can kaybı 30 bin 923'e yükseldi. 

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye 
Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 
saatte yapılan 223 bin 214 testte 30 bin 
21 vaka, 1281 hasta tespit edildi. Virüs 
nedeniyle 151 kişi hayatını kaybederken, 
18 bin 892 kişinin de tedavisi ve karanti-
nası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam 
test sayısı 37 milyon 657 bin 127, toplam 
vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, toplam 

vefat sayısı 30 bin 923, toplam ağır hasta 
sayısı1886, toplam iyileşen sayısı ise 
2 milyon 939 bin 929 oldu. Tabloda 
haftalık oranlar ise hastalarda zatürre 
oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 
53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 
yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı 
(ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, orta-
lama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon 
oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı...” 

Neden bunu gösterdim?  

Bugün ne? 29 Mart. Kaç gün geçti bu 
bilanço üzerinden sadece 2 gün. Peki bu-
günün bilançosu nasıl? 27 Mart'a rahmet 
okutur değil mi? 

O zaman lütfen biraz dikkat!

Koronavirüsü takan var mı? 

ANADOLUJET başlattığı kam-
panya ile İstanbul Sabiha Gök-
çen ve Ankara Esenboğa 

havalimanlarından Orta Doğu ve Av-
rupa’nın birçok noktasına, güvenli ve kon-
forlu seyahat etme fırsatını yolcularına en 
uygun fiyatlarla sunuyor. 
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıkla-
maya göre, kampanyadan yararlanmak iste-
yen yolcuların, 28-30 Mart'ta THY internet 
sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet 
satın alması gerekiyor. Yolcular, biletleriyle 
11 Nisan-31 Mayıs'ta Doğu Avrupa ve Bal-
kanlar bölgesindeki 6 noktaya (Priştine, Sa-
raybosna, Tiflis, Kiev, Moskova, Bakü) 40 
dolardan, Orta Avrupa'daki 13 noktaya 
(Amsterdam, Basel, Berlin, Brüksel, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, 
Münih, Stuttgart, Viyana, Zürih) 49 dolar-
dan, Kuzey ve Güney Avrupa'da 5 noktaya 
(Londra, Kopenhag, Milano, Paris, Lyon) 
59 dolardan, Orta Doğu'da 7 noktaya (Bağ-
dat, Dubai, Erbil, Kuveyt, Urumiye, Tahran, 
Tel Aviv) 69 dolardan başlayan fiyatlarla 
uçabilecek. AnadoluJet'in İstanbul Sabiha 
Gökçen ve Ankara Esenboğa çıkışlı ve varışlı 
yurt dışı uçuşlarında geçerli olan kampanya, 
Kuzey Kıbrıs uçuşlarını kapsamıyor. 
THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygu-
laması üzerinden satın alınacak biletlerde 
geçerli olan kampanya ile ilgili ayrıntılı bil-
giye "0850 333 2 538" numaralı çağrı merke-
zinden veya "anadolujet.com" adresinden 
ulaşılıyor.

AnadoluJet’ten 
kampanya var
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HAMSI BEREKETI
Türkiye'den ocak-şubat  
aylarında 18 ülkeye 362 ton 
hamsi ihraç edildi. Belçika, 
Fransa ve Almanya, en fazla  
ihracat yapılan ülkeler oldu

BÜYÜKŞEHİR Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen’in yerel üretimi destek-

lemek adına hayata geçirdiği proje 
Türkiye’ye örnek oluyor. Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi Yerel Tohum 
Üretme Merkezi’nde çoğaltılan ve 
geçen yıllarda Eskişehir başta olmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
düzenlenen tohum takas şenliklerine 
gönderilen atalık tohumlar, Türki-
ye'nin tarımda dışa bağlılığının önüne 
geçmesine destek oluyor. Eskişehir’de 
kent merkezinde Üretici Marketlerde, 
kırsalda ise düzenlenen Tohum Takas 
Günleri’nde üreticiyle buluşturulan 

yerel tohumlar ilgi görüyor. 2020 yı-
lında 5 milyon tohumun ücretsiz ola-
rak dağıtıldığını belirten Park ve 
Bahçeler Dairesi yetkilileri, bu yıl bu 
sayıyı 10 milyona çıkaracaklarını ifade 
ederek, önümüzdeki yıl hedeflerinin 
15 milyon olduğunu kaydetti. 

Ürettikçe özgürleşiriz 

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, 
büyükşehir belediyesinin kırsalda baş-
lattığı üreticiyi destekleme projelerini 
önemsediklerini ifade ederek, “Yerli 
tohum konusunda hizmet veren Yerli 
Tohum Üretim Merkezi de şehrimiz 
için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. 

Geçtiğimiz baharda pandemi nede-
niyle bu takas günlerini ilçemizde ger-
çekleştirememiştik. Bu sene maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 
güzel bir etkinlik geçirdik. Çeşit çeşit 
on binlerce yerel tohum Seyitgazililer 
ile buluştu. Ben Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 
başta olmak üzere ilçemizin bereketi-
nin artmasına vesile olan tüm perso-
nele teşekkür ediyorum.  
Bu dayanışma çoğaldıkça, çiftçimiz 
ürettikçe, ülke olarak özgürleşeceğiz” 
dedi. Programın ardından Yerel 
Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan 
tohumlar üreticilere dağıtıldı. DHA 

Üreticilere tohum desteği 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde 

çoğaltılan yerel tohumları ilçelerde düzenlediği etkinlikler ile üreticilere ulaştırıyor

İstanbul'da 2013 yılında kurduğu ve 
KOSGEB desteğiyle geliştirdiği fabrika-

sında kimya sektörüne hammadde  
üreten Kadir Aksakallı, sıfırdan başladığı 

işinde 30 ülkeye ihracat yapıyor 

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)  
verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ve şubat  
aylarında 362 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 

1 milyon 772 bin 458 dolar gelir sağlandı. 



S okak hayvanları Türki-
ye'de hayatı en çok risk
altında olan canlılar

arasında. İstanbul'un en kala-
balık ilçesi olan Esenyurt'ta da
sokak hayvanlarının konusu
önemli bir yer tutuyor. Biz de
bu konuyu birinci ağızdan
Esenyurt Belediyesi Veteriner

İşleri Müdürü Halil Çalış'tan dinledik.
Esenyurt'ta sokak hayvanlarına yönelik ça-
lışmalardan ve ilçedeki hayvan barınakla-
rından söz eden Çalış, “Esenyurt’ta şuan
sokakta beş binden fazla köpek var. Yüz
yirmi sekiz noktada beslenme yapıyoruz.
Günlük tükettiğimiz yedi yüz elli kiloya
yakın. Beş yüz kiloya yakınını sokakta, iki
yüz elli kilo mamayı ise barınakta 
tüketiyoruz” dedi.

4Düzenli olarak çalışan kaç personeliniz
var ve gönüllü olarak gelip yardımda bulu-
nanlar var mı?
Gönüllü olarak çalışmak isteyen vatandaş-
larımız oluyor. Biz burada köpeklerin bakı-
mını üstlenmiş durumdayız. İş güvenliği
sebebiyle, gönüllü vatandaşlarımızın gelip
yardımda bulunmalarından ziyade barına-
ğımızı ziyaret ederek can dostlarımızla
sevgi iletişiminde bulunmalarını ve müm-
kün oldukça sokaktaki can dostlarımızın
için bakım ve beslenmelerinde yardımda
bulunmalarını istiyoruz. Çocuklarda ve
gençlerde fazlasıyla barınağa ilgi var. Ağaç
yaşken eğilir sözünü göz önüne alaraktan
ailelerin rızasını alaraktan çocuklarımızla
çalışmayı istiyoruz. Küçük yaşlarda onlara
hayvan sevgisini kazandırmak istiyoruz.
Barınağımız için çalışan personel sayımız
32 bir kadrodan oluşuyor. Kovidle müca-
dele ekibimizde ise 40’a yakın ekibimiz var. 

4Şuan barınakta toplamda kaç tane hay-
van var ve bunların günlük bakımı, ma-
ması, suyu nasıl karşılanıyor?
Şuanda yüze yakın kedi, üç yüzden fazla
da köpek var. Düzenli olarak her gün bes-
lenmesi yapılıyor. Kaliteli mamalar alıyo-
ruz. Başkanımız bizlere bu konuda büyük
bir destek veriyor. Esenyurt’ta şuan sokakta
beş binden fazla köpek var. Yüz yirmi sekiz
noktada beslenme yapıyoruz. Günlük tü-
kettiğimiz yedi yüz elli kiloya yakın. Beş yüz
kiloya yakınını sokakta, iki yüz elli kilo ma-
mayı ise barınakta tüketiyoruz. Dört heki-
mimiz, beş veteriner teknikerimiz var.
Tedaviye ihtiyacı olan hayvanlarımız se-
rumu, ilaç bakımı günlük yapılır. Temizlik-
leri, temizlik personellerimiz tarafından
yapılır. Daha önce belediyede sadece kısır-
laştırma operasyonu yapılırdı. Başkanımı-
zın gelişiyle ciddi anlamda barınakta
ameliyatlar yapılmaya başlandı. Sadece
2020 yılında 441 tane kısırlaştırma dışı
operasyon burada yaptık. Çoğu trafik ka-
zasında yaralananlardı. Onları yaşama geri
kazandırdık.

Okul bahçelerinde kuş yuvası var

4Esenyurt’taki sokak hayvanlarımız için
ne tür çalışmalarınız var ve şuana kadar
yapmış olduğunuz projelerden bahseder
misiniz?
Sokaktaki bütün hayvanlarımızın aşılama
konusu bizim sorumluluğumuzdadır. İç,
dış parazit olsun veya kuduz aşısı olsun
düzenli periyotlarla yapılıyor. 2020 yılında
kuduz aşısı kampanyası yaptık. Bizzat
mobil araçlarımızla sokaklara, hayvan po-
pülasyonun çok olduğu bölgelere kuduz
aşısını hayvanı barınağa getirmelerine
gerek kalmadan gerçek-
leştirdik. Ambulans eki-
bimiz olumsuz
olabilecek her duruma
karşı zamanında olay ye-
rine intikal edip müda-
hale ediyorlar. Bizi aşan
bir müdahale olursa
hayvanımızı fakülteye
sevk ediyoruz. Ambulans
ekibimiz ile en kısa za-
manda yaralı ve ihtiyaç
sahibi sokak hayvanla-
rına ulaşmaya çalışıyo-
ruz. Trafik kazası ve
benzeri acil durumlarda
ortalama yarım saatte gi-
diyoruz. Diğer bize gelen
ihbarlar için de yaklaşık
iki saate müdahale ediyoruz. Başkanı-
mız Kemal Deniz BOZKURT’un’Esen-
yurt tüm canlılar için mutlu bir şehir
olacak ‘sözüne istinaden ilçemizde ka-
natlı hayvanlar için de bir çalışma yap-
tık. İlçemizde bütüokulların bahçesine
kuş yuvaları astık. Şu anda da park ve
bahçelere asmaya devam ediyoruz.
Uçan kuşlarımıza sıcak bir yuva olsun.
İBB ile koordineli çalışarak kuraklığı
dikkate alaraktan birçok yerde durgun
sular birikti. Bu sulardan oluşabilecek
larvalar ve peşinden sivrisinekler olma
ihtimaline karşı yılbaşından beri güçlü
bir çalışma yürütüyoruz. Esenyurt’un
bütün sokaklarında oluşabilecek fare ve
böcek şikâyetlerini engellemek adına
bütün logarları ilaçladık. Nisan ve
Mayıs aylarında larva mücadelesi,  Ha-
ziran ve Ekim ayları arasında da sivrisi-
neklerle mücadele için gece ilaçlaması
yapılacak.Vatandaşlarımızın bu konuda
duyarlı olmasını istiyorum. Yaza hazır-
lık için çalışmalarımıza başlayacağız.
Diğer bir çalışmamız geri dönüşümden
köpek kulübeleri yaptık. Amacımız sa-
dece yuva yapmak değil çöplerden top-
ladığımız tahtaları geri dönüşüme
kazandırmaktı. Montajlarını ise Esen-
yurtlu gençlerimizle birlikte yaptık. Baş-
kanımız Kemal Deniz Bozkurt’un da
katılımıyla,anasınıfı öğrencilerimizle bo-
yama işini birlikte yapıp gençlerimizde ve
çocuklarımızda farkındalık yarattık. Hazır-

lanan kulübeleri can dostlarımız için so-
kakta ihtiyaç olan kısımlara bıraktık. Son
üç ayda yirmi beş tane kulübe yaptık. Yıl-
sonuna kadar yüze tamamlamayı 
düşünüyoruz.

4Barınakta yeteri kadar hayvan sahiplen-
dirme oluyor mu? Sahiplendirme şartları
nelerdir?
Sahiplenme sokak hayvanları sorununun
çözümü için iki kriterden biridir. Sokak
hayvanı sorununu kökten çözme derdinde-
yiz. Biz istiyoruz ki İstanbul’da önümüz-

deki beş yıl içinde sokak hayvanı sorununu
çözelim. Bu isteğimizi İBB’ye de sunuyo-
ruz. Bunun önemli iki etkeni var. Biri kısır-
laştırma, ikincisi de sahiplendirmedir.
Esenyurt Belediyesi olarak pandemi dö-
nemi dâhil kısırlaştırmayı bırakmadık. 2020
yılının kısırlaştırma sayısı 1440 köpek, 603
tane kedi kısırlaştırdık. Esenyurt’ta sahip-
lendirme istediğimiz noktada değiliz. Pan-
demiden dolayı bu sıkıntı iyice arttı. Çünkü
evcil hayvanlardan insanlara corananın bu-
laşabileceğini söylentileri nedeniyle insanlar
evindeki kedisini, köpeğini dışarı bıraktılar.
Buda üzücü bir olaydı. Altını çizerek söylü-
yorum evcil hayvanlardan insanlara co-
rona bulaşmıyor. Düzenli aşıları
yapıldıktan sonra evcil hayvanlardan in-
sanlara hiçbir hastalık bulaşmamaktadır.
Esenyurt’ta gerek ekonomik sıkıntılar ge-
rekse pandemiden dolayı sahiplendirme ar-
zuladığımız seviyede olmadı.
Sahiplendirme şartlarından biri Esenyurt’ta
ikametgâh etmesi lazım. İlçe dışında hay-
van vermiyoruz. Daha önce bizden hayvan
alıp almamasına bakıyoruz. Neden sahip-
lenmek istediğini, nasıl ve nerede bakaca-
ğına istişare ederek vatandaştan o güveni

almaya çalışıyoruz. Şiddet uygulama veya
satma ihtimalini görürsek asla vermiyoruz. 

Kısırlaştırma artırılmalıdır

4Hayvan hakları yasası 
uygulanmalı mıdır?
5199 sayılı hayvanları koruma kanunuyla
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yasanın
gerçekten çok eksiği var. Kişi olarak düşün-
cemi sorarsanız kısırlaştırmayı çözmeden
sokak hayvanı sorununu çözemeyiz. Bu ya-
sanın kısırlaştırma konusunda eksikleri var
bunun giderilmesi gerekir. Bu yasada ya-

saklı ırklar ömür boyu kafes-
lere mahkum ediliyor.
Sadece bizde 130 tane çe-
nesi güçlü hayvan(pitbull)
var. Barınakta ortalama ya-
şama ömürleri on yıldır. On
yıl boyunca kafese tıkma
vicdanen doğru değildir. Ya-
pılacak yeni yasada onlar
için bir düzenleme yapılma-
sını düşünüyorum. Politika
olarak şunu çok önemsiyo-
ruz. Hayvanı yaşatmaktan
yanayız ve hayvanların
doğal yaşam alanlarında
kalmaları taraftarıyız. So-
kakta köpek havlıyor diye şi-
kâyet geliyor. Havlamak
köpeğin doğasında olan bir

durumdur. Bizim amacımız yaralı, en-
gelli hayvanımızı iyileştirip tekrar yaşam
alanına bırakmaktır. 

4Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?
Pandemi belki dünyada birkaç yüzyıl
içinde nadiren görülebilen ciddi bir so-
rundur. Zor bir dönemden geçiyoruz.
Ülke ayrımı yapmadan bütün insanlığın
sorunu. Türkiye’de tespit edilmeden
önce belediye olarak büyük bir refleks
gösterdik. Okulları ve camileri dezen-
fekte etmeye başladık. Türkiye’de görül-
düğü günden itibaren belediye
başkanımızın talimatı ve koordinasyo-
nunda bütün ilgili kurumlar toplandık.
Veteriner işleri müdürlüğü olarak hijyen
konusuna katkı sağlamak istedik. Tüm
müdürlüklerimizin katkısıyla güçlü bir
ekip oluşturduk. Başkanımızın talima-
tıyla aklınıza gelebilecek bütün kamu
kuruluşlarını dezenfekte ettik. Motivas-
yonumuzu düşürmeden aynı şekilde
devam ediyoruz. Acil ambulans tarzı bir
ekip kurduk. Esenyurt’ta gece gündüz
fark etmeksizin pozitif bir vaka görüldü-
ğünde talep etmeleri durumunda bina-
nın ortak kullanım alanlarını dezenfekte
edilmesi için ekip gönderdik. Bu çalış-
maları yaparken vatandaşın korkusunu
ve panik halini görebiliyorduk. Bunun

için morallerini yüksek tutmak ve gönülle-
rine dokunmak adına müzikli dezenfeksi-
yon çalışmasına karar verdik. Çünkü bu
korkularla başka hastalıklar da ortaya çıka-
bilirdi. Türkiye’de belki bunu yapan tek be-
lediye bizdik. Bir yandan dezenfeksiyon
çalışması yaparken bir yandan da vatanda-
şımıza canlı müzik keyfi yaşattırdık. Bu ça-
lışmalar sonrasında vatandaşlarımızdaki
mutluluk onur verici bir durumdu. Müm-
kün olduğunca bütün sokaklarda dezenfek-
siyon çalışması yaptık.

