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Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Başakşeh�r Çam ve 
Sakura Şeh�r Hastanes�’n�n açılış tören�ne katıldı.

aponya Başbakanı Abe’ye açı-
lışa katıldığı �ç�n teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yüklen�c� f�rmasından mühen-

d�s�ne, �şç�s�nden müteahh�d�ne kadar bu 
eser�n �nşasında emeğ�, alın ter�, katkısı 
bulunanlara teşekkürler�n� sundu.

Geçm�şte Japon f�rmalarla Marmaray 
ve Osman Gaz� Köprüsü g�b� çok öneml� 
altyapı projeler�ne �mza attıklarını hatır-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 
köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostlu-
ğuna yen� b�r halka daha ekl�yoruz. Hasta-
nem�z�n adını �k� ülken�n �ş b�rl�ğ�ne yaraşır 
şek�lde Başakşeh�r Çam ve Sakura Şeh�r 
Hastanes� olarak bel�rled�k. Y�ne �sm�yle 
müsemma olması �ç�n hastanem�z�n çev-
res�ndek� 15 dönümlük alanı b�nden fazla 
çam ve baharın müjdec�s� k�raz ç�çeğ� 
sakura ağacıyla donattık, donatmaya da 
devam edeceğ�z” ded�.

İstanbul’un gurur ab�deler�nden olacak 
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b�r eser� daha Türk�ye’ye kazandırdıkları-
nı d�le get�ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Rönesans ve Soj�tz f�rmalarının müşterek 
olarak bu muhteşem eser� �nşa etmeler�-
n�n Türk-Japon �ş b�rl�ğ�n�n, dayanışması-
nın b�r �fades� olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 789 b�n met-
rekare arsa alanı üzer�ne kurulu 1 m�lyon 
21 b�n metrekare kapalı alanıyla hastane-
n�n ş�md�den dünyanın sayılı hastaneler� 
arasına g�rd�ğ�n�n altını ç�zerek çevre ve 
enerj� dostu olan hastanen�n, kamu-özel 
ortaklığının en güzel örnekler�nden b�r� 
olduğunu, 456’sı yoğun bakım olmak üze-
re 2 b�n 682 yatağı, 725 pol�kl�n�k odası 
ve 90 amel�yathane masasıyla bu eser�n 
b�lhassa Kov�d-19 salgınıyla mücadelede 
kr�t�k b�r rol oynayacağını söyled�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 107 
branşta h�zmet verecek hastanede tam 
kapas�teye ulaşıldığında günlük 35 b�n 
ayaktan hasta alınmasını ve 500 özell�kl� 
amel�yat yapılmasının planlandığını be-
l�rterek 8 b�n 134 araçlık otoparkının yanı 
sıra üç hel�kopter p�st� de olan hastanen�n 
İstanbul Haval�manı’na yakınlığıyla yaban-
cı m�saf�rlere de h�zmet vereceğ�n� anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Bu şu demekt�r: Yan� artık İstanbul aynı 
zamanda uluslararası b�r sağlık merkez� 
durumuna gelm�şt�r. Bunun özell�kle başa-
tı Başakşeh�r Çam ve Sakura Şeh�r Has-
tanes�’d�r. “
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Türk�ye’de b�r rekor kırarak; Bayrampaşa Yıldırım Mahalle-
s�’nde 6. dönem muhtarlık görev�n� yürüten, mahallen�n hatta 
�lçen�n gözbebeğ� hal�ne gelen Adnan L�ç�na, Ramazan ayında 
da yaptığı faal�yetlerle d�kkat çek�yor.