4Çalışmalarınızla birlikte Esenyurt’a 
dokunabildiniz mi?  
Bir bürokrat olarak şunu söyleyebilirim.
Başkanımızın vizyonu barınağa da yansıdı.
Vizyonumuzda şudur hayvanı yaşatacağız.
Esenyurt’ta ciddi anlamda şuan hayvanla-
rımız sağlıklı. Ölüm oranı yok denecek
kadar düşük. En çok sokak hayvanlarını
besleyen belediyelerden biriyiz.Biz sokak
hayvanlarımızı sevdikçe onlar bizi daha
çok sevecektir. Hayvan severlerimizin bize
desteği çok fazla oluyor. Hepsi de bunu gö-
nüllü olarak yapıyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış ile Esenyurt’taki
sokak hayvanları için yapılan çalışmaları ve pandemi sürecini konuştuk.
Damga’ya konuşan Müdür Çalış, “Biz politika olarak hayvanı yaşatma
ve yaşam alanında özgür bırakma taraftarıyız” dedi
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ZEHRA
ÇELİK

SÖYLEŞİ

4Sokaklarda bakıma muhtaç sayısız hay-
vanımız varken para karşılığında kedi,
köpek alınmasına karşı mısınız?
Yeni çıkacak yasada olmazsa olmazlardan
biri mutlaka hayvan satışını yasaklamamız
gerekiyor. Cinsi iyiyse yüksek bir para karşı-
lığında satıyorlar değilse sokağa atıyorlar. Bu
insana yakışacak bir davranış değildir.Bu
hayvanlar Allah’ın biz insanlara emanetidir.
Hayvan sevgimizi sokaktan veya barınaktan
karşılarsak can dostlarımız için çok kıymetli
bir şey yapmış oluruz. Birilerini zengin etme-
yelim. Sevgimizi ihtiyacı olan bir canlıya
gösterelim. Bu duruma da hep birlikte 
engel olalım.

4Bazı hayvan severler hayvan kelimesini
kabul etmiyor. Haycan kelimesini kullanan-
lar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yasa olarak hayvan kelimesi geçiyor. Biz
ağırlıklı olarak can dostları kelimesini kulla-
nıyoruz. Hayvan kelimesine karşı değiliz.
İnsan kelimesi ne kadar doğalsa ve bir türü
ifade ediyorsa hayvan bir canlı türünü 
belirtiyor. 

Hayvan satın alma
yasaklanmalı’
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Vatandaş yine
yasak dinlemedi
Fatih'te havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar
koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamasına rağmen Yenikapı'da sahil ve parklara akın etti.
Bazı vatandaşların maskesiz olduğu bazılarının ise sosyal
mesafe kurallarına uymadığı görüldü

EvdE sıkıldığı için
dışarı çıktığını
söyleyen Turgut

Kamil, “Hava güzel olunca
kendimizi dışarı attık. Aslında
'sahiller bugün sakindir' diye
çıktık. Hem burada bize virü-
sün bulaşacağını düşünmüyo-
rum” dedi. Çocuklarını parka
getiren Ali Rıza Budak ise “Ço-
cuklar hafta içi yoğun ders ça-
lışıyor. Bizler de çocukları
gezmeye çıkardık. Parkta bir
10 dakika durup gideceğiz.
Hava da güzel olunca evlerde
duramadık. Bu zamana kadar
sadece iş için dışarı çıktık. İlk

defa bugün kısıtlamada dışa-
rıya çıkıyoruz. Şu an ceza ya-
zılsa da bir geçerliliğinin
olacağını düşünmüyorum”
diye konuştu. Yeğenlerini dı-
şarı çıkardığını belirten Erdo-
ğan Balgı da “Biz evlerde
duruyoruz, fakat çocuklar için
dışarıya çıktık. Mesela ekmek
almak için evimin yanındaki
bakkala değil de uzak olanı
tercih ediyorum. Bugün ise ye-
ğenlerimi dışarıya çıkardım.
Polisler beni yakalarsa ceza
yazsın. Polisler ceza konu-
sunda asla taviz vermesin”
dedi. dHA

Murat Kurum
Çekmeköy’de
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ağırladı

Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat
Kurum Çekme-

köy’ü ziyaret etti. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poy-
raz ve belediye başkan yar-
dımcıları tarafından karşılanan
Bakan Kurum’a, ilçede yapılan
çalışmalar ve yapılması plan-
lanan yatırımlar hakkında bir
sunum yapıldı. Sunumun ar-
dından gerçekleşen basın top-
lantısında konuşan Bakan
Kurum “ Bugün Çekmeköyü-
müzdeyiz, doğal güzellikleriyle
İstanbul'umuzun ve ülkemizin
cazibe merkezi olan  ilçemize
millet bahçesinden, kentsel
dönüşüme, bisiklet yoluna
kadar birçok konuyu beraber
değerlendirdik. Bugün Çekme-

köy'ümüz için çok önemli oldu-
ğuna inandığımız kararlar
aldık. Bugüne kadar gerek mil-
let bahçesi çerçevesinde,
gerek kentsel dönüşüm çerçe-
vesinde belediyemizle uyum
içerisinde çok önemli adımları
atmıştık, atmaya devam edi-
yoruz. Çamlık Mahallemiz'de
bir millet bahçesi projesi ya-
pacağız. Toplamda 200 bin
metre kareye ulaşacak proje
gerçekleştireceğiz. İller Ban-
kası ve bakanlığımızında des-
teğiyle belediyemizin hemen
önünde bulunana alanda ise
Çekmeköy Millet Bahçesi ve
Yaşam Merkezi’ni inşa edece-
ğiz. Ben misafir perverliği için
belediye başkanımıza teşekkür
ederim” dedi.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, 
Esenyurt’taki sokak hayvanlarına yönelik olarak sürdürdükleri

çalışmaları Damga’ya anlattı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen
Çalış, “İşimizi severek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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PATOLOJİ LABORATUARINA 7 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Patoloji Laboratuarına 7 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/171880
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166065200 -
c) Elektronik Posta Adresi :  satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Patoloji Laboratuarına 7 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme 

AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna 
Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz 
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ilgili deposu talebi 
doğrultusunda peyder pey teslim edilecek olup, 
Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Birimi İlgili 
Deposunun talep ettiği günden itibaren 
10 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 07.04.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini
ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında 
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin
TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. 
Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler
yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri 
içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/
numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı 
gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı  
verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB kaydı 
verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir 
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste
ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). 
Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihale-
lerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üye-
leri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde
denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacak-
tır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde
ihale kalmayan isteklilerin teslim edilebilir durumdaki numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade
edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit nu-
mune olarak idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif ile
birlikte idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Satınalma Bi-
rimi Eğitim Mah. Hızırbey Cad. No:124/2 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

P artisinin Esenyurt İlçe Baş-
kanlığı atamasını gerçekleşti-
ren İrfan Uzun, en kısa

sürede İstanbul’un 39 ilçesinde baş-
kan atamalarını tamamlayıp genel ku-
rullarını tamamlayacaklarını belirtti.
Adalet Birlik Partisi İl ve İlçe Başkan-
lığı için aday olan kişilerin sıkı bir mü-
lakata tabi tutulduğunu ifade eden
Genel Başkan Uzun, herkesin kadro-
lara eklenmediğini, kanaat önderleri,
sivil toplum kuruluşları, referansları
ve halkla yapılan görüşmelerle kadro-
ların oluşturulduğunu anlattı. 

Kadrolarımız hazır 

2023 de yapılması beklenen genel se-
çimlere hazır olduklarının altını çizen
Genel Başkan Uzun, “2023 de yapıla-
cak Genel seçimi hep beraber 86 Mil-
yon olarak kazanacağız ve hep birlikte
Türkiye’nin gücünü dünyaya göstere-
ceğiz. Allah’ın izni ile teşkilatları-
mızda, Milletvekili olarak TBMM’de,
seçimlerde kazanacağımız belediyele-
rimizde, meclisimizde, sorumluluk
üstlenecek tüm arkadaşlarımız hazır.
Kadrolarımızda görev alan ve alacak
olan kardeşlerimize de şimdiden mu-
vaffakiyetler diliyorum. İnşallah bu
süreci tam bir dayanışma içinde ada-
let, birlik ve kardeşlik hukukunu göze-
terek başarıyla yürüteceğiz.” dedi.

Partinin sahibi millet 

Adalet Birlik Partisinin gerçek sahibi-
nin millet olduğunu ifade eden Genel
Başkan Uzun, “Bunun için teşkilatla-
rımızın milletimizle en güzel kucaklaş-
mayı sağlayacak isimlerden oluşması
gerekiyor. Adalet Birlik Parti’sinde ilçe
başkanı, il başkanı, yönetim kurulu
üyesi, belediye başkanı, milletvekili
olmak demek, günün 24 saati milletin
emrinde olmak demektir. Böyle bir
çalışma temposunu göze alamayan
bu tür görevlere de talip olmamalıdır.
Millete hizmet etmek yük değil, şeref-
lerin en büyüğüdür. 
Bizim milletimiz; kendisine yapılan
hiçbir hizmeti unutmaz, bu hissiyatını
hem gönlünde yaşatır, hem de önüne
geldiğinde sandıktaki seçim iradesiyle
ortaya koyar. Adalet Birlik Partisi kim-
liğiyle milletimizle muhatap olan her
kardeşimizin bu gerçekler ışığında ça-

lışmalarını yürütmesi gerekiyor. Özel-
likle 2023 seçimlerinin sandık-sandık,
mahalle-mahalle, ilçe-ilçe tetkik ede-
rek, inançla azimle çalışmamız şart
olmuştur.” diye konuştu.

Z kuşağı danışman 

Kadınlara, gençlere ve özellikle Z Ku-
şağı diye tanımlanan gençliğe çok
önem verdiklerini genel başkan danış-
manları arasında 17 yaşında gençlerin
ve kadınların da yer aldığını anlatan
Genel Başkan Uzun şunları söyledi:

“Ülkemiz için yeni bir gelecek planlı-
yoruz. Bu gelecek sadece Adalet birlik
Partisinin genç ve özgür kadroları ile
gerçekleşebilir.  Kadınlara, gençlere ve
özellikle Z Kuşağı diye tanımlanan
gençliğe çok önem veriyoruz. 
Genel Başkan Danışmanlarımızın
arasında 17 yaşında gençler ve kadın-
larımız da bulunuyor. Partimize 7’den
70’e tüm milletimiz sahip çıkıyor.  Bu
sorumluluğun bilincindeyiz. Önü-
müzde çok yolumuz, yapacak çok
işimiz var.”

BARIŞ KIŞ

D oğa bilgisini daha geniş kitlelere yay-
mak, doğayı korumak, sürdürülebilir
bir yaşamı sağlamak için binlerce ki-

şinin evinde, işinde, cebinde taşıdığı interneti
nasıl kullanabilirim, dünya bu konuda neler
yapmış diye düşünüp araştırma yaparken bir
yazı buldum. Pomana Kolejinde siyaset bilimi
Profesörü Richard Worthington isimli bir ho-
canın "Dijitalleşme Ve Sürdürülebilirlik" konulu
yazısını inceledim. Ondan alıntılarla okudukla-
rımı size sunmaya çalışacağım. Çünkü doğanın
bizim gibi koruyuculara çok ihtiyacı var. 

İlk kez Dünya Günü'nün kutlandığı 22
Nisan 1970'te ABD Savunma Bakanlığı'na
bağlı İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın

(ARPA) "İnternet" adı verilen araştırma ve ge-
liştirme projesinde fikirler, aletler, uygulamalar
bir araya getirilmiş. O sıra, ülkenin çeşitli yer-
lerindeki sekiz şirket ve üniversiteden düzine-
lerce araştırmacı ARPANET ile birbirine
bağlanmış. O sıralar bu sınırlı çemberin dı-
şında, çok az kişi daha neler olabileceğini
hayal edebilirdi. Peş peşe gelen dijital hizmet-
lerin ve sistemlerin tsunami gibi tüm toplumu
sarması muhtemelen sonraki on yıllar boyunca
en büyük sosyo-teknik gelişme oldu. 1970'lerin
çevre avukatları genellikle nükleer santral sa-
nayi tarımı gibi büyük, karmaşık teknolojik sis-
temleri ekosfere ve demokratik özyönetişime
tehdit olarak gördüler. Lakin eleştirenler büyük

teknolojik sistemlerin politik özellikleri üzerine
endişeler duyarken, 1980'lerde iş dünyası hü-
kümet dijital sisteme geçişiyle kaygılar azaldı.
Bunun yerine, bilgi ve iletişim teknolojileri çev-
resel iyileşmeler için iyi yönde beklentiler 
doğurdu. 

Dijital çağın seher vakti, "kâğıtsız ofis" ve
"uzaktan çalışma" gibi oluşumlar oluştu. Gün-
delik işe gidiş gelişler ya da iş için uçakla ülke
içinde seyahatler azaldı. Çok yüklü dosyaları
kâğıt kullanmadan iletmek gibi maddesel ol-

maktan çıkmış üretim sistemleri geliştirildi. Bu
yeni tür buluşma tecrübeleri ve üretim sistem-
leri ile çevresel yükü azaltmak, sınırlı kazanç
sağladı. Örneğin, 1950'den beri Amerika'da,
bir dolar üretmek için gereken enerji miktarı
şimdi oldukça azaldı. 2000-2010 arası verim-
lilik artışıyla ilgili iki ana faktör, binaların yalı-
tımı ve enerji verimliliğinin verileri dünyaya
yayılmış diğer insanlar ödeme farkını görünce
kendileri de uygulamış ve faydalı olmuştur. Di-
jital çalışmalar siyaset sahnesinde de yerini
almış atılan bir konu üzerine 200.000-
250.000 vatandaşın yorumunu gözler önüne
sermiştir. 

Çevresel Savunma Fonu ya da Dünya Do-
ğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi geniş politik
gruplar interneti, geleneksel üye listelerinin
ötesine geçmekte ve vatandaşların sesini lobi

faaliyetlerine dahil etmek için kullanmakta
imkan bulmuşlar. Bir başka örnek ekebilişim-
dir. Ekebilişim, biyolojik çeşitlilikle ilgili verile-
rin birleştirilme çabasıdır. Böylelikle doğal
sistemlere fiilen neler olduğunu anlayıp, koru-
mak için bilgiler yayılmış, en etkili projeler
saptanabilmiş. 

Değerli Okuyucular facebook üzerinden
doğa emanetçileri çevre eğitim derneğine gire-
rek çevrenizde doğaya zarar veren bilgileri
okuyun, yayınlayın. Hatta aldığınız her çevre
haberini paylaşın. Bu yazıyı onun için yazdım.
Artık hedef kitlemiz okullara çevre eğitimi için
gidemiyoruz bari bilgiyi yayarak bir şeyler ya-
palım. Hep birlikte çözüm için çalışalım. Sağ-
lıklı ve temiz bir çevrede yaşamanız
dileklerimle. 

Bu yazı arşivden alınmıştır.

İnternet ve çevre 
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İrfan Uzun liderliğinde kurulan Adalet ve Birlik Partisi ülke düzeyinde yapılanmalarını
tamamlıyor. Esenyurt'ta konuşan Uzun, partisinin yönetim kadrolarının seçime 
girebilme yeterliliğine ulaştığını, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi

SECIM ICIN
HAZIRIZ!

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI
UZUN,

iDDiALI

Reform yapacağız
Eğitim ve sağlık konularında önemli re-
formlar yapacaklarını da anlatan Uzun,
“Biz sorunları biliyoruz ve reçetelerimiz
hazır. Önce teşhisi doğru koyacağız,
sonra da en ideal çözümü hayata geçi-
receğiz.  adalet Birlik Partisi türkiye’nin
içinde bulunduğu her sorunu öncelik
olarak görmekte ve çözüme yönelik
projeler oluşturmaktadır.  Bu doğrul-
tuda; temel ilkemiz ve her şeyin başı

eğitimin düzeltilmesidir. sınavı kaldıra-
cağız. sınavla değil kişisel becerileriyle
gençleri geleceğe hazırlayacağız. Üre-
ten kadroları okul sıralarından yetiştire-
ceğiz. Bu eğitimi verecek eğitimcileri de
eğiteceğiz.  Özel hastane, özel okul gibi
insanları sınıflandıran, paranın gücüyle
elde edilen hizmetleri herkesin ulaşa-
cağı seviyeye ulaştıracağız. Eğitimde ve
sağlıkta reform yapacağız” dedi. 

Köykentler kurulacak
Projelerini anlatmayı sürdüren Uzun
sözlerini şu şekilde noktaladı; “sana-
yiyi, sanayi yatırımlarının anadolu’ya
yayılmasını ve özellikle üretimi teşvik
edeceğiz.  Enerji, tarım, Hayvancılık,
Gıda sağlığı ve Gıda güvenliği gibi ya-
şamsal faaliyetlerimizin temel taşını
oluşturan birimleri top yekün düzenle-

yeceğiz. tarımda ata tOHUMU’nu ye-
niden kazandıracağız. Ekonomik sebep-
lerle köylerinden koparılmış olan
insanlarımızı tekrar toprağı ve hayvan-
ları ile buluşturacak Köykent projesini
hayata geçireceğiz. Halkımızı, izlenebi-
len doğal ve ekonomik gıdaya 
kavuşturacağız.”

Şimdi uçuşun tam zamanı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, pandemi döneminde gelen ilk
yabancı havayolunu ağırladı. Böylece, FlyArystan pandemi döneminde Sabiha
Gökçen’e tarifeli uçuş gerçekleştiren ilk yeni havayolu oldu. Sefer 160 yolcu ile başladı

KazaKistan'ın ulusal hava-
yolu şirketi air astana'nın işti-
raki Flyarystan, bugün

istanbul sabiha Gökçen ile Kazakistan’ın
türkistan şehri arasında gerçekleşecek
seferlerine 160 yolcusu ile başladı.
Flyarystan, pandemi döneminde sabiha
Gökçen Havalimanı’na tarifeli uçuş ger-
çekleştiren ilk yeni havayolu oldu.
Flyarystan uçuşları aynı zamanda istan-
bul sabiha Gökçen’den Kazakistan’a
uçulan ilk destinasyon olma özelliğine de
sahip. Pandemiden önce Pegasus Hava-
yolları, sabiha Gökçen’den Kazakistan’ın
almata şehrine uçuşlar gerçekleştiri-
yordu ancak pandemi ile birlikte durdu-
rulan almata uçuşların önümüzdeki

aylarda yeniden başlaması hedefleniyor.

Haftada 2 gün yapılacak

Kazakistan’a yapılacak seferlerde 180
koltuk kapasiteli a320 kullanılacak. aynı
zamanda seferler cuma ve pazar olmak
üzere haftada 2 gün karşılıklı olarak ger-

çekleşecek. 37 ülkeden 117 destinas-
yona seferler yapılan sabiha Gökçen Ha-
valimanı’nda bu seferlerin 80'i
uluslararası, 37'si ise yurt içi uçuş nokta-
sına gerçekleşiyor. Bugün uçuşların baş-
ladığı türkistan şehri ise, Kazakistan’ın
son yıllarda büyük gelişme gösteren ve
özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi
gösterdiği bir şehir olma özelliğini taşı-
yor. Flyarystan uçuşlarının başlaması
sebebiyle sabiha Gökçen Havalima-
nı’nda bir karşılama töreni de düzen-
lendi. Geleneksel su takı ile karşılanan
uçak daha sonra terminale yanaştı.
Flyarystan uçuş ekibine isG ve yer hiz-
meti şirketi yetkilileri tarafından çiçek de
sunuldu. DHa



30 Mart !

B ugün, Mahirlerin katledilişinin yıl dö-
nümü. Onları gencecik yaşların da farklı
kılan en temel özellik, bu gün hala, sos-

yal, siyasal ve ekonomik olarak boğuştuğumuz
sorunların tahlilini genç yaşlarında  yaparak bu
uğurda ölümü bile göze almalarıydı.

Oğlu Koray Doğan’ı 8 Mart 1972’de kaybe-
den Ahmet Doğan’ın Mahirlerin ölümünden
sonra, ağzından bu sözcükler dökülmüş: “Onlar;
Hepsi kırlarda açan taze çiçeklerimizdi, bir rüz-
gar esti ve onları aldı.” Demiş!

Kuşkusuz, FKF ile başlayıp, THKP-C’  ye
gelen süreçte bu mücadele içinde yer almış tüm
devrimcilerin her birinin özel yetenekleri olduğu
tartışma götürmeyecek kadar sarihtir. Ancak bu
mücadelede Mahir Çayan’ın bir önder olarak bu
vasfı hak ettiği de tartışma götürmeyecek bir
gerçektir.

Mahir’in bu duruşu daha ilkokul öğrencisiy-
ken, okul müdürüne bir nedenle takındığı tavır
onun otoriteye olan başkaldırı anlayışı gençli-
ğinde yapacaklarının bir anlamda işaret 
fişeğiydi!

Mahir’in de her genç gibi hayalleri, her an-
lamda rol modelleri vardı. Mesela: Fizik olarak
kendini Alain Delon’a benzetirmiş. Elizabeth
Taylor’u çok beğenir, güneş gözlüğü takmayı de-
nize açılıp balık tutmayı, arkadaşları ile yüzme
yarışı yapmayı ve futbol oynamayı çok severmiş.
Bir dönem Beşiktaş genç takımında sol açık bile
oynamış.

Mahir Çayan cesurmuş. Öylesine cesurmuş ki,
daha lise yıllarında bir arkadaşıyla birlikte Üs-
küdar Meydanı’ın da kalabalık bir grupla kavga
edecek kadar cesurmuş. Bu kavga esnasında
yirmi beş yaşlarında bir genç adam yanına gele-
rek “Tamam çok cesursun; ama bu kadar
adamla başa çıkamazsın” demek zorunda kal-
mış. Bu uyarı bir anlamda Kızıldere’de bir or-
duyla çatışmaya girerek yaşamına son
verilmesinin de uyarısı gibiydi.

1963 yılında Fenerbahçe’nin eski futbolcula-
rından, Haydarpaşa Lisesi’nin müdür yardımcısı
ve beden eğitimi öğretmeni, Boncuk Ömer’e;
okulda bir öğrenciye tecavüz etti yalan haberini
yapan, Boncuk Ömer’in görevden  alınmasına
sebep olan; kamuoyunda linç ettiren, Hürriyet
gazetesinin önünde eylem yapan, 500 öğrenciye
önderlik ederek; gazete yönetimini Başbakan
İnönü’ye telgraf çekerek yardım istemek zo-
runda bırakan, Boncuk Ömer’in görevine iade-
sini sağlayan, sonra da gözaltına alınan;
Haydarpaşa Lisesi’nin  son sınıf öğrencisi, takım
kaptanı yine Mahir Çayan’dır.

Önce tıp, hukuk ve en son Mülkiye’de oku-
maya karar verecek kadar hızlı karar veren zeki
bir adamdı. O bir teorisyen ve pratikçiydi. Daha
genç yaşında solun önde gelen isimleri olan;
Mihri Belli, Sadun Aren ve Mehmet Ali Aybar’ı
revizyonizm ve oportünizme  kaymakla suçlaya-
rak, karşılarına dikilecek kadar birikimine ve
kendine güveni olan birisiydi.

Kendi kuşağı arasında bilimsel sosyalizmi en
çabuk kavrayan, militarizmin çok güçlü olduğu
ülkelerde parlamenter yöntemle sosyalizmin ku-
rulamayacağını inananlardandı. Şehir gerillacı-
lığı yöntemi ile devrime ulaşılacağına
inanıyordu. Tam da bu sebeple arkadaşlarıyla
birlikte THKP-C’ yi kurarak, amacına böyle ula-
şacağını inanmıştı

Kendisini, sosyalizme giden yolda silahlı mü-
cadele bir yöntem olamaz, Leninizm de böyle bir

propaganda biçimi yoktur. Bu müca-
dele örgütleyici değildir. Sosyalizmi kurmayı bu
şekilde ele almak, her şeye silahların ucundan
bakmaktır. Bu Fokoculuk, Naradonizm hatta
anarşizm çizgisidir diyerek, çürütmek isteyen-
lere, “Kesintisiz Devrim” başlığı ile sıraladığı
uzun yazılarda Cezayir halk savaşını da örnek
göstererek, kısaca, şu cevapları veriyor: 
“Lenin’in klasik tanımlarına dört elle sarılanlar,
meselenin zaman ve mekan mefhumlarını, yok
saymaktalar. Çünkü; Lenin’in bu tezi kapitalist
ülkelerle ilgilidir. Zira; devrim ve evrim süreci
bizim gibi ülkelerde biri birinden kesin çizgilerle
ayırmak mümkün değildir. Bu iki durum iç 
içedir.” 

Yine “Marx ve Engels 19. Yüzyılın ikinci ya-
rısında proletarya- burjuvazi mücadelesinin bir
ileri aşamaya geçebilmesi ve dünyada kapitalist-
ler arası bir dünya savaşıyla mümkün olacağını
söylemişlerdir.

Lenin 1900’lerde kapitalizmin sıçramak ve
dengesiz gelişme kanununun zorunlu olarak bir
emperyalistler arası savaş doğuracağını ve
bunun da en zayıf halkası olan Rusya ’da dev-
rime yol açacağını söylemiştir. 

Emperyalist dönemde Lenin ve Bolşevikler
bunu dikkate alarak, dünyanın ilk proleter devri-
mini yapmışlardır

Bilindiği gibi I. Emperyalistler arası savaşta
bu alt üst oluş aşamasında dünyanın 1/6’sı II.
Emperyalistler arası savaşta ise 1/3’ü sosyalist
olmuş ve sosyalizm dünya çapında prestij kazan-
mıştır. Diyerek, silahlı mücadelenin askeri değil
politik, ferdi değil kitlesel bir mücadele biçimi
olduğunu vurgulamıştır.”

Mahir; “silahlı propaganda da belli bir dev-
rimci stratejiden hareketle emekçi kitlelere elle
tutulur, gözle görülür maddi ve somut eylemler-
den hareketle, soyuta gider. Maddi olaylar etra-
fında gerçekleri açıklayarak kitleleri
biçimlendirir ve onlara politik hedef gözetir. Si-
lahlı propaganda, halkın düzene karşı olan
memnuniyetsizliğini ajite eder. Emperyalist
beyin yıkmasından kurtarır, sarsar, giderek bilin-
çlendirir. Merkezi otoritenin görüldüğü gibi
güçlü olmadığını, onların kuvvetlerinin yaygara
ve demogojiden ibaret olduğunu gösterir” diye-
rek uzun uzun tahlil yapmış.

Ben buradan geriye baktığımızda silahlı mü-
cadelenin doğru ya da yanlış olduğu hakkında
söyleyeceğim şudur: Keşke her anlamda bütün
demokratik kanallar açık olsa, fikir ve örgütlen-
menin önünde hiçbir engel olmasa, kimse de bu
yolları denemese.

Bu düşünceyi ve Mahirlerin bu mücadelesini,
yine Mahir’in zaman ve mekan mefhumu öner-
mesi ile anlamak isteyenlerdenim. Mahirler, iste-
selerdi kendi dönemlerinde olan ve hala
siyasette, bürokraside, ticarette şaşalı makam-
lar, konformist yaşam süren yaşıtları gibi olabi-
lirlerdi. Ama onlar; inandıkları dava uğruna
öldüler. 

Mahir’in değimi ile devlet ile yoksul halk ara-
sında kurulu olan “suni denge”yi lehlerine değiş-
tirmek istedikleri köylüler tarafından ihbar
edildiler. Aleyhlerine değiştirmek istedikleri ege-
menlerin, “yasal” silahlı güçleri tarafından da
Kızıldere’de katledildiler!!!

Sonuç olarak; kim ne derse desin. Onların her
biri benim için, “Dört nala gelip uzak  Asya’dan
bir kısrak başı gibi Akdeniz’e uzanan ülkemin”
“Prometheusları, Spartaküsleridir.” Ruhları şad
olsun…

Üsküdar’dan
Kızıldere’ye 
Mahir Çayan

İstanbul'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişiler, taşıdıkları hafriyatı ücra yerlere, tarım
alanlarına, orman yollarına dökerek kaçıyor. Özellikle Arnavutköy, Tuzla, Şile gibi yerlerde orman yolları

kaçak olarak boşaltılan hafriyatlarla dolu. Hafriyatın yanı sıra hayvan leşi, plastik, cam ve çeşitli atıkların da
döküldüğü çevrelerde yaşayan vatandaşlar ise durumdan rahatsız

BUNU YAPAN
INSAN OLAMAZ

İ stanbul'da 3'ü Anadolu yakasında 6'sı
Avrupa yakasında olmak üzere 9 adet
döküm sahası bulunuyor. Bu döküm

sahalarının pek çoğu şehir merkezine uzak
noktalarda yer alıyor. Kamyon şoförleri de
daha fazla hafriyat taşımak ve döküm ücreti
ödememek için hafriyatları döküm sahaları
haricinde ormanlık alanlara kaçak olarak
döküyor. Arnavutköy Bolluca da döküm sa-
hası bulunmasına rağmen orman yolları,
ücra yerler kontrolsüzce boşaltılmış hafriyat-
larla dolu. Bolluca, Fevzi Sokak'ta yol kena-
rına dökülmüş hafriyatlar ise çevreye
saçılmış durumda. Çevrede yaşayan vatan-
daşlar ise genellikle geceleri plakasız kam-
yonların gelerek boşaltım yaptığını ve çözüm
bulamadıklarını belirtiyor. Kaçak döküm ya-
pılan alanda oturan ve hayvancılıkla uğra-
şan Gökhan Yüceler, "Bu zamana kadar
hiçbirini yakalayamadık. Genellikle yağ-
murlu havalarda döküyorlar. 3-4 kere çıktık
döküm yaparken ama kaçıp gittiler. Bir çare
yok. Buraya dökülenler ayrı bir atık, döküm
sahalarına da almıyorlarmış. Kimyasal sanı-
rım. Çok kötü kokuyor, hele yağmur yağdığı
zaman daha berbat kokuyor. Hayvanlarım
bu dökülen atıkların yanına geldiği zaman
gözleri yaşarıyor. İnsan nefes almıyor ki hay-
van ne yapsın? Şikayetçi olduk ama dök-
meye devam ettiler. Gelip fotoğraflarını
çektiler ama yine döküm yaptılar" dedi.

Gece döküm yapıyorlar

Yine aynı sokağa yakın bir noktada ma-

dencilik yapan vatandaşlardan biri bölgeye
dökülen atığın kimyasal bir madde oldu-
ğunu iddia ederek "Her döküm sahası al-
mıyor bunu. O yüzden kaçak döküyorlar.
Karpit olduğunu söylediler ama tam bilmi-
yorum. Kimi döküm parasından kaçıyor,
kimi imha edilecek yere götürmüyor. Ço-
ğunlukla gece döküm yapıyorlar. Bu yolu
defalarca temizledik. Bu sefer daha rahat
döküyorlar" diye konuştu. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB), tarafından 2018'de
yürürlüğe giren uygulama ile şehirde hafri-
yat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyon-
lara araç takip cihazları takılarak GPS ile
izlenme başlandı. 2 yıldır yaklaşık 9 bin
hafriyat kamyonu ve döküm sahalarına
giden yollar 64 kamera ile takip ediliyor.
Öte yandan şehir içinde ve kaçak döküm
yapılması muhtemel yerlerde çok sayıda
uyarıcı tabela bulunuyor. Buna rağmen
kaçak hafriyat dökümü sürüyor.

Dökene 96 bin lira ceza

Kaçak döküm yapanlara sadece para ce-
zası yaptırımının olduğunu söyleyen İBB
Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Fevzi
Okumuş, "Özellikle izinli olan hafriyat de-
polarının koordinatları sistemde işleniyor.
Bu sahaların dışında hafriyat kamyonu
damper kaldırınca alarm veriliyor. İzinsiz
olarak döküm yapan şahıs ise 96 bin lira,
eğer firma ya da şirketse 189 bin lira cezai
işlem uygulanıyor. Tekrar ederse bu ceza
iki katına çıkıyor. Anadolu yakasında 3,

Avrupa yakasında 6 adet hafriyat döküm
alanı var. Anadolu yakasında genelde Şile
bölgesinde, Avrupa yakasında Silivri, Ar-
navutköy ve Eyüp bölgesinde bulunuyor"
dedi. DHA

Turgay EMİNOĞLU
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döküm sahalarının kent merkezinde uzak nok-
talarda olması nedeniyle kilometre düşürmek
amacıyla şoförlerin bu yönteme
başvurduğunu söyleyen okumuş, "Bir kamy-
onun döküm bedeli yaklaşık 100-150 lira
civarında değişiyor. Hem bunu vermemek
hem de yakıt ücretinden kaçmak için genelde
buralara döküyorlar. orman yollarında, ücra
yerlerde dökülen hafriyatlar kaçak olarak
plakasız çalışan kamyonlar var. Bu kaçak
dökümleri yapanlar genelde organize olarak
çalışan kamyonlar. Bunlar için de gece özel-
likle zabıta ve kolluk kuvvetleri  ekiplerimiz
zaman zaman denetim yapıyorlar" diye
konuştu. okumuş, hafriyat yönetmeliği
uyarınca İBB'ye verilen İstanbul'daki hafriyat
sirkülasyonun bertarafı, izni ve idari para
cezası uygulama olduğunu belirterek, "özel-
likle kimliği belirsiz olan, kaçak olarak
dökülen hafriyatlar için imar kanunun 40'ıncı
maddesi gereğince ilçe belediyesinin dökülen
hafriyatı kaldırması gerekiyor" dedi.