RRRRRR amazan ayı süres�nce mesa� 
saatler�ne, sokağa çıkma kı-
sıtlamasına bakmadan gecel� 
gündüzlü çalışarak üzer�ne 

düşen görev�n fazlasını yapan Bayram-
paşa Yıldırım Mahalles� Muhtarı Adnan 
L�ç�na, yüzlerce �ht�yaç sah�b�ne ulaşarak 
onlara, hayırseverler�n tasadduk ett�ğ� 
erzak, f�tre ve zekatlarını ulaştırdı. Mahal-
ledek� bazı bakkalları dolaşarak borcunu 
ödeyemeyen a�leler�n borçlarını öded�. 

Yıldırım Mahalle Muhtarı Adnan L�ç�na 
sosyal medya hesabından gerek Rama-
zan ayında ve gerekse önces�nde yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında yaptığı açık-
lamada öncel�kle hayırseverlere teşekkür 
ett�.

 Muhtar Adnan L�ç�na’nın yaptığı açık-
lamalarının tamamını (www.yerelgercek.
com) haber s�tem�zden okuyab�l�rs�n�z.
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YAŞ ALANLAR NEFES ALDIYAŞ ALANLAR NEFES ALDIYAŞ ALANLAR NEFES ALDI
Yen� t�p koronav�rüs neden�yle sokağa çıkmaları kısıtlanan 

65 yaş üstü vatandaşlar, 6 saatl�ğ�ne get�r�len serbestl�k �le 
b�r haftalık aranın ardından yen�den sokağa çıktı.

en� t�p koronav�rüs neden�yle 
sokağa çıkmaları kısıtlanan 
65 yaş üstü vatandaşlar, 6 
saatl�ğ�ne get�r�len serbestl�k 

�le b�r haftalık aranın ardından yen�den 
sokağa çıktı. Başkan At�la Aydıner, Bay-
rampaşa’da park ve yeş�l alanlarda güzel 
havanın tadını çıkaran ‘Bayrampaşalı 
çınarlarla’ b�r araya gelerek onlarla uzun 
uzun sohbet ett�.

İç�şler� Bakanlığı genelges�yle 
17 Mayıs Pazar günü 12.00-18.00 
saatler� arasında sokağa çıkma-
larına �z�n ver�len 65 yaş üzer� �le 
kron�k rahatsızlığı olan vatandaşlar, 
b�r haftalık aranın ardından yen�den 
sokağa çıktı. Bayrampaşa’da ya-
şayan 65 yaş üstü vatandaşlar da 
parklara ve yeş�l alanlara gelerek 
hem d�nlend� hem de yürüyüş yaptı. 
Güzel havanın tadını çıkaran vatan-
daşlara b�r araya gelen Bayrampa-

YYY

şa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 
onlarla uzun uzun sohbet ederek 
dertleşt�.

“ALLAH ONLARI BAŞIMIZ-
DAN EKSİK ETMESİN”

‘Bayrampaşalı çınarlarla’ b�r 
arada olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu bel�rten Başkan Aydı-
ner, “B�lg�, b�r�k�m ve tecrübeler� 
�le topluma yol gösteren değerl� 
büyükler�m�z �le yen�den b�r ara-
ya geld�k. Kurallara uyarak, hem 

salgının yayılmasını önled�kler� hem de bu 
davranışlarıyla b�zlere örnek oldukları �ç�n 
her b�r�ne teşekkür ed�yorum. Allah onları 
başımızdan eks�k etmes�n. B�z�m �ç�n her 
b�r� çok değerl�, her b�r� çok kıymetl�.” ded�.

Başkan Aydıner’e 65 yaş üstü vatan-
daşları z�yaret� boyunca, beled�ye başkan 
yardımcısı Naser Ş�mşek �le mecl�s üyeler� 
de eşl�k ett�.
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GENCE 101 KİTAP SETİGENCE 101 KİTAP SETİGENCE 101 KİTAP SETİ

Bayrampaşa Beled�yes�, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençl�k 
ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü münasebet�yle 101 gen-
ce 101 k�tap set� hed�ye ett�.

BBBBBB narak kutlandı. Çok sayıda Bayrampaşalı 
balkonlara çıkarak eller�nde Türk bayrak-
ları �le marşlar söyled�. Bayrampaşa Bele-
d�yes� de 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünde, 
sosyal medya hesapları üzer�nden yaptığı 
uygulama �le 101 gence 101 k�tap set� he-
d�ye ett�. Uygulamanın büyük �lg� görmes� 
üzer�ne, Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, Tw�tter hesabından b�r açık-
lama yaparak 101 gence daha k�tap set� 
hed�ye edecekler�n� bel�rtt�.

İç�nde dünya klas�kler� bulunan ve top-
lam 5 k�taptan oluşan setler, hed�ye alma-
ya hak kazanan gençlere tesl�m ed�lecek.

ayrampaşa Beled�yes�, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençl�k 
ve Spor Bayramı’nın 101. yıl 
dönümü münasebet�yle 101 

gence 101 k�tap set� hed�ye ett�. Gençle-
r�n yoğun �lg�s� neden�yle, Tw�tter hesa-
bından b�r açıklama yapan Başkan At�la 
Aydıner, 101 k�tap set� daha hed�ye ede-
cekler�n� söyled�.

23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk 
Bayramı’nda olduğu g�b�, 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma Gençl�k ve Spor Bayramı 
da koronav�rüs salgını neden�yle saat 
19.19’da balkonlarda İst�klal Marşı oku-
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Bayrampaşa Beled�yes�, ger� dönüşüm �ç�n başlattığı ‘kıya-
fet kumbarası’ uygulamasının büyük �lg� görmes� neden�yle 
25 olan kumbara sayısını 50’ye yükseltt�. Uygulama �le b�r yıl 
�ç�nde 100 ton tekst�l malzemes� toplandığı öğren�ld�.

ayrampaşa Beled�yes�, ger� 
dönüşüm �ç�n başlattığı ‘kıya-
fet kumbarası’ uygulamasının 
büyük �lg� görmes� neden�yle 

25 olan kumbara sayısını 50’ye yükseltt�. 
Uygulama �le b�r yıl �ç�nde 100 ton tekst�l 
malzemes� toplandığı öğren�ld�.

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n �k�nc� el 
kıyafet, çanta ve ayakkabı g�b� g�y�m ve 
aksesuar eşyalarının ger� kazanımı �ç�n 
yaklaşık b�r yıl önce başlattığı ‘kıyafet 
kumbarası’ uygulaması büyük �lg� görüyor. 
Beled�ye yetk�l�ler�, gelen talepler doğ-
rultusunda 25 olan kumbara sayısını 50 
yükselterek bunları �lçedek� 11 mahalleye 
orantılı olarak yerleşt�rd�. Uygulama �le 
şu ana kadar toplam 100 ton tekst�l mal-
zemes�n�n toplanarak ger� dönüşümünün 
sağlandığı bel�rt�ld�.

BBBBBB

Bayrampaşa Beled�yes� Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen 
uygulama �le vatandaşlar, ‘kıyafet kum-
baralarına’ kullanmadıkları tekst�l eşya-
ları �le ayakkabı ve çantalarını atab�l�yor. 
Kumbaralarda b�r�ken ürünler haftanın 
bel�rl� günler�nde toplanarak ger� dönüşüm 
fabr�kasına gönder�l�yor. Böylece hem ülke 
ekonom�s�ne, hem de doğanın korunması-
na katkı sağlanıyor.