Arnavutköy Bolluca da döküm sahası bulunmasına rağmen orman yolları, ücra yerler 
kontrolsüzce boşaltılmış hafriyatlarla dolu. Bolluca, Fevzi Sokak'ta yol kenarına dökülmüş 
hafriyatlar ise çevreye saçılmış durumda. Çevrede yaşayan vatandaşlar ise genellikle geceleri
plakasız kamyonların gelerek boşaltım yaptığını ve çözüm bulamadıklarını belirtiyor. 

kamyonlar 
organize çalışıyor

Borçlunun akrabası rahatsız edilemez!
Ceza Hukukçusu Dr. Öğr. Üyesi Barış Erman, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kapsamında bir şirketin borçlunun
akrabalarına icra tehditli kısa mesajlar atmasının yasal olmadığı konusunda uyardı. Erman, "Veri sorumlusu olan avukatlık 
bürosunun hem idari hem cezai sorumluluğu doğabilir. Bu avukatlık bürosuna disiplin hukuku açısından yaptırım olabilir" dedi

Bir GSM şirketinden kalan hat
borcu için borçlunun akrabalarını
arayıp icra tehditli kısa mesajlar

atan avukatlık bürosunun sahibine, Kişisel Ve-
rileri Koruma Kanunu'na aykırı davrandığı ge-
rekçesiyle 100 bin liralık ceza kesilmişti. Benzer
durumda birçok olayın yaşandığına dikkat
çeken Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı, Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Barış
Erman, önemli uyarılarda bulundu. Avukatlık
bürosunun aramayı yaparken ne gibi bir niyetle
hareket ettiğinin önemli olduğunu belirten Dr.
Öğr. Üyesi Barış Erman, "Bir kişinin borcu yü-
zünden bunu ödemesi için bir baskı oluştur-
mak amacıyla bu gibi bir aramanın yapılması
olası. Eğer öyle bir arama yapıldıysa bu da yal-
nızca kişisel verilerin değil diğer başka suçları
da oluşturma ihtimali olan bir durum. Kişilerin
rahatını bozma, 'şantaj suçu' olabilir. Avukatlık
büroları tahsil etmekle yükümlü olan yerler
değil. Bir haciz ve borç varsa bunu icra müdür-
lüklerinin yapması gerekiyor. Avukatlık büroları
kendi yükümlülükleri çerçevesinde uzlaşma yo-
luna gidebilir. Ancak bunu, kendi muhatabına
ve kabul görmüş yöntemlere uyarak yapmalı-
dır" ifadelerini kullandı.

Yasal değil

İlk aşamada, hukuk bürosunun kişinin akraba-
larına ait olan verileri nasıl ele geçirdiğinin
önemli olduğunun altını çizen Barış Erman,
"Eğer verilen yasal yollardan, kişilerin rızası dâ-
hilinde ele geçirdiyse burada bir hukuka aykırı-
lık olmayabilir. Ama genellikle gri alanda
bulunan veya çok da yasal olmayan program-
ların kullanılması yoluyla verilerin ele geçirilmiş
olma ihtimali var. Böyle bir yöntem kullanıl-
dıysa bunun yasak olduğunu düşünmemiz ge-

rekiyor” diye konuştu.

Disiplin suçuna neden olur

Akrabalara ilişkin verilerin ele geçirilmesinin
hukuka aykırı olabileceğini belirten Barış
Erman, şunları söyledi: "Yüksek miktarlı idari
para cezası yaptırımlarının uygulanmaya baş-
landığını geçmiş dönemdeki örneklerden göre-
biliyoruz. Burada akrabalara ilişkin verilerin ele
geçirilmesinden söz ediyoruz. Avukatlık bü-
rosu, 'ben bunu müvekkilimden aldım' diyebilir.
Buradaki bilgileri avukatlık bürosuna müvekkil
verdiyse avukatlık bürosunun sorumluluğu
azalabilir ama ortadan kalkmaz. Avukat verile-
rin kaynağını araştırmalıdır. Verilerin ele geçiril-
mesi bakımından herhangi bir yükümlülüğe
aykırılık olduğunda veri sorumlusu olan avu-
katlık bürosunun burada hem idari hem cezai
sorumluluğu doğabilir. Bu avukatlık bürosu-
nun disiplin hukuku açısından da sorumluluğu
da vardır. Avukatların hukuka aykırı olarak
işlem yürütmesi baro nezdinde bir disiplin su-
çuna  neden olabilir." DHA

kABAHAT
oluŞTuRuR

Borçlunun verilerinin akrabalara iletilmesinin
de hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Barış
erman, "kişilerin verilerini,
onun rızası olmadan bir baş-
kasına hiçbir şekilde verme-
mek gerekir. Bu durumda da
Türk Ceza kanunu anlamında
suç veya kVkk kapsamında
idari para cezasını gerektiren
bir durum oluşturabilecektir”
ifadelerini kullandı. kişinin ha-
yatta olmadığı durumda ise mi-
rasçılarının bu borçlardan
sorumlu olacağını hatırlatan
erman, "eğer böyle bir durum
varsa o kişinin ölümünün ardından mirasçıla-
rına bu konuda bir bildirim yapılması daha
yüksek korunması gereken hukuksal bir
değer olduğu için anlaşılabilir" dedi.

Güner’e tehdit!
İBB'de çalışmaya devam eden 
Aktrolleri mercek altına alarak 
ifşa eden gazeteci, sosyal medya
hesaplarından tehdit mesajları alıyor

Gazeteci Cihan Güner, uzun sü-
redir AK Parti döneminde İBB'de
“partizanca” tutum sergileyenleri

mercek altına almış; birçok ismi ifşa etmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakeret
vari ifadeler kullanan tetikçi Akit TV'nin bazı
yorumcularının İBB'de müdürlük seviyesinde
bulunduğunu ortaya çıkaran gazeteci Güner,
tehditler aldığını açıkladı. "İBB'de işini yap-
mak yerine ona buna hakaret eden ve halen
itibar gören asalak sürüsüne işaret edince,
türlü tehditlere ve beddualara maruz kalıyo-
rum" diyen Güner, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'na, İBB Sözcüsü Murat Ongun'a ve
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a
seslendi. Twitter hesabından Ekrem İma-
moğlu, Murat Ongun ve Mahir Polat’ı etiket-
leyen Güner, ilgililerden “sağır taklidi yapmayı
bırakıp gereğini yapmalarını” isteyerek sosyal
medyadan kendisine gelen tehdit mesajlarını
ifşa etti. Güner, şu ifadeleri kullandı: “Gerçek-
leri ortaya çıkarmaya devam edeceğim. Kimse
beni korkutamaz. Bir adım geri atmayacağım.
Daha yeni başlıyoruz.”

Çekmeköy’de Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri
destek programı kapsamında

hayata geçen “Gençler İçin İnsan Hakları
eğitimleri” başladı. korona tedbirleri nede-
niyle online olarak yapılacak dersler için,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan’ın
açıkladığı İnsan Hakları eylem Planı’na göre
eğitim takvimi hazırlandı. Gençlik ve Spor
Bakanlığı desteği; Çekmeköy Belediyesi,
Çekmeköy İlçe milli eğitim müdürlüğü,
ensar Vakfı Çekmeköy Şubesi iş birliği ile
başlatılan akademiye kayıtlar, lise yönetim-
leri tarafından alınıyor. Akademide gençlere
insan hakları kapsamında; temel hak ve öz-
gürlükler, özgürlüğün sınırları, Anayasal hak
ve sorumluluklar, kamusal haklar anlatıla-
cak. Proje kapsamında teorik eğitimler ve
atölye çalışmaları yapılacak. Teorik eğitim-
lerde; insan hakları ve hukuk kavramları,
evrensel ve milli değerlerin insan hakları
bağlamında değerlendirilmesi, gençlerin
gelişiminde belirleyici olan anayasal haklar
ve sorumluluklar, 21. yüzyılda ortaya çıkan
imkan ve sorunlar bağlamında hak arayışı
dersleri verilecek. Atölye çalışmaların-
daysa; kavramlar çerçevesinde davranış ve
özgürlüklerin tartışılması, kamusal alanlar-
daki hak konuları işleneceği belirtildi.

İnsan hakları
için eğitim
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S oğuk Savaş’ın en sert dönemlerinde 
alınan kararlara damgasını vuran 
eski ABD Ulusal Güvenlik Danış-

manı Zbigniew Brzezinski, ülkesi ile SSCB 
arasındaki mücadeleyi, ikonik kitabının da 
ismi olan “Büyük Satranç Tahtası” kavra-
mıyla ölümsüzleştirmişti. Brzezinski bugün 
hayatta olsa, Joe Biden’ın başkanlık koltu-
ğuna oturmasıyla başlayan süreci herhalde 
“ABD’nin satranç tahtasını büyütmesi” ola-
rak nitelerdi. Biden’ın başkanlığa gelişini 
takip eden iki aylık süre zarfında, ABD aynı 
anda Rusya ile satranç, Çin Halk Cumhuri-
yeti ile “go” oynayacak şekilde masaya yer-
leşti. Biden’ın dış politikaya dair sarf ettiği 
“ABD geri döndü” söylemi ise General Do-
uglas MacArthur’un 11 Mart 1942’de 
Japon işgal gücünün baskısı sonucu Filipin-
ler’i terk edişini anımsattı. MacArthur’un 
Avustralya’ya çekilmek zorunda kaldığında 
ilk açıklaması “Geldim ve geri döneceğim” 
olmuştu. Bu sözü yerine getirmesi 20 Ekim 
1944’te mümkün oldu. Biden liderliğindeki 
ABD’nin geri dönüşü ise MacArthur’unkin-
den hızlı oldu. Üstelik hızını alamayan ABD 
başkanı bir televizyon röportajında Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” sö-
züyle niteleyerek, Rusya’nın ABD seçimle-
rine müdahalesinin bedelini ödeyeceğini 
ilan etti. Görünen o ki Beyaz Saray’ın 
elinde, 2016 yılında Trump’ın başkan ol-
duğu seçimden bu yana Rusya’nın ABD 
topraklarında yürüttüğü operasyonlara dair 
pek çok bilgi var. Bu operasyonların ne ka-
darının uluslararası kamuoyu ile paylaşıla-
cağı şimdilik meçhul. Bu operasyonların 
boyutu gizli kaldığı müddetçe, ABD yöneti-
minin Rusya’ya yönelen öfkesinin sebebini 
ve boyutunu da anlamak mümkün olmaya-
cak. Trump dönemiyle karşılaştırıldığında, 
ABD’nin yeni yönetiminde Çin ile Rusya 
tehdidi yer değiştirmiş görünüyor. Fakat 
Rusya’nın yeniden bir numaraya yüksel-
mesi, Çin’le mücadeleden vazgeçildiği anla-
mına gelmiyor. ABD’nin Pekin’e yönelik 
planları bu defa 1972’den farklı bir düz-
lemde ilerliyor. 1956’da SSCB’nin Stalinist 
çizgiden uzaklaşması, aynı yıl Macaris-
tan’da patlak veren anti-komünist kalkışma 
ve 1958’de SSCB nükleer denizaltılarının 
Çin limanlarına konuşlandırılmasına dair 
müzakerelerdeki anlaşmazlık, Moskova ve 
Pekin arasındaki fay hattının ilk kırıklarını 
oluşturmuştu. Uluslararası komünist hare-
ket üzerinde hakimiyet tesis etme mücadele-
siyle derinleşen bu fay hattı, 1969’da sınır 
çatışmalarıyla ABD’ye aradığı fırsatı verdi. 
Richard Nixon ve Ulusal Güvenlik Danış-
manı Henry Kissinger bu çatlaktan sızarak 
Pekin ile Moskova’yı 21. yüzyıla kadar süre-
cek bir ayrılığa teşvik ettiler. 2012 yılından 
itibaren ABD’nin tehdit algılamasında Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin ilk sıraya yükselme-
siyle beraber, Beyaz Saray karşısındaki 
Moskova-Pekin birleşik cephesi daha da 
netleşti. Enerji alanında başlayan Rus ve 
Çin işbirliği, aradan geçen yıllarda savunma 
alanında da güçlendi. Pasifik ve Çin denizi 
üzerinde bugün Rus ve Çin savaş uçakları 
ortak devriye görevleri yapıyor. 

ABD iki cephede mücadeleye hazır mı? 

İki yüzyılı biraz aşan kısa tarihinin yarıdan 
fazlasını savaşarak geçiren ABD, iki cep-
hede aynı anda mücadele tecrübesini (biri 
sıcak çatışma olmak üzere) iki kez yaşadı. 
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Ja-
ponya’yı müttefikleriyle beraber alt eden 
ABD, savaşın ardından başlayan Soğuk 
Savaş sürecinde de Çin’i Sovyetler Birli-
ği’nden ayırarak büyük ölçüde amacına 
ulaştı. Bugün ise mücadeleye uzay ve siber 
düzlemin de dahil olmasıyla, iki cepheli 
savaş çok daha karmaşık bir karakter arz 
ediyor. ABD’nin iki cepheli savaş stratejisini 
uygulaması İkinci Dünya Savaşı’nda da 
kolay olmamıştı. Üstelik bu konuda en 
büyük sorunu en yakın müttefiki İngiltere ile 
yaşadı. ABD Kara Kuvvetleri Kurmay Baş-
kanı George C. Marshall, 1942’den itibaren 
ABD ordusunun Avrupa’ya yönelik bir çı-
karma harekâtı yapmasına yönelik İngiliz 
baskısına direndi. Marshall ABD’nin savaş 
kaynaklarını ve askeri gücünü yüzde 70’i Al-
manya’ya, yüzde 30’u Japonya’ya karşı kul-
lanılacak şeklinde organize etmişti. 
Marshall’ın hedefi öncelikli olarak savaş 
araç gereci ile mühimmat üretiminde Al-
manya ve Japonya’ya karşı ezici üstünlüğü 
temin etmekti ki bu hedefine ulaştı. 
ABD’nin bugünkü stratejisi ise mevcut iki 
hasmına karşı silah ve mühimmat üretmek-
ten ziyade, müttefik ve ittifak üretmeye 
odaklanmış durumda. 

ABD’nin müttefik ve ittifak üretimi 

ABD iki ay gibi kısa bir sürede donanmasını 
ve hava kuvvetlerini seferber ederek iki cep-
hede toplayacağı müttefiklerine ve kuracağı 
ittifaklara dair ipuçları verdi. Deniz ve hava 
güçlerine odaklanan bu strateji “Atlantik 
NATO”suna bir “Hint-Pasifik NATO”su ek-
lendiğine işaret ediyor. ABD Başkanı Biden 
Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da 
“QUAD” olarak bilinen ABD, Avustralya, 
Hindistan ve Japonya arasındaki bu Hint-
Pasifik ittifakının paydaşlarıyla ilk toplantı-
sını video konferans aracılığıyla Mart ayının 
ikinci haftasında yaptı. QUAD ittifakını 
oluşturan ülkelerin devlet ve hükümet baş-
kanları (Hindistan Başbakanı Narendra 
Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morri-
son ve Japonya Başbakanı YoshihideSuga), 
Biden ile Çin tehdidini doğrudan ele alma-
makla beraber, bölgesel ve küresel mesele-
lere karşı yürütülecek işbirliğini 
değerlendirdiler. QUAD ittifakı 2021 yılına 
kadar ABD, Avustralya, Japonya ve Hindis-
tan donanmalarını askeri işbirliği çerçeve-
sinde bir araya getiren bir mekanizmadan 
ibaretti. Görünen o ki bu ittifak artık Çin’e 

karşı bölgesel işbirliğinin de merkezi olacak. 
Nitekim 1991’deki Körfez Savaşı’nda ABD 
Kara Kuvvetleri’ne komuta eden emekli Ge-
neral Barry McCaffrey, Twitter hesabından 
yayımladığı mesajda, dört ülke liderinin bir 
araya geldiği bu toplantıyı değerlendirirken 
“QUAD ittifakı Çin’in askeri tehditlerine 
karşı caydırıcı bir güce sahip olduğunu artık 
ispatlayabilir” ifadesini kullandı. QUAD itti-
fakı Nisan ayında Fransa ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin (BAE) de katılımıyla Çin, 
Rusya ve İran’a net bir mesaj verecek. 4-7 
Nisan ve 25-27 Nisan tarihlerinde düzenle-
necek iki ayrı tatbikat, İran körfezi ile 
Umman körfezinden Malakka boğazına 
kadar 5 bin 600 kilometrelik mesafedeki 
deniz ticaret yolunu kapsayacak. Dünya ti-
caretinin yüzde 90’ının hâlâ deniz yoluyla 
yapıldığı göz önüne alındığında, tatbikatla-
rın yapılacağı rotanın seçiminin kimlere ne 
mesaj vereceği ortada. Tatbikatlarla eş za-
manlı olarak Fransız uçak gemisi Charles 
de Gaulle ve muharebe grubunun Doğu Ak-
deniz’den İran körfezine ulaştığına da dik-
kat çekmekte fayda var. 2022’de Hint 
okyanusunda yaşanacak bir başka gelişme 
ise ABD ile İngiltere’nin kuracağı ortak 
deniz gücünün göreve başlaması olacak. İn-
giltere’nin yeni nesil HMS Queen Elizabeth 
uçak gemisi de bu görev gücünün sancak 
gemisi olacak. Bu noktada İngiltere’ye, 
ABD’nin iki cepheli mücadelesindeki rolü 
açısından bir parantez açmakta fayda var. 
Üçüncü savaşta da omuz omuza 
İngiltere 2021 yılından itibaren Avrupa Bir-
liği (AB) macerasını geride bırakarak ABD 
ile beraber dünya denizlerine yelken açtığı 
yeni bir jeopolitik tercihi yürürlüğe koydu. 
Bu tercih, ABD’nin yoğun diplomasi trafiği 
ve Rusya’yı hedef alan ültimatom niteliğin-
deki açıklamalarıyla eş zamanlı olarak, 
Mart ayının ikinci haftasının sonunda “Re-
kabetçi Bir Çağda Küresel Britanya” başlıklı 
dış politika ve güvenlik strateji belgesiyle 
dünyaya duyuruldu. Rapordaki en dikkat 
çekici hususlardan biri, İngiltere’nin As-
ya’da daha büyük bir oyuncu olacağına ya-
pılan vurguydu. QUAD ittifakının Hint 
okyanusunda düzenleyeceği tatbikatla nere-
deyse eş zamanlı olarak, İngiltere Başbakanı 
Boris Johnson da Nisan ayı sonunda Bre-
xit’in ardından ilk yurt dışı ziyaretini Hindis-
tan’a yapacak. İngiltere’nin dış politika ve 
güvenlik strateji belgesinde Rusya’nın “Bri-
tanya’nın güvenliğine yönelik en akut teh-
like” olarak nitelenmesi de Washington ile 
Londra’nın tehdit algılarının ne kadar 
uyumlu bir hale geldiğini gösteriyor. İngil-
tere Brexit sonrasındaki ilk dış politika ve 
güvenlik strateji belgesinde, sahip olduğu 
nükleer başlıkların sayısını 180’e indirme 
yönündeki kararından da vazgeçtiğini açık-
layarak bu silahların sayısını 260’a çıkaraca-
ğını duyurdu. İngiltere bu kararıyla, Rusya 
ve Çin’e yönelik nükleer caydırıcılık gücünü 
sahaya süreceğini de ilan etti. 
ABD’nin 3 Mart’ta yayımladığı “Geçici 
Ulusal Güvenlik Strateji Kılavuzu” da po-
tansiyel düşmanlara karşı ittifakların ve or-
taklıkların yeniden güçlendirilerek 
modernize edilmesine önem atfediyordu. 
ABD’nin hazırlık aşamasındaki yeni Ulusal 
Güvenlik Strateji Belgesi’nin ön çalışması 
olan bu kılavuzda Çin, Rusya, Kuzey Kore 
ve İran potansiyel düşmanlar olarak tanım-
lanmaya devam ederken yükselen milliyetçi-
lik ve gerileyen demokrasi de mücadele 
edilmesi gereken sorunlar listesinin başında 
yer aldı. 
Anglosakson ittifakının yeni yapısı Hint-Pa-
sifik bölgesinde Çin’e meydan okumakla ye-
tinmeyecek. ABD, İngiltere, Danimarka ve 
Norveç Barents denizinden başlayarak 
Kuzey denizi-Manş denizi istikametinde 
Rus donanmasının hareket kabiliyetini sınır-
layacak bir görev gücü de oluşturuyor. 