KIYAFET KUMBARASI NOKTALARI
1- Altınteps� Mahalles� L�man Gençl�k 
Merkez önü
2- Altınteps� Mahalles� Hayat Tepe s�te �ç�
3- Altınteps� Mahalles� Em�n N�hat Sözer� 
Caddes�
4- Altınteps� Mahalles� Şa�r Bak� İlkokulu 
önü
5- Altınteps� Mahalles� Arda Turan Spor 
Kompleks� önü
6- Altınteps� Mahalles� Merkez Cam�� yanı 
park �ç�
7- Altınteps� Mahalles� M�yansera Evler� 
önü
8- Cevatpaşa Mahalles� Gökhan Sokak
9- Cevatpaşa Mahalles� Derya Sokak
10- Cevatpaşa Mahalles� Muhtarlık yanı
11- Cevatpaşa Mahalles� A�le Sağlık Mer-
kez önü
12- İsmetpaşa Mahalles� Sabr� Akpınar 
Parkı önü
Ve d�ğer kumbaralarla sayı 50’y� bulmak-
tadır.

BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER   
KUMBARADA BİRİKİYORKUMBARADA BİRİKİYORKUMBARADA BİRİKİYOR
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40 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ40 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ40 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Koronav�rüs salgını kapsamında alınan önlemler neden�yle 

sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun b�r ara-
dan sonra �lk defa sokağa çıktı.

oronav�rüs salgını kapsamın-
da alınan önlemler neden�yle 
sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 
yaş altı çocuklar uzun b�r ara-

dan sonra �lk defa sokağa çıktı. Bayram-
paşa Beled�yes�’n�n dezenfekte ett�ğ� ve 
onlar �ç�n yen� oyun alanları oluşturduğu 
parklarda gönüller�nce oynayan çocuklar 
doyasıya eğlend�. Çocukları yalnız bırak-
mayan Başkan At�la Adıner de onların 
mutluluğuna ortak oldu.

Türk�ye’n�n koronav�rüs salgını �le mü-
cadele ett�ğ� şu günlerde, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın açıkladığı 
kontrollü sosyal hayat takv�m� �şlemeye 
devam ed�yor. 65 yaş üstü vatandaşların 
pazar günkü sokak �zn�n�n ardından sıra 
çocuklara geld�. Bayrampaşa’da da 14 yaş 
altı çocuklar 40 gün sonra sokağa kavuş-
tu. Ebeveynler�n�n gözet�m�nde maske ve 
sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa 

çıkan çocuklar, Bayrampaşa Beled�ye-
s�’n�n dezenfekte ett�ğ� ve onlar �ç�n yen� 
oyun alanları oluşturduğu parklarda gö-
nüller�nce oynayıp doyasıya eğlend�.

Çocukların doyasıya eğlend�ğ� parklar-
da onlarla b�r araya gelerek mutluluklarına 
ortak olan Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, “Koronav�rüs h�ç şüphes�z 
çocuklarımızı da olumsuz etk�led�. Onların 
sağlığını korumak �ç�n sokağa çıkmaları 
b�r sürel�ğ�ne kısıtlandı. Cumhurbaşkanı-
mız tarafından alınan kararla günler sonra 
bugün yen�den sokağa çıkan çocukları-
mızın neşeler� parklarımıza ayrı b�r neşe 
kattı. B�r kez daha gördük ve anladık k�, 
evlatlarımız b�rer dünya süsü. Onlar ha-
yatın neşes�, hayatın tadı. Hayatımız ve 
parklarımız sevg�l� çocuklarımız �le güzel. 
B�r süre daha sabredel�m, kend�m�z ve 
sevd�kler�m�z �ç�n alınan tüm tedb�rlere 
r�ayet edel�m. El b�rl�ğ�yle bu kara günler� 
de arkamıza bırakacağız �nşallah.” ded�.
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BAYRAMPAŞALI GENÇLER SOKAKLA BULUŞTUBAYRAMPAŞALI GENÇLER SOKAKLA BULUŞTUBAYRAMPAŞALI GENÇLER SOKAKLA BULUŞTU
Yen� t�p koronav�rüs �le mücadele kapsamında yaklaşık 42 

gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığındak� genç-
ler bugün �lk kez dışarı çıktı.

en� t�p koronav�rüs �le müca-
dele kapsamında yaklaşık 42 
gündür dışarı çıkması yasak-
lanan 15-20 yaş aralığındak� 

gençler bugün �lk kez dışarı çıktı. 11.00-
15.00 saatler� arasında dışarıda bulunan 
Bayrampaşalı gençlerle b�r araya gelen 
Başkan Aydıner, “Geleceğ�m�z�n tem�na-
tı sevg�l� gençler�m�zle hasret g�derd�k.” 
ded�.