“Dört Ülke Barents Denizi Görev 
Gücü”nün hedefi, Norveç’in doğusundaki 
Kola yarımadasının kuzeyine konuşlanarak 
Rusya’nın Kuzey Filosu’nu mümkün olan 
en yakın mesafeden gözlem altında tutmak 
olacak. ABD-İngiltere-Danimarka-Norveç 
ortak görev gücü Kuzey Kutup bölgesine 
yönelik Murmansk Deniz Üssü kaynaklı 
Rus donanma hareketliliğinin başlangıç 
noktasına baskı yaparak tam saha savun-
ması uygulayacak. Murmansk Deniz Üssü 
İkinci Dünya Savaşı’nda SSCB’nin ihtiyaç 
duyduğu askeri malzemenin sevkiyatı açı-
sından hayati rol oynamıştı. Soğuk Savaş 
yıllarında ise Sovyet nükleer denizaltı filosu-
nun kalesiydi. 

Müttefik olmayan bertaraf mı olacak? 

ABD’nin Hint-Pasifik ve Barents denizi-
Kuzey Kutup bölgesinde oluşturduğu bu it-
tifak yapısının benzeri uygulamalar 
Akdeniz, Karadeniz ve İran körfezinde de 
kendisini gösteriyor. Washington şu anda bu 
yapılanmalarda yer alacak müttefiklerini be-
lirleme gayreti içinde. ABD özel kuvvetleri-
nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 
özel kuvvetleri ile Girit’te tatbikat yapmasını 
ve ABD donanmasının Karadeniz’e artan 
sıklıkla yaptığı girişleri ve Ukrayna donan-
ması ile tatbikatlarını bu çerçevede değer-
lendirmek yerinde olur. ABD ittifaklarda 
kendisine destek olmayacak ülkeleri ise 
muhtelif yaptırımlarla bertaraf etmenin ya 

da pasifize etmenin yollarını arıyor. Kuzey 
Akım-2 boru hattı projesi yoluyla Al-
manya’yı, S-400 füze savunma sistemi alımı 
bahanesiyle Türkiye’yi hedef alan yaptırım-
ların temelinde de bu ittifak politikasının iz-
lerini aramak gerekiyor. Biden yönetimi 
Almanya ve Türkiye’yi, Rusya ile ilişkilerini 
bozmak istememeleri halinde, bir ittifaka 
dahil edememiş olacağından bertaraf et-
meyi hedefliyor. 

ABD’nin diplomasi otobanı 

ABD ile İngiltere’nin “Ulusal Güvenlik ve 
Dış Politika”ya dair strateji belgelerini ya-
yımlamalarıyla beraber yoğun bir diplomasi 
trafiği başladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd 
Austin ülkesinin Hint-Pasifik Kuvvetleri Ko-
mutanlığı’nın karargahının bulunduğu Ha-
waii’ye 13 Mart’ta ayak bastı. ABD 
Savunma Bakanı’nın ilk yurt dışı ziyaretinde 
sonraki durakları Japonya, Güney Kore, 
Hindistan ve Afganistan oldu. Austin gezi-
sini değerlendirirken temaslarının ABD’nin 
ittifak kabiliyetlerini artırmayı hedeflediğini 
söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken da ilk yurt dışı ziyareti için 16 Mart’ta 
Savunma Bakanı Austin’le beraber Japon-
ya’daydı. Sonraki durağı ise Güney Kore 
oldu. Blinken’ın diplomasi maratonunun 
üçüncü durağı ise sıra dışı bir toplantı için 
gittiği Alaska oldu. 18 Mart’ta Blinken ve 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sul-
livan, Biden yönetiminin Çin Halk Cumhu-
riyeti ile ilk üst düzey yüz yüze görüşmesini 
gerçekleştirdiler. Çin Dışişleri Bakanı Vang 
Yi ile Çin Komünist Partisi Merkezi Komi-
tesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü 
Yang Cieç başkanlığındaki heyetin Amerika-
lılarla görüşmesi, kimsenin alttan almadığı 
bir ağız dalaşı şeklinde cereyan etti. Bir nevi 
diplomatik boks maçı olarak nitelenebilecek 
olan sürecin ilk raundunu, taraflar ringin 
hâkim oldukları köşelerinde en ufak bir geri 
adım atmayacaklarını göstererek tamamla-
dılar. Tarafların birbirine karşı kullandıkları 
dil, ABD-Çin rekabetinde dünyayı, yumruk-
ların sayılmayacağı bir dört yılın beklediğine 
işaret ediyor. Alaska’daki görüşmelerin dip-
lomaside estirdiği soğuk hava dalgası ise 
ABD Başkanı Biden’ın ABC televizyonuna 
verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı 
Putin’i “katil” olarak nitelemesinin gölge-
sinde kaldı. Biden (halihazırda 2016 ABD 
Başkanlık seçimine müdahaleleri tartışma 
konusu olan) Rusya’nın 2020 Başkanlık se-
çimine de müdahale ettiğini iddia ederek 
Putin’in “bedel ödeyeceğini” ilan etti. ABD 
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından 
hazırlanan 15 sayfalık raporda, Rusya’nın 
Biden ve ailesi hakkında dezenformasyon 
içeren iddiaları seçim kampanyası sürecinde 
yaydığı iddia edilmişti. 
Biden’ın Putin’i doğrudan hedef alan suçla-
maları ile Hint-Pasifik bölgesine yönelik 
Amerikan diplomatik operasyonu Moskova 
ve Pekin’de alarm zillerini çaldırdı. Bu kez 
uçağa atlayıp yola çıkan Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergey Lavrov oldu. Lavrov’un ziyaret 
öncesinde Çin medyasının sorularını yanıt-
larken üzerinde durduğu iki konu dikkat çe-
kiciydi. Rusya dışişleri bakanının Moskova 

ve Pekin’in teknolojik bağımsızlıklarının mu-
hafazası ile olası ABD yaptırımlarına karşı 
ulusal para birimleri ile ticarete ağırlık veril-
mesi üzerinde durması, kısa vadede müca-
delenin ekonomik cephede şiddetleneceğine 
işaret ediyor. Lavrov Çin medyasına yaptığı 
değerlendirmede, ülkesinin ve Çin’in müm-
kün olan en kısa sürede Batılı ülkelerin 
kontrolündeki uluslararası finans sistemin-
den kaynaklanacak baskılardan uzaklaşma-
nın yolunu bulmaları gerektiğini vurguladı. 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Moskova Büyük-
elçisi Cang Hanhui de Interfax haber ajan-
sına yaptığı açıklamada, uluslararası 
istikrarın korunması için iki süper gücün iş-
birliğinin önemine vurgu yaptı. Büyükelçi 
Cang “ticaret, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) aşısı üretimi, uzay çalışmaları ve sa-
vunma sanayini” öncelikli işbirliği alanları 
olarak sıraladı. 22 Mart’ta Güney Çin’deki 
Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Guilin 
kentine ulaşan Lavrov ile mevkidaşı Vang Yi 
arasındaki görüşmelerde, yalnızca iki ülke-
nin ABD’ye karşı atacağı ekonomik adımla-
rın ve bölgesel işbirliği konularının değil, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
Çin ve Rusya’nın daha yakın işbirliği sergi-
lemeleri yönünde de fikirlerin ele alınması 
bekleniyor. 

İttifaklardan ittifak beğenmek mi? 

ABD-İngiltere ile Rusya-Çin ikilileri ara-
sında hızla tırmanan gerilim, kısa vadede 
daha fazla ülkenin taraf seçmeye zorlana-
cağı bir cepheleşmeye gidiyor. İki büyük 
dünya savaşında olduğu gibi, mesele bu 
defa tercih edilen ittifakla aynı siperi paylaş-
makla sınırlı kalmayacak. İttifaklar arasında 
yapılacak tercih savunma, ekonomi, uzay 
çalışmaları, enerji, siber mücadele, 5G tek-
nolojileri, aşı savaşları gibi pek çok karmaşık 
alanda ülkelerin sahip olacakları kabiliyet-
leri de etkileyecek. ABD’nin diplomasi dili, 
Rusya ile savunma ya da enerji alanında iş-
birliği yapan Türkiye, Almanya ve Hindis-
tan gibi ülkeleri yalnızca taraf seçmeye 
zorlamakla kalmıyor, sindirmeyi de hedefli-
yor. Kim bilir belki de bu kutuplaşma ve 
baskıcı dil, 1961’de olduğu gibi, bir “Bağ-
lantısızlar Hareketi”nin yeniden doğuşunu 
da beraberinde getirir. HABER MERKEZİ 
 

Türkiye’nin konumu  
TÜRKİYE’NİN ve Almanya’nın haliha-
zırda NATO üyeleri olarak durdukları 
taraf belli. Hatta Türkiye, müttefikleri-
nin terörle mücadelede sergiledikleri 
zaaf ve vefasızlıklara rağmen ittifaka 
karşı yükümlülüklerini her alanda ye-
rine getirmekte. Türkiye’yi Rusya ve 

Çin’e karşı yanında görmek isteyenle-
rin, öncelikle Suriye’de müttefiklik iliş-
kilerinin gereklerini yerine getirip 
getirmedikleri sorgulanacaktır. Kara-
deniz’in kuzeyinde de bugün sıcak 
savaş rüzgarları yeniden esiyor. Ukray-
na’nın her an işgal altındaki Donbas 
bölgesi ile yasadışı şekilde ilhak edilen 
Kırım’ı geri almak için askeri seçeneğe 
başvurabileceği yönündeki beklentiler 
artıyor. Bu yöndeki bir gelişme halinde 
Türk boğazları ile Karadeniz’deki 
NATO varlığının kazanacağı önem, 
Türkiye’nin üstleneceği sorumlulukla 
örtüşecektir. ABD Dışişleri Bakanı 
Blinken’ın söylemleri ise Libya’dan 
başlayarak Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege 
ve Ortadoğu’da Türkiye ile ABD ara-
sındaki çıkar çatışmalarını beslemeye 
yönelik bir içerikle ilerliyor. Türkiye ile 
İngiltere arasında farklı alanlarda her 
geçen gün olumlu ilişkiler geliştirilip 
pozitif bir gündemle hareket edilirken 
ABD’nin CAATSA yaptırımları gibi 
hasım ülkeleri hedef alan uygulama-
larla Türkiye’yi hapsettiği çerçeve, 
Washington’ın yakın dönemdeki plan-
ları açısından gerçekçi seçenekler 
doğurmayacaktır.
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Biden’ın başkanlığa gelişini takip eden iki aylık süre zarfında, ABD aynı anda Rusya 
ile satranç, Çin Halk Cumhuriyeti ile “go” oynayacak şekilde masaya yerleşti

JOE BIDEN SATRANCTA!

Biden liderliğindeki ABD’nin geri dönüşü MacArthur’unkinden hızlı oldu. Üstelik hızını alamayan ABD başkanı bir televizyon 
röportajında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” sözüyle niteleyerek, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesinin  

bedelini ödeyeceğini ilan etti. Görünen o ki Beyaz Saray’ın elinde, 2016 yılında Trump’ın başkan olduğu seçimden bu yana 
Rusya’nın ABD topraklarında yürüttüğü operasyonlara dair pek çok bilgi var. 

Recep 
Tayyip 

Erdoğan

Vladimir 
Putin
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3. Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. - Dalan. 
4. Mü�erilik, i�ira. 6. Kayıkların çekildiği, korunduğu 
üstü örtülü yer. 7. Ağızcıl. - Alt tabaka, havas karşıtı. 8. 
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örgüden yapılmış omuz atkısı. - Sa�ığı sersemlik dere-
cesine varan (kimse). 8. Tutanak. 9. Gülgillerden, beyaz 
çiçekli bir ağaç. - Bir işin yapılması için harcanan beden 
ve kafa gücü.
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Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
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29 MART Pazartesi günü saat 
14.00’te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Mustafa Şen-

top'un katılımıyla gerçekleşecek olan 
kütüphane açılışının öncesinde Eyüp-
sultan Belediye Başkanı Deniz Köken 
incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Gaze-
teci ve Yazar Ahmet Kekeç’in isminin 
verildiği kütüphane, kitap kafesi, 10 bin 
kitaplık kütüphane ve araştırma mer-
kezi, ders çalışma alanları, ferah kitap 

okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik 
oturma kapasitesi ile 181 metre karelik 
alana sahip olacak olan kütüphane va-
tandaşlara sakin ve huzurlu bir or-
tamda kitap okuyup araştırma 
yapabilecekleri bir ortam sunacak. Zen-
gin kitap koleksiyonu, güncel elektronik 
kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih 
çalışma alanları, ferah okuma salonları 
ile anaokulundan üniversiteye, ev hanı-
mından öğretmene Eyüpsultan’da yaşa-

yan her kullanıcıya hitap edecek. 

Her bölgede kütüphane açacağız 

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç 
Kütüphanesi'nin tüm Eyüpsultan'a 
hayırlı olmasını dilediğini söyleyen 
Başkan Deniz Köken, "Dört bölgemize 
birer tane büyük kütüphane yapacağız. 
Ayrıca yaptığımız kültür evlerimizin 
tamamında da küçük de olsa birer 
kütüphane olacak" dedi. DHA 

Dört duvara gerek yok

ULUSLARARASI Tiyatrolar Birliği 
tarafından 1961'de ilan edilen 
Dünya Tiyatro Günü, her yıl 27 

Mart'ta dünya çapında gerçekleştirilen etkinlik-
ler ve ücretsiz tiyatro gösterimleriyle kutlanıyor. 
Dünya Tiyatro Günü kapsamında, açıklamada 
bulunan Atasoy, tiyatronun hayatındaki yerini, 
Kovid-19 salgınının tiyatroya etkilerine ve gele-
ceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Başa-
rılı oyuncu, tiyatronun kendisi için bir varoluş 
biçimi olduğunu ifade etti. Devlet Tiyatrolarının 
perdelerini açtığı gün 1 Ekim 1975'te dünyaya 
geldiğini belirten Atasoy, "Annem 6 aylık hami-
lelik sürecine kadar sahnedeymiş. Babam da bi-
liyorsunuz 'Fadik Kız' adında bir radyo tiyatrosu 
yazmış. Sahnede meslektaşı kulağına fısıldıyor, 
'kızın olmuş' diye. O da diyor ki, 'adını Fadik 
koysunlar.' Yani tiyatronun içine doğmuş biri-
yim." dedi. Fadik Sevin Atasoy, annesinin kendi-
sini piyanonun üzerinde uyuttuğunu ve 
çocukluğunu kulis arkalarında geçirdiğine işaret 
ederek, "İzmir Devlet Tiyatrosundaki aktörlerin 
sözleriyle, konuşmalarıyla uyudum ben. O 
benim ninnim oldu. Oradaki kostümler benim 
yorganım oldu." diye konuştu. Oyunculuğunda 
mümkün olduğunca özgün olmaya gayret etti-
ğini ifade eden Atasoy, şöyle devam etti: "Baba-
mın bana söylediği büyük bir nasihati vardı, 
'eğer iyi bir zanaatkarsan, sanatını iyi yapıyorsan 
dünyanın her yerinde alıcın vardır.' Ben de dola-
yısıyla mümkün olduğunca kendim olmaya, gel-
diğim coğrafyayı unutmamaya ve onu işlemeye 
çalıştım. Bu sebeple ABD'de bir oyun yazarken 
ve bunu sergilerken bizim meddahımızdan yola 
çıkarak ilerledim ve bu karşılığını buldu. İngilte-
re'de de, Danimarka'da da karşılığını buldu. Ba-
bamın sözünün ne kadar doğru olduğunu 
oradaki uluslararası seyirciyle buluştuğumda 
anladım." 

Hassasiyetin şahidiyim 

Ünlü oyuncu, pandemi öncesi Türk tiyatrosu-
nun altın çağını yaşadığı ve her koşula rağmen 
bugün iyi bir noktada olduğu değerlendirmesini 
yaptı. Yeni tip koronavirüs döneminde tüm 
meslektaşlarının zor bir süreç geçirdiğine deği-
nen Atasoy, tiyatro sanatçılarıyla gurur duydu-
ğunu ifade etti. Atasoy, salgın nedeniyle özel 
tiyatrolar konusunda yapılan desteklere de deği-
nerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu ko-
nudaki hassasiyetinin ve yapıcı çalışmalarının 
birebir şahidiyim. Güzel yardım paketleri ya-
pıldı. Uzman bir komisyon oluşturuldu. Sayın 
Bakanımız da çok büyük hassasiyet gösteriyor. 
Tiyatro yetkililerini dinledi ve çok hızlı bir şekilde 
bu soruna cevap üretildi. Dolayısıyla çok mutlu-
yuz." şeklinde konuştu. ABD'de de özel tiyatro-
lar açısından bir endüstrileşme söz konusu 
olduğunu aktaran Atasoy, şunları kaydetti: 
"Orada milyon dolarlık bir endüstri, bir kültür 
caddesi var. Tabii ki bizim de bu endüstri anla-
mında hedeflenen o noktaya kavuşmamız gere-
kiyor. Teknik açıdan böyle bir farklılıktan 
bahsedebiliriz. Ama içerik, oyun kalitesi açısın-
dan, yazarlarımız ve oyuncularımız açısından 
dünya standartlarında bir kaliteye sahibiz." 

İnsanın, insana hikayesi bitmez 

Hikaye sanatının var olduğu sürece tiyatro sa-
natının da bitmeyeceğini savunan Atasoy, 
"Çünkü insanın, insana hikayesi bitmez. İnsan 
yaşadığı sürece duyguları, acıları, ifade etmek is-
tedikleri bitmez. Tiyatronun dört duvara bile ih-
tiyacı yok. Herhangi bir mekanda bizler seyirciye 
ulaşabiliriz. Düşünsenize, ilk çağdan beri hala 
aynı enstrümanlar kullanılarak yapılan bir sa-
nattan bahsediyoruz. Varlığını insan yaşadığı 
müddetçe devam ettirecektir." değerlendirme-
sinde bulundu. Atasoy, son dönemdeki çalışma-
larına ilişkin ise şunları anlattı: 
"Hepimiz bu süreçte dijital ortam içerisinde 
nasıl yer alabileceğimizi araştırmaya başladık ve 
online prömiyerler oldu. Tam ABD turnesine 
başlıyordum. (Geçen yıl) 12 Mart'ta Berlin'e gi-
diyordum. Hepsi dijitale döndü. Bir süredir si-
nema, yönetmenlik eğitimleri alıyordum zaten. 
Tiyatro sineması üretebilmek üzerine arkadaşla-
rımla çalıştım. Böylelikle 'Muse' oyununu yeni 
baştan sinematografik ama tiyatro öğelerini 
kaybetmeden hazırlayarak, yönetmenliğini de 
üstlenerek görüntü yönetmeni Uğur İşbak, ya-
pımcılığını ise Emre Oskay'ın yaptığı tek kişilik 
oyunu bir tiyatro sinemasına dönüştürdük. Bu 
formatı ABD'ye festivale yolladım. Gecenin bir 
yarısı telefonum çaldı, 'festival başkanı sizi arı-
yor.' dediler. O eser, ABD'de 'en iyi yapım ödü-
lü'nü aldı. Pandemi olmasaydı, ben oyunu 
tiyatro sinemasına hiçbir zaman dönüştürmeyi 
düşünmeyecek ve uluslararası bir platformda da 
böyle bir ödülü hep beraber kucaklamış olma-
yacaktık." Ayrıca senaryosu ve yönetmenliği 
kendisine ait olan "Juliet'in Yolculuğu" adında 
ilk kısa metrajlı filmi için çalışmalara başladığını 
aktaran Atasoy, ileriki dönemde yine yönetmen 
koltuğunda 12'şer dakikalık 5 ayrı bölümden 
oluşan bir kültür sanat içeriğini izleyiciyle  
buluşturacağını söyledi.

U luslararası Tiyatrolar Birliği tara-
fından 1961'de ilan edilen Dünya 
Tiyatro Günü, her yıl 27 Mart'ta 

dünya çapında gerçekleştirilen etkinlikler 
ve ücretsiz tiyatro gösterimleriyle kutlanı-
yor. Tiyatro sanatçılarının ve tiyatrosever-
lerin özel günüyle ilgili açıklamada 
bulunan Kerem Yılmaz, salgının tiyatroya 
etkilerine ve tiyatronun geleceğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yak-
laşık 20 yıldır oyunculuk, yapımcılık, yö-
netmenlik ve tasarım gibi tiyatronun her 
alanında çalıştığını söyledi. Genç oyuncu, 
2005'te Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl 
Kısakürek Kültür Merkezi'nde "Oyuncu 
Tayfası" tiyatro ekibini, 2014'te ise çalış-
malarını daha profesyonel ve bağımsız 
hale getirmek adına "1001 Sanat"ı kurduk-
larını anlattı. "1001 Sanat"a ait 70 kişilik 
küçük bir salonları olduğunu belirten 
Kerem Yılmaz, "Burada yetişkin ve çocuk 
oyunları sahneliyor, bunun haricinde 
oyunlarımızın provalarını alıyoruz. Drama 
ve müzik alanında da eğitimlerimiz var. 
Müzik alanında bateri, gitar, keman ve pi-
yona eğitimleri var. Hafta içi, hafta sonu 
özellikle çocuklara yönelik bireysel eğitim-
ler veriyor." ifadelerini kullandı. Dünya Ti-
yatro Günü'nün belki de en zor ikinci yılını 
kutladıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle 
devam etti: "Bu sene salgının ikinci yılı ve 
hala seyircimizle buluşmakta güçlük çeki-
yoruz. Online gösterimler, ekranın arka-
sında durarak, seyircimize ulaşmaya 
çalıştığımız ya da sosyal mesafeli, maskeli 
küçük gösteriler yapmaya çalışıyoruz. 
Tabii normalde İstanbul'da bir gecede 60-
70 gösteri yapılırken, şu an bazen haftada 
1-2 etkinlik oluyor." 

Nefesimizi seyirci hissetmeli 

Yılmaz, salgın sürecinden en çok etkilenen 
sektörlerden birinin tiyatro olduğuna işa-
ret ederek, "Çünkü tiyatro birebir insanla 
ve insana yapılan bir sanat. Seyirci ol-

mazsa tiyatro olmaz, nefesimizi seyirciye 
hissettiremezsek tiyatro olmaz. Ama şu an 
en büyük risklerden biri o nefesi insanlara 
hissettirmek. Ne kadar süreceğini bilmiyo-
ruz ve bilemediğimiz için de çok bir şey 
yapamıyoruz." diye konuştu. Bu süreçte 
bazı kazanımlar elde etmek adına birçok 
özel tiyatroyla bir araya geldiklerine işaret 
eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Aynı ma-
sada sorunları konuştuk, tiyatronun so-
runlarıyla yüzleştik. 27 Mart bu sene biraz 
buruk tiyatrolar adına ama biz hep barda-
ğın dolu yanına bakmaya çalışıyoruz ki, en 
azından bu süreçten çıktıktan sonra daha 
hızlı ilerleyebilelim. O şaşaalı, görkemli, 
seyirciyle ücretsiz etkinlerin olduğu 27 
Mart'ı bu sene yaşayamayacağız maalesef. 
Çünkü her yıl 27 Mart'ta seyircilerimizle 
bir araya gelirdik, söyleşiler olurdu. Ana-
dolu'nun bir köyünde, kasabasında bir et-
kinliğe giderdik. Bir şehirde ünlü 
oyuncularla seyircileri buluştururduk. Bu 
sene maalesef belki o oyuncular ekran kar-
şısında, Instagram'da, YouTube'da canlı 
yayınlarda seyirciyle buluşacaklar." Yıl-
maz, salgın sürecinin en büyük kazanımı-
nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel 
tiyatroların bir araya gelmesi olduğuna 
dikkati çekerek, Bakanlığın desteklerine 
ilişkin şunları söyledi: "Mart ayında başla-
yan ve nisanda yoğunlaşan etkinlik iptalle-
rimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile toplantılar gerçekleştirmeye başladık. 
Çalışma grubundan bazı can suyu proje-
leri, örneğin ilk başta yazın dijital tiyatro 
projesi çıkardık. Bakanlık oyun videosunu 
çekip teslim eden tiyatrolara bir bedel 
ödedi ve yaz sürecini bu şekilde atlattık. 
Bildiğim kadarıyla 350'ye yakın tiyatro o 
ilk destekten yardım aldı. Daha sonra bu 
seneki yardımlar açıklandı. Yani her yıl al-
dığımız proje destekleri açıklandı. 'Sezon 
başlayacak ve açılacak, bu pandemi süreci 
bir şekilde bitecek ve oyunlar oynanacak.' 
diye bakıldığı için proje desteklerinde de 

bir bütçe artışı oldu. En son ocak ayında 
çıkan yeni pakette de hem turne desteği 
hem de dijital arşive destek ve sesli tiyatro 
destekleri yayınlandı. Bunlarda isteyen 
oyunuyla Anadolu'da veya kendi şehrin-
den uzak bir yere turneye gitti, Devlet Ti-
yatroları çatısı altında oyunlarını 
sahneledi. Bazıları yine dijital olarak vi-
deolarını çekip teslim ettiler. Bazıları da 
radyo tiyatrosu ya da yeni ismiyle podcast 
diyebileceğimiz oyunlarını sesli kayda ala-
rak Bakanlığa teslim ettiler ve oradan bir 

ödenek aldılar. Yani baktığımız zaman 
pandemi sürecinde Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tiyatrolara 3 kere büyük destekte 
bulundu. Hatta 4 diyebiliriz. Geçen yılki 
2019-2020 sanat sezonunun yardımlarını 
da Bakanlık sadece bir temsil bile yapsak 
kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
destekleri bu süreçte çok kıymetlidir. 
Aslında destekten ziyade Bakanlığın  
o masada bizleri bir araya getirmesi man-
evi olarak çok büyük bir atmosferdir bence 
tiyatrolar adına." HABER MERKEZİ 

Annesi Emel Göksu ve babası Sönmez Ata-
soy'un yolundan giden ve uluslararası pek 
çok başarılı işle adından söz ettiren oyuncu 

Fadik Sevin Atasoy, kendi kültürünün öğele-
rinden beslenerek oyunlar yazdığını söyledi

TIYATRO DEGISMEYECEK
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1001 Sanat'ın Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz, “Biz ne kadar tiyatro değişecek gibi düşünsek de böyle bir şey olmayacak.” dedi

Kütüphanenin kapıları bugün açılıyor
29 Mart – 4 Nisan Kütüphaneler Haftası’nda kitapseverler için Eyüpsultan’da Ahmet Kekeç Kütüphanesi açılıyor. Eyüpsultan Belediye  

Başkanı Deniz Köken, “Vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, gençlerimizi ve çocuklarımızı okumaya teşvik etmek, 
araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak istedik” dedi

KEREM Yılmaz, tiyatroda eğitimin öne-
mine değinerek, "Bizim zamanımızda çok 
az tiyatro eğitimi veren kurum vardı. Şu 
an baktığımız zaman özel okulların, özel 
üniversitelerin konservatuvarları ve birçok 
tiyatro eğitimi veren kurs var, biz de 
onlardan biriyiz." dedi. Tiyatro 
eğitimine doğru yerden baş-
lamalarının ve çabaları-
nın önemli olduğunun 
altını çizen Yılmaz, 
oyun ve kitap okuyan, 
kendilerine bir şeyler 
katıp tiyatro sevgisini 
dışarı vurabilen genç-
lerin bu alanda daha 
başarılı olacağı görü-
şünü paylaştı. Salgın süre-
cinde tiyatroların bir araya 
gelerek dernekler kurdukları bilgi-
sini veren Yılmaz, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Herkesin tek istediği tiyatronun 
yaşayabilmesi. Yani biz ne kadar tiyatro 
değişecek gibi düşünsek de böyle bir şey 
olmayacak. 1500 yıl önce açık alanda se-

yircilerle birebir veya kapalı alanda seyirci 
otururken ve performans sanatçısı sah-
nede repliklerini sıralarken, ezbere bir şe-
kilde oynarken tiyatro nasılsa bugün de 
aynı. Yani tiyatro Roma'dan, antik Yu-

nan'dan beri nasılsa aynı şekilde devam 
edecek, benim öngörüm bu." 

Yılmaz, dijital tiyatro göste-
rimleri hakkında da "İzle-

yenler ne kadar keyif 
alıyordur, ne kadar ti-
yatro gibi hissediyor-
dur onu bilemiyorum. 
Ben bir izleyici olarak 
baktığımda çok keyif 

almıyorum açıkçası. 
Çünkü tiyatronun tadı o 

karşımızdaki oyuncunun 
enerjisini hissetmek, onun sı-

caklığını almak, onun terinden etki-
lenmektir. Onu göremediğimiz zaman o 
izlediğimiz şey başka bir şey oluyor. Yani 
bir performans gösterisini televizyondan 
veya bilgisayar ekranından izliyor oluyo-
ruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Tiyatro yaşasın yeter 

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafın-
dan 26 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak "28. 
İstanbul Caz Festivali" kapsamında düzenle-
nen Genç Caz konserleri için başvurular baş-
ladı. İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 
festival kapsamında 19 yıldır devam eden 
Genç Caz, Türkiye'de amatör veya yarı pro-
fesyonel olarak müzikle ilgilenen, 30 yaş al-
tındaki genç müzisyen ve topluluklara festival 
programında yer alabilecekleri bir platform 

oluşturmayı amaçlıyor. Genç Caz müzisyen-
leri, şehrin farklı semtlerindeki parklarda üc-
retsiz gerçekleştirilen "Parklarda Caz" 
kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Ay-
rıca bu yıl, ilk kez Genç Caz müzisyenlerinin 
katılımıyla bir derleme albüm hazırlanarak, 
Sony Music Türkiye ve İKSV etiketiyle dijital 
ortamda yayımlanacak. Genç Caz Seçici Ku-
rulu'nda müzisyen Aycan Teztel, Cenk Erdo-
ğan, müzik yazarı Leyla Diana Gücük, Kalben, 

Selen Gülün, Volkan Öktem, radyo program-
cısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta 
Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü 
Özden Bora ve İstanbul Caz Festivali Direk-
törü Harun İzer yer alıyor. Konserlere katılmak 
ve Sony Music Türkiye ile İKSV etiketli al-
bümde yer almak isteyen müzisyenler ve top-
luluklar, "genccaz.iksv.org" adresinden 
ayrıntılı bilgiye ulaşabilir. Başvurular, 24 Ma-
yıs'ta sona erecek.

Caz için başvurular başladı



TURUNCU-LACİVERTLİ kulübün sos-
yal medya hesabından paylaşılan vi-
deoda açıklamalarına yer verilen 
Junior Fernades, Antalya'da çok iyi 
bir kamp dönemi geçirdiklerini be-
lirtti. Antalya kampındaki çalışmaları-
nın lige olumlu yansıyacağına 
inandığını aktaran Şilili futbolcu, 
 "Başakşehir olarak sezon başından 
bu yana istenilen sonuçları alamıyo-
ruz. Zorlu bir süreç içerisindeyiz ama 
kendimize güveniyoruz. Çünkü kaliteli 
ayaklara sahip bir takımız.  
Bizi yöneten insanlar oldukça yetkin 
insanlar. Bize gereken şey, eksikleri-
mizi bir an önce giderip maçlara  
daha iyi hazırlanmak.  
Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar 
göstermek istiyoruz. Aldığımız sonuç-
larla ligdeki durumumuzun bir an 
önce değişmesini bekliyoruz." ifadele-
rini kullandı. İstanbul ekibine transfer 
olduğu günden bu yana takım içeri-
sinde çok iyi karşılandığını ve güzel 
bir ortamların bulunduğunu kayde-
den deneyimli oyuncu, Süper Lig'deki 
çekişme hakkında ise "Zorlu ve reka-
betçi takımların olduğu bir lig. Ger-
çekten çok iyi oyuncular var. Bu ligde 
oynamaktan dolayı çok mutluyum. 
Başakşehir büyük bir takım ve bu 
formayı giydiğim için çok mutluyum." 
şeklinde konuştu. Junior Fernandes, 
çok zor bir çocukluk geçirdiğini ve  
ailesinin desteğiyle bugünlere  
geldiğini de sözlerine ekledi. DHA 

KÖTÜ GİDİŞAT 
SONA ERECEK 
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SPOR Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında 
Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan 
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Can 
Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre 

Belözoğlu yönetimindeki antrenmanı sarı-
lacivertliler, milli oyunculardan yoksun ger-
çekleştirdi. Isınma ve çabukluk 
çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar 

alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla 
sürdü. Çalışmalar çift kale maçlarla sona 
erdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın 
yapacağı çalışmayla sürdürecek. 

FENERBAHÇE SIKI BİR ÇALIŞMA İÇİNDE

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu seneki tek  
düşüncem Sivas'ımızın çok iyi bir yerde ligi bitirmesidir. Onun için bütün  
amacımız özellikle sahamızdaki maçları çok iyi bir şekilde bitirmemiz lazım" dedi

D emir Grup Sivasspor Tek-
nik Direktörü Rıza Çalım-
bay, Trabzonspor maçı 

öncesi kulübün resmi internet site-
sine açıklamalarda bulundu. Son 
maçlarda iyi oynadıklarını ve iyi 
maçlar çıkardıklarını kaydeden Ça-
lımbay, "Gerçekten iyi futbol oynu-
yoruz ve bunu skora yansıtıyoruz. 
Son oynadığımız maç gerçekten çok 
iyi bir maçtı, mükemmel bir skor ya-
kalamıştık. Daha disiplinli olmamız 
gerekiyordu ve daha iyi bir şekilde 
devam etmemiz gerekiyor. Tabi ki 
Göztepe takımı da bütün riskleri 
aldı, sonlara doğru pozisyonlar bul-
maya başladılar. Neticede iyi bir 
skorla galip geldik.  
Futbolcularımdan memnunum. 
Araya da çok iyi bir şekilde girdiler, 
hepsi dinlenmiş bir şekilde geldiler. 
Hiçbir sıkıntımız yok, sakat arka-

daşlarımızın hemen hemen hepsi de 
hazır duruma gelecekler büyük ihti-
malle. Milli takıma giden arkadaşla-
rımız var, onlarda sakatsız rahat bir 
şekilde gelirlerse o zaman bir soru-
numuz olmayacak" dedi. 

Tek düşüncem Sivasspor 

Ligdeki çıkışı sezonun sonuna kadar 
taşımaları gerektiğini kaydeden Ça-
lımbay, "Bu seneki tek düşüncem Si-
vas'ımızın çok iyi bir yerde ligi 
bitirmesidir. Onun için bütün ama-
cımız özellikle sahamızdaki maçları 
çok iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. 
Yani bunun farkındayız. Hep söylü-
yoruz, sezon başından beri sıkıntılar 
yaşayan takımların başında geliyo-
ruz. Bu süreçte, pandemi sürecinde 
bu sıkıntılar mutlaka yaşanacak. Bu 
kadar maç trafiğinde sakatın, eksiğin 
olacağı bir sürü şeyler olacak. On-

ları da yaşayarak buralara  
kadar geldik. Bundan sonra kalan 
11 maçımızı iyi bir şekilde bitir-
mek için ne gerekiyorsa yapa-
cağız" diye konuştu. 
Takımına yürekten inandı-
ğını ve güvendiğinin  
altını çizen Çalımbay, 
 "Hepsi de kapasitelerinin 
üzerine çıkarak  
oynuyorlar. Kalan  
maçlarda kısa sürede 
biteceği için yine çok 
maç oynayabiliriz, üç 
günde bir maç oynaya-
biliriz. Trabzonspor  
maçından sonra öyle 
maçlar hemen başlıyor. 
Milli takım arasını antren-
man yaparak çok iyi bir  
şekilde değerlendiriyoruz"  
ifadelerini  kullandı. DHA 

KULÜPTEN yapılan açıklamada 
Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye 
Kupası finali öncesinde şehri 
ayağı kaldırmak için harekete 
geçtiği belirtildi. Kulübün 55 yıl-
lık tarihinde ikinci kez Türkiye 
Kupası finalinde mücadele ede-
ceği hatırlatılan açıklamada, bu 
kapsamda hem kenti kırmızı-
beyaz renklerle süslemek hem 
de kulübe gelir getirmek ama-
cıyla "şehir senin, takım senin, 
kupa senin" sloganıyla bayrak 
kampanyası başlatıldığı kayde-
dildi. Kampanyaya, Antalyas-
por'a destek olmak isteyen 
herkesin katılabileceği vurgula-
nan açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi: "Kampanya ile 5 bin 
büyük bayrak asılması hedefle-

niyor. Kampanya çerçevesinde 
kentin sanayici ve iş insanlarının 
yanı sıra evlerinin balkonlarını 
ve iş yerlerini Antalyaspor bay-
rakları ile süslemek isteyenler 
için farklı bayrak satışları ger-
çekleştirilecek. Kampanya çer-
çevesinde 3 farklı bayrak satışı 
gerçekleştirilecek. Bayrakların 
ilki 4x6 metre ebadında olacak. 
Caddelerde dalgalanacak olan 
bayrağın üst kısmında #Kupa-
SeninAntalya, orta kısmında An-
talyaspor arması, alt kısmında 
ise katkı koyan firmanın ismi yer 
alacak. Bu bayrak 5 bin liradan 
satılacak. İkinci bayrak, kentin 
önemli cadde ve sokaklarında 
yer alan elektrik direklerinde yer 
alacak ve bin lira olacak. 

Antalyaspor kampanya başlattı 
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Tür-
kiye Kupası final karşılaşması önce-
sinde kulübe gelir getirmek amacıyla 
kentte bayrak kampanyası başlattı

Medipol Başakşehir'in Şilili  
futbolcusu Junior Fernandes,  

ligdeki kötü durumlarını kalan 
haftalarda değiştireceklerine  

inandıklarını söyledi 

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 
Frutti Extra Bursaspor’da, Olağan 
Genel Kurul’a tek aday olarak giren 
mevcut başkan Sezer Sezgin, güven 
tazeledi. Bursaspor Basketbol Derne-
ği’nin Olağan Genel Kurulu’nun 
ikinci toplantısı, çoğunluk aranmaksı-
zın Barış Spor Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. 100 üyenin, yarısının katıldığı 
kongrenin divan başkanlığını Ömer 
Keskin yaptı. Yönetimin faaliyet rapo-
runun yanı sıra gelir gider tablosunun 
açıklandığı kongrenin ardından 3 
yılda bir Mayıs ayında yapılacak mev-
cut yönetimin seçimine geçildi. Ola-
ğan Genel Kurul’a tek aday olarak 
giren mevcut başkan Sezer Sezgin, 
üyelerin güvenoyunu alarak yeniden 
başkanlığa seçildi. 

SEZGİN GÜVEN 
TAZELEDİ

LIGI EN IYI YERDE  
BITIRECEGIZ TEK 

HEDEFİMİZ 
VAR

Çalımbay, "Bu seneki 
tek düşüncem Sivas'ımı-
zın çok iyi bir yerde ligi 
bitirmesidir. Onun için 
bütün amacımız özel-
likle sahamızdaki maç-
ları çok iyi bir şekilde 
bitirmemiz lazım” 
şeklinde konuştu.

2 isim 2 gurur
MİLLİ Badminton Nazlıcan İnci 
ve Bengisu Erçetin, ilk turda İs-
panyalı rakipleri Clara Azur-
mendi ve Beatriz Corrales'i 2-1 
mağlup ederek çeyrek finale 
yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli 
rakipleri Johanna Magnusson 
ve Clara Nistad'ı 2-0 yenerek 
yarı finale yükseldi. Yarı finalde 
de Estonyalı rakipleri Catlyn 
Kruss ve Helis Pajuste'yi 2-0 
mağlup ederek finale yükseldi. 
Finalde ise milli sporcular Naz-
lıcan İnci ve Bengisu Erçetin, 
Polonyalı rakipleri Zuzanna 
Jankowska ve Anastasia Kho-
mich'i 2-0 yenerek turnuvayı bi-
rinci tamamlayıp, çift bayanlar 
kategorisinde altın madalyanın 

sahibi oldu. Badminton Fede-
rasyonu Başkanı Murat Özme-
kik, milli sporcuların 
başarısından dolayı mutluluk 
duyduklarını belirterek, "2020 
Tokyo Olimpiyatları'nda kota 
şansı kalmayan ve 2024 Olim-
piyat sürecine dahil ettiğimiz 
genç milli sporcularımız Ben-
gisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'yi 
2024 Olimpiyat bütçesi oluş-
mamasına rağmen federasyon 
bütçesinden tecrübe kazanma-
ları için Polonya’daki turnu-
vaya gönderdik.  
Kızlarımız şampiyon olarak 
4.000 puan aldılar. Kızlarımızın 
bu puanı 1 sene sonra silinecek 
ve kızlarımızın 1 sene sonra 

tekrar yeni puanlar alması ge-
recektir. Netice olarak bu başa-
rılarını artırarak devam 
ettirmek zorundalar. Ben önce-
likle bize bu imkanları veren 
Gençlik ve Spor Bakanımız 
Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu’na ve Spor Genel Müdürü-
müz Mehmet Baykan’a ve 
Spor Toto Teşkilat Başkanı 
Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür 
ediyorum, desteklerinin artarak 
devam etmesini diliyorum. 
Ayrıca milli sporcularımızı ve 
onları yetiştiren antrenörleri 
Uğur Erçetin ve Murad Sön-
mez’i başarılarından dolayı 
tebrik ediyorum" ifadelerini 
kullandı.

Polonya’nın Gniezno kentinde yapılan BWF International Challenge  
Polish Open Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncu Nazlıcan İnci ve 

Bengisu Erçetin çift bayanlar kategorisinin şampiyonu oldu



 
 

U ganda Bölgesel 3’üncü Lig ekip-
lerinden Mateete Football Clup’ı 
satın alarak Ugandalı futbolcu-

lara önemli katkılar sağlayan Mehmet 
İhsan Kalkan, “ tozlu sahalardan dünya 
yıldızları çıkartacağız” şeklinde konuştu. 
Birleşmiş Milletler’in bir projesi için 2 yıl 
önce Uganda’ya gittiğini ve 1 aylık süreçte 
ülkenin çeşitli kentlerinde kaldığını anlatan 
Kalkan, takım başkanı olma hikayesini 
Damga Gazetesine anlattı. Fırsat bul-
dukça hafta sonları maçlara gittiğini anla-
tan Mehmet İhsan Kalkan, “ Orada 
kaldığım süre boyunca hem Uganda ülke-
sini hem kültürünü hem de halkını yakın-
dan tanıma fırsatım oldu. Maç izlemeye 
gittiğimde orada çok yetenekli gençlerin 
olduğunu farkettim. Onların bir desteğe, 
bir umuda ihtiyaçlarının olduğunu gör-
düm. Böyle bir adım atmayı o zaman ka-
faya koymuştum. Ondan sonraki süreçte 
kulüple diyaloğa geçtim. Bu gençleri 
dünya futboluna kazandırmak adına hem 
de ülkeler arasındaki diyaloğa ve işbirliğine 
de katkıda bulunmak adına böyle bir karar 
aldım “ dedi. 

Süreç kolay olmuyor 

Takımı almak için görüşme süreçlerine 
başladığını kaydeden Kalkan, “ çok kolay 
olmuyor süreç. Uzun süren detaylı görüş-
meler yaptım. Tüm çalışmalar sonrasında 
da nihayet Mateete futbol kulübü ile an-
laştık. Kulübü satın alarak kulüp başkanı 
oldum. Orada futbol adına o gençlere 
adım atmış oldum “ şeklinde konuştu. 
Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs sal-
gını nedeniyle çalışmalarını uzaktan yü-
rüttüğünü kaydeden Mehmet İhsan 
Kalkan, “ Şu anda Ugandalı bir arkadaşı-
mız yardımcım olarak orada takımı yöne-
tiyor, yönlendiriyor. Dolayısıyla oradaki 

çalışmalarımızı şu anda uzaktan yapmak 
zorunda kalıyoruz. İlerleyen süreçte alt-
yapı anlamında da değişikliğe giderek ge-
rekli çalışmaların yapacağız. Altyapıyı 
güçlendirerek oradaki futbolculara umut 
olmak ve onları gerçekten dünya sahne-
sinde birer yıldız yapmak için gerekli 
adımları atacağız. Önceliğimiz oradan 
bir dünya yıldızı çıkarabilmek. Takımı 
Uganda’dan almış olsak da tüm Afri-
ka’ya hitap ediyoruz. Genç yetenekleri 
keşfetmek için de bir ekip oluşturacağız. 
Bu konuda da çalışma içerisindeyiz. Çok 
tecrübeli futbolcuları da kadromuza kat-
mak suretiyle Afrika’nın genelinde çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. Mateete  futbol 
takımını iyi bir yerlere getirmek için orada 
söz sahibi takımlarla işbirliğine girerek 
başarılara imza atmak için elimizden ge-
leni yapacağız. Tozlu sahalardan dünya 
yıldızları çıkaracağımıza inanyorum.” 
diye konuştu.

SÜPER Lig'de bu sezon teknik di-
rektör Erol Bulut'la istikrarlı bir gö-
rüntü çizemeyen Fenerbahçe, milli 

arada kan değişimine gitti. Sportif direktör 
Emre Belözoğlu, Erol Bulut ayrılığının ardın-
dan kolları sıvayarak teknik sorumluluk gör-
evini üstlendi. Sezonun geri kalan bölümünde 
takımın başında teknik sorumlu olarak görev 
alacak Emre Belözoğlu'nun hedefi ise; sarı-la-
civertli ekipte kalıcı olmak. Başarılı bir ekip 
kurmak isteyen Belözoğlu, sezonu en iyi yerde 
bitirip önümüzdeki sezona odaklanmak isti-
yor. Emre Belözoğlu ile birlikte idari koordina-
tör Selçuk Şahin de sahaya inerken, Mehmet 
Aurelio ile Volkan Demirel de görevlerine 
devam edecek. Analist Melikşah Sezgin, birey-
sel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın yanı sıra 
Erol Bulut'tan özel izin alınan kaleci antre-
nörü Michael Kraft ekipte yer almaya devam 
edecek. Bu isimlerin haricinde de ekibe önemli 
isimler kazandıracak olan Emre Belözoğlu, 
yoluna güçlü bir şekilde devam edecek. 

Karapınar altyapıdan devam 

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Ersun Ya-
nal'ın ayrılmasının ardından göreve getirilen 
teknik direktör Tahir Karapınar, daha sonraki 
süreçte altyapıda görevlendirilmişti. Erol Bu-
lut'un gidişi ile pro-lisansı bulunan ve ilk akla 
gelen isim olan Tahir Karapınar, altyapıdaki 
görevine devam edecek. Ekibe pro-lisans sa-
hibi başka bir isim getirmeyi düşünen Emre 
Belözoğlu, kontrolü de bu şekilde tamamen 
elinde bulunduracak. DHA 
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METİN Aydın, kurul son-
rası yaptığı konuşmada, 
Beylikdüzü’nde sporu ge-

liştirmek adına gönüllü olarak çalış-
tıklarını belirterek daha önceki 
yönetime teşekkürlerini iletti. Ayrıca 
yeni seçilen yönetimle beraber Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık’ın da desteğiyle daha 
güzel işlere imza atacağının altını 
çizdi. Aydın şu ifadeleri kullandı; 

“Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz; 
Beylikdüzü Spor Kulübü Genel Ku-
rulumuzda şahsımı tekrar Kulüp 
Başkanlığı’na layık gören tüm üyele-
rimize, kongremizde bizleri yalnız bı-
rakmayarak aramıza katılan, başta 
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı-
mız Sn. Yavuz Saltık olmak üzere 
tüm siyasi parti temsilcilerimize, bü-
rokratlarımıza, STK temsilcilerimize, 
basın mensuplarımıza ve sporseverle-

rimize teşekkür ediyorum.  30 yıldır 
faaliyetlerini sürdüren spor kulübü-
müze, geçmişten bu zamana kadar 
hiçbir zaman desteğini esirgemeyen; 
tüm çalışma arkadaşlarıma, kulüp 
yöneticilerimize, teknik heyetimize 
ayrıca bugün kongremizde divan ku-
rulu görevini layıkıyla yerine getiren 
Sn. Ömer Şatır’a, Sn. Uğur Dağ’a, 
Sn. Cem Ülken’e şükranlarımı  
sunuyorum.” BARIŞ KIŞ 

TÜRKİYE'NİN en başarılı motor 
sporları pilotlarından Red Bull 
sporcusu Ayhancan Güven, 
Porsche Sprint Challenge Middle 
East Bahreyn'in 1'inci yarışında za-
fere ulaştı. Türkiye'nin en başarılı 
motor sporları pilotlarından biri 
olarak gösterilen Ayhancan 
Güven, Porsche Sprint Challenge 
Middle East Bahreyn'in 1'inci yarı-
şında harika bir performans ortaya 
koydu. Bahreyn Uluslararası Pis-
ti'nde sahne alan Güven, pole po-
zisyonundan başladığı yarışta bitiş 
çizgisinden ilk sırada geçmeyi ba-
şardı. Bu sonuçla başarılı pilot, se-
zonun ilk zaferine ilk yarışından 
ulaşmış oldu. Yarışa 1'inci sıradan 
başlayan Red Bull sporcusu Ay-
hancan Güven, ilk turlarla birlikte 
ritmini buldu. Güçlü bir sürüş ser-
gileyerek rakiplerine geçiş şansı 
vermeyen Güven, kendisi adına se-
zonun ilk zaferini elde etti. Başarılı 
pilot, yarın saat 15.20'de gerçekleş-
tirilecek hafta sonunun ikinci yarı-
şında da zafer kovalayacak. 

Ayhancan Güven 
zaferle başladı 

Emre kendi  
ekibini kuruyor 

HERBALİFE Nutrition Kadınlar 
Basketbol Süper Ligi Playoff ilk 
maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, 

Metro Enerji Salonu’nda konuk ettiği Hatay 
Büyükşehir Belediyespor’u 85-64 mağlup etti 
ve seride 1-0 öne geçti. 
Sarı-lacivertli ekipte 27 sayı üreten Iagupova 
maçın en skorer ismi olurken Hatay Büyükşe-
hir Belediyespor da ise Ndour 20 sayı kaydetti. 
Serinin 2’nci maçı 30 Mart Salı günü Hatay 
Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde 
Antakya Spor Salonu’nda oynanacak.

Fenerbahçe doludizgin

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26’ncı 
haftasında Anadolu Efes, evinde 
Aliağa Petkim Spor'u 87-80 mağlup 

ederek 25’inci galibiyetini aldı ve normal se-
zonu lider bitirmeyi garantiledi. ING Basket-
bol Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Anadolu 
Efes, Aliağa Petkim Spor'u konuk etti. Sinan 
Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 
ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efes’te 
21 sayı üreten Krunoslav Simon maçın en 
skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Spor’da ise 
Ian Hummer 15 sayıyla mücadele etti.  

Anadolu Efes gülen taraf 

Fenerbahçe’de teknik sorumlu  
olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu,  

sağlam bir ekip kurarak başarılı ve  
kalıcı olmak istiyor

UGANDA TAKIMINA 
TURK BASKAN GELDI 

Beylikdüzü Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Beylikdüzüspor Kulübü 
 tesislerinde gerçekleştirilen olağan kurulda Metin Aydın yeniden başkanlığa seçildi

Beylikdüzüspor 
Aydın’la devam

Birleşmiş Milletler (BM)  
projesi için gittiği Uganda 
Cumhuriyeti’nde futbol  
takımı alan Avukat Mehmet 
İhsan Kalkan, dünya yıldızı 
futbolcu yetiştirmek için  
harekete geçti

TAHSİN GÜNER / ÖZEL HABER

TAKIMIN alt yapı çalışmalarını tamamla-
mak için yoğun çalışma içerinde olduk-
larının altını çizen Avukat Mehmet 
İhsan Kalkan, “ Futbol takımı projesi 
teklifleri geliyor bize. Fakat şu anda hazır 
olduğumuzu söyleyemem. Takımın alt 
yapısını güçlendirmek için ciddi bir çaba 
içerisindeyim. Takımı bir noktaya taşı-
dıktan sonra hem ulusal hem de uluslar-

arası arenada bu alanda söz sahibi ola-
cağımıza inanıyorum. Futbol dünyanın 
her yerinde çok popüler. Bizim amacı-
mız futbol aracılığıyla insanlara bir 
arada olduğumuzu göstermek. Sevgi ve 
saygının dünyada en güzel şey olduğunu 
ve her yerde insanlar olarak barış içeri-
sinde yaşamanın tüm güzelliklerini tüm 
dünyaya göstermek istiyoruz. ” dedi.

Kalkan: Proje teklifleri geliyor 

Aydın; “Beylikdüzü 
Spor Kulübü Genel 
Kurulumuzda şahsımı 
tekrar Kulüp Başkan-
lığı’na layık gören 
tüm üyelerimize,  
kongremizde bizleri 
yalnız bırakmayarak 
aramıza katılan, 
başta İBB Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanı-
mız Sn. Yavuz Saltık 
olmak üzere tüm si-
yasi parti temsilcileri-
mize, bürokratları- 
mıza, STK temsilcileri-
mize, basın mensup-
larımıza ve sporse- 
verlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.



Y iyecek ve içecek işletmelerinin 
müşteri şikayetleri yönetim siste-
mine gelen bin 221 şikayet araştı-

rıldı. 4 ana başlık (kalite, teslimat, menü 
ve gıda güvenliği) ve 13 alt başlık altında 
kategorize edilen şikayetler, pandemi sü-
recinde müşterinin en çok teslimattan şi-
kayet ettiğini ortaya koydu. Araştırmayı 
yapan Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, 
müşteri şikayetlerinin en yoğun olduğu 
konuların sırasıyla yüzde 33,58 teslimat, 
yüzde 30,88 kalite, yüzde 25,47 gıda gü-
venliği ve yüzde 10,07 menü olduğunu 
söyledi. Pandemi döneminde paket servi-
sin artmasıyla kuryelerin de iş yükünün 
arttığına dikkat çeken Doğan, bu dö-
nemde müşterilerin daha sabırlı olması 
gerektiğini ifade etti. Paket servisi yapan 
kuryeler ise, pandemiyle birlikte iş yükle-
rinin arttığını müşterileri memnun etmek 
için çaba sarf ettiklerini belirterek, müşte-
rilerin anlayışlı olmasını istiyor. 

Şikayetlerin çoğu siparişle ilgili 

Araştırmada, teslimatla ilgili yapılan şi-
kayetlerinin yüzde 70’inin eksik yiyecek 
tesliminden kaynaklandığına vurgu 
yapan Doğan, “Pandemi öncesinde gıda 
güvenliğiyle alakalı problem daha faz-
laydı. Yemek içerisinde çıkan yabancı 
madde ya da menüyle ilgili eksiklikler 
daha fazlayken, şimdi zamanında gelme-
mesi ön planda” dedi. Pandemi öncesin-

den gıda güvenliği ile ilgili şikayetlerin 
daha fazla olduğu ancak pandemi sonra-
sında gıda güvenliği şikayetlerinin yüzde 
25 olduğunu dile getiren İstanbul Geli-
şim Üniversitesi'den Dr. Öğretim Üyesi 
Murat Doğan, “Teslimatın öncesinde 
gıda güvenliği daha önemli, buna dikkat 
etmek gerekiyor. Gıda güvenliği açısın-
dan fiziksel riskler çok fazla. Yemek içeri-
sinde çıkan, kıl, tüy, plastik gibi benzeri 
şeyler daha ağırlıklı” ifadelerini kullandı. 
İşletmelere gıda güvenliği açısında uyarı-
larda bulunan Doğan, “Bunun için yapıl-
ması gereken yiyecek işletmelerinin 
personel hijyenine dikkat etmesi. Perso-
nelin bone takmasından kolluk takma-
sına, iş elbisesi kullanmasına kadar 
birçok hususa dikkat etmek gerek” diye 
konuştu. 

Bütün yük kuryelerin sırtında 

Uzun yıldır kurye olarak görev yapan 
Nurettin Suçin, koronavirüsle birlikte 
bütün yükün kuryelerin sırtına bindiğine 
vurgu yaparak, “Kuryeler de bu işi elle-
rinden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyor-
lar. Hem müşterilerin memnuniyeti hem 
de patronları mutlu etmek için elimizden 
geleni yapıyoruz. Her şeyden önce gü-
venlik, ışıkları ihlal etmemek gibi kuralları 
doğru yapmaya çalışıyoruz. Kaldırımları 
ihlal eden arkadaşlar da var ama genelde 
bunu saatine çalışan arkadaşlarımız 

yapıyor. Kısa vadeli çalışanlar paket başı 
para kazanıyorlar. Onlar da yetiştirmek 
için koşturuyorlar. Müşteriler sabırlı ol-
malı, gelenleri azarlamamalı. Onların da 
idare etmeleri lazım, anlayışla karşılık 
vermeleri lazım çünkü bizim işimiz çok 
yoğun. Restoranda 100 tane sipariş olu-
yor, 1 dakika önce sipariş veren müşte-
riyle, 20 dakika önce sipariş verene aynı 
davranmaya çalışıyor. Herkes çok sabır-
sız ve bir an önce gelmesini istiyor” diye 
konuştu. 

Canımız pahasına çalışıyoruz 

Pandemiden sonra paket servislerin daha 

da çoğaldığını, paket satışlarının yüzde 
50 arttığına vurgu yapan bir diğer kurye 
Gökmen Soydan, “Paket satışları yüzde 
50 daha yükseldi. Bu sefer aynı miktarda 
kurye o kadar siparişe yetişemiyor. Müş-
teriler de her zamanki gibi siparişlerinin 
daha hızlı gelmesini istiyor. Yağmur ve 
kar olduğu zaman bu durum daha da zor 
oluyor. Müşterilerin daha anlayışlı olma-
sını bekliyoruz. Bu zamanlarda kuryele-
rin yaptığı kazalar da çoğaldı. Müşteriler 
kendi eşlerinin ya da çocuklarının bu işi 
yapıyor olduğunu düşünürlerse ve öyle 
bakarlarsa bizim için daha iyi olur” ifa-
delerini kullandı.

Tam 10 ton çöp toplandı!
İSTANBUL'DA cumartesi günü piknikçilerin  
akınına uğrayan Belgrad Ormanı'nda 10 ton 
çöp toplandı.Hafta içi yağan kar ve soğuk  
havanın ardından cumartesi günü sıcaklıkların 
yeniden artmasıyla vatandaşlar ormanlara ve 
sahillere akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günü 
fırsat bilen piknikçiler soluğu, dün Belgrad  
Ormanı’nda aldı. 3 binden fazla aracın giriş 
yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. 
Bu sabah saat 07.00’dan itibaren temizliğe  
başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar  
temizliği sürdürdü. DHA 

Yeşil alan çalışmalarına hız veren 
Başakşehir Belediyesi ağaç sevgisini 

çocuklara erken yaşlarda  
kazandırmak için “Fidanlar Birlikte 

Büyüyor” kampanyası başlattı.  
Başakşehirli çocuklar, Kayabaşı  

10. Bölge’de Başakgiller ile birlikte 
fidanlarını toprakla buluşturdu

Başakşehir’de 
yeşil seviliyor

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Avrupa’nın iki katı 
olan 21 metrekarelik kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını daha da artırmak için çalışma-
larını aralıksız olarak sürdürüyor. Hayata ge-
çirilen “Fidanlar Birlikte Büyüyor” 
kampanyası kapsamında çocuklarla birlikte 
80 fidan dikildi. Kayabaşı 10. Bölge’de site 
sakinlerine badem, defne, zeytin ve karaçam 
fidanları dağıtıldı. Güneşli havayı fırsat bilen 
site sakinleri ağaç dikimini hep birlikte yaptı. 
Fidan dikimine “sıfır atık, güzel gelecek” pro-
jesinin sevimli maskotları Başakgiller ve on-
larca çocuk da katıldı. Çocuklar bir yandan 
toprak ile oyun oynarken diğer taraftan fidan 
dikimi yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çık-
tığı fidan dikiminde çocuklar, keyifli zaman 
geçirdi. Fidan dikiminin ardından çocuklara 
çeşitli hediyeler verildi. DHA 

Kadınlar ayakta!
İSTANBUL Sözleşmesi'nin iptal edilmesi Ka-
dıköy'de protesto edildi. İstanbul Sözleşme-
si'nin iptal edilmesini protesto etmek için çok 
sayıda kadın, Kadıköy İskele Meydanı'nda 
eylem yaptı. Göstericiler, alana ses sistemi 
sokmak ve aranmadan girmek isteyince polis 
ekipleriyle aralarında gerginlik çıktı. Eylemci-
lerin ses sistemini alana sokmasının ardından 
protesto gösterisi yapıldı. İstanbul Sözleşme-
si'nin iptal edilmesine tepki gösteren grup, 
basın açıklamasının ardından dağıldı.  

Koronavirüs unutuldu! 
ÜSKÜDAR'DA vatandaşlar meydanlara ve sa-
hillere akın etti. Üsküdar Sahili'nde kimi fo-
toğraf çektirirken, kimisi de yürüyüş yapmayı 
tercih etti. Cumartesi gününde güneşli havayı 
fırsat bilen İstanbullular meydanlara ve sahil-
lere akın etti. Koronavirüs vakalarında yaşa-
nan artışa rağmen sahillerde yoğunluk oluştu. 
Üsküdar Sahili'nde de yoğunluk oluştu. 
Zaman zaman sosyal mesafenin de hiçe sa-
yıldığı görüldü. Ailesiyle sahile gelen Mustafa 
Demir, "Hava almaya geldik ama şu kalabalı-
ğın vermiş olduğu bir duyarsızlık var. Gelecek 
haftalarda yine kısıtlamalar gündeme gelmez 
inşallah" dedi. Oğuzhan Gökçe, "Cumartesi 
kısıtlamanın kalkması iyi oldu ama mesafe-
mizi koruyarak hava alabiliriz. Kardeşimi 
uzun zamandan sonra ilk defa dışarı çıkar-
dım. Uzaktan eğitimden dolayı iyice bunaldı. 
İnşallah yakın zamanda bu durumu atlatırız" 
diye konuştu. Çocukları gezdirmeye geldiğini 
söyleyen Mustafa Güldemir "Hava güneşli 
çok güzel bir hava var. Gezmeye geldik sahile. 
Koronadan çok sıkıldık. Ailecek hafta sonu-
nun tadını çıkarıyoruz" dedi.

Tiyatro için sokağa sadece onlar çıktı!
BU yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 
Türkiye'de bir ilk yaşandı. Avcılar'da faa-
liyet gösteren Ortadirek Tiyatrosu, so-
kağa inerek kutlama yapan tek tiyatro 
ekibini oldu. Tiyatrocular, Avcılar Mar-
mara Caddesi’nde 27 Mart Dünya Ti-
yatro Günü’nde festival havası estirdi. 
Pandemiden dolayı birçok tiyatronun ka-
pandığı ve seyirciye ulaşmakta zorluk 
çeken tiyatro gruplarının ekonomi ve 
moral açısından sokakta yer alamadıkla-
rını dile getiren Ortadirek Tiyatrosu 
Genel Sanat Yönetmeni Osman Genç 
“Hem tiyatromuzun hem de halkımızın 
morale ihtiyacı olduğunu düşündük” 
dedi. Sokakta alına bilecek en uygun 
pandemi kuralları içerisinde etkinliklerini 
gerçekleştirebildiklerini dile getirdi. Geç-
tiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 
sokakta kutlama yapamadıklarını anla-
tan Osman Genç, “Bu yıl seyircimizle so-
kakta yüzleşmek istedik ve sokağa çıktık. 
Gergin ve korku dolu zamanların içinde 
olsak da 2021'in ilk çoban ateşini yakmış 
olduk.” ifadelerini kullandı. 

Yalnız kaldığımız için üzüldük 

Bu yıl sokağa çıkan tek tiyatro grubu ol-
maktan dolayı üzüldüklerini de anlatan 
Genç, “Biz sokağa çıkarken önce Mar-
mara Caddesi'ndeki Atatürk Heyke-

li'nden yürüyüşe başladık. Bunun sebebi 
de Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata 
yaptığı katkıları vurgulamaktı” dedi. Tür-
küler ve tiyatro sloganlarıyla 1999 yılı 
Deprem Anıtı'nın önüne gelen Ortadirek 
Tiyatorus oyuncuları, burada;  
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ka-
leme aldıkları ulusal tiyatro bildirisini 
okuyup; tiyatronun Şantiye oyuncuları-

nın oyunları ile başlayan genç  
oyunculardan Sibel Kırpıs ve  
Doğukan Çevik oyunlarını sergiledi. 

Oyun vatandaşla bulaştı 

Havuz Meydanı'nda da Unesco tarafın-
dan Yunus Emre Yılı ilan edilmesinden 
dolayı Osman Genç’in yazıp yönettiği 
“Yunus Emre Aşk-ı Revan” oyununu 

Batuhan Öztürk seyircinin büyük ilgisi ile 
sergiledi. Aynı alanda tiyatro eğitmen 
oyuncusu Berkcan Genç “Utanıyorum” 
adlı psikolojik oyununu gerçekleştirdi. 

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Türkiye'de sokakta kutlama yapan tek tiyatro ekibi, Ortadirek Tiyatrosu oldu. Avcılar Marmara Cadde-
si'nde kutlama yapan tiyatro ekibinin Genel Sanat Yönetmeni Osman Genç, “Bu yıl yalnız kalmanın derin üzüntüsünü yaşadık” dedi

KURYELER ANLAYIS 
BEKLIYOR   

KURYE İslam Turganov da, “Müşteri-
lerden teşekkürden başka bir şey bekle-
miyoruz. Genellikle kötü 
davranıyorlar, kapıyı sert kapatıyorlar, 
teşekkür etmiyorlar. Paketlerini getir-
mek için canımızı yola atıyoruz” dedi. 
Bir başka kurye Ahmet Tavukçu ise, 
“Yağışlı havalarda dakikaların biraz 
uzamasını istiyoruz. Motorcu arkadaş-
larımız hep kaza yapıp ölüyorlar. 
Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. 
Sürelerin 45-50 dakika olmasını isteriz. 

Kuru havalarda gidiliyor ama yağışlı 
havalarda durum kötü oluyor. Puan-
lama sisteminde geç gelirse düşük 
puan veriyorlar. Bu da bize kötü yansı-
yor. Sipariş yola çıktığında müşteriye 
haber veriyorlar, daha anlayışlı davra-
nırlarsa seviniriz” diye konuştu.Farklı 
bir kurye ise, “Bazı yoğun günlerde 
4-5 paketle gidiyoruz. Motorcuların 
motorları arızalanıyor. Yetişmekte 
zorlanıyoruz. Müşteriler bize sadece 
teşekkür etse yeter” dedi. DHA 

Müşteriler insaflı olmalı 
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İstanbul’da yapılan  
araştırmada, müşteri  
şikayetlerinin en yoğun  
olduğu konular yüzde 
33,58 ile teslimat, yüzde 
30,88 ile kalite,  
yüzde 25,47 ile gıda  
güvenliği ve yüzde 10,07  
ile menü oldu. Teslimatla  
ilgili şikayetlerin odak  
noktasında yer alan  
kuryeler ise, canları  
pahasına çalıştıklarına  
dikkat çekerek, müşteriler-
den anlayış ve teşekkür 
beklediklerini söyledi 

RENKLİ görüntülere sahne olan et-
kinlikte, son olarak Avcılar Beledi-
yesi meydanında yer alan tiyatro 
seyircisini peşinden alkışlarla sü-
rükleyerek büyük bir çember oluş-
turdu.  Genç oyunculardan Melisa 
Çakır alkışlarla oyununu tamam-
ladı. Ardından Bir Garip Orhan 
Veli ve Taburenin Hikayesi oyu-
nundan kesitler sunan Ali Geyge-
loğlu  seyircilerini hayran bıraktı. 
Sahne ve sokak kostümlerini ta-
sarlayıp hazırlayan Tülin Aktaş 
tebrikleri kabul etti. Ortadirek Ti-
yatrosu Alternatif Bildirisi Tiyatro-
nun genç ve dinamik 
oyuncularından Tuluat Genç tara-
fından hazırlanan bildiri kendisi 
tarafından basına ve halka karşı 
okundu ardından “Kürsüde” adlı 
performansını sergiledi.  
ANIL BODUÇ 

Renkli görüntüler oluştu  