Türk�ye’de yen� t�p koronav�rüs salgı-
nının yayılmasını önlemek amacıyla 4 
N�san’dan ber� 20 yaş altındak� çocukların 
sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan nor-
malleşme adımları sonrası 20 yaş altında-
k�ler �ç�n de sokağa çıkma kısıtlaması ko-
nusuna değ�ş�kl�kler yapıldı. Bu kapsamda 
15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatler� 
arasında get�r�len serbestl�k �le 15-20 yaş 
grubu, yürüme mesafes�yle dışarı çıkab�l-
d�. Bayrampaşa’da parkları, caddeler� ve 

YYY yeş�l alanları dolduran gençlerle b�r araya 
gelen Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, “Geleceğ�m�z�n tem�natı sevg�l� 
gençler�m�zle hasret g�derd�k. Onlar b�z�, 
b�z de onları çok özlem�ş�z. Kurallara uya-
rak bu sıkıntılı günler� de aşacağız. B�raz 
daha sabredel�m, v�rüsü b�rl�kte yenece-
ğ�z.”  ded�.

101010 www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi
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ESENLER İÇİN AKILLI ESENLER İÇİN AKILLI ESENLER İÇİN AKILLI 
ŞEHİR ÇALIŞTAYIŞEHİR ÇALIŞTAYIŞEHİR ÇALIŞTAYI

Esenler’de yapımına devam ed�len “Türk�ye’n�n İlk Akıllı Şeh-
r� Esenler” projes�n�n e-Çalıştay’ı telekonferans yöntem�yle 
yapıldı.

ürk�ye’n�n Akıllı Şeh�rler�” e-Ça-
lıştay’ı korona v�rüs tedb�rler� 
kapsamında telekonferans 
yöntem�yle gerçekleşt�r�ld�. 

Çalıştaya; Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakan 
Yardımcısı Fatma Varank, Sanay� ve 
Teknoloj� Bakan Yardımcısı M. Fat�h Kacır 
ve Esenler Beled�ye Başkanı M. Tevf�k 
Göksu takıldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan 
Esenler Beled�ye Başkanı M. Tevf�k Gök-
su, Esenler’�n İstanbul’da çarpık yapı-
laşmanın en vah�m örnekler�nden b�r� 
olduğunu ve bunu dönüştürmek �ç�n çalış-
tıklarını ve başarılı sonuçlar elde ett�kler�n� 
bel�rterek şöyle konuştu:

“Bu şehr�, modern algılar üzer�nde var 
olan, geleneksel kodlarını �ç�nde var eden 
mükemmel ve aynı zamanda korkunun 
ortadan kalktığı b�r şeh�r hal�ne get�reb�l-

TTT

mek �ç�n b�rtakım gayretler �ç�ne g�rd�k. 
Sosyoloj�k olarak en ana sorunun ne 
olduğunu tesp�t ett�k. İnsanın hayatındak� 
en öneml� sorun olan güven ve güvenl�k 
sorunu olduğunu anladık. İlk olarak Esen-
ler’� güvenl� b�r şeh�r hal�ne get�rd�k. İstan-
bul’un en az suç �şlenen dört �lçes�nden 
b�r tanes� yaptık. Güvenl� şeh�r çalışması 
perspekt�f�nde kend�m�ze b�rtakım para-
metreler bel�rled�k. Sosyoloj�k, ps�koloj�k, 
ekonom�k unsurları devreye soktuktan 
sonra bu şehr�n akıllı kent olarak d�zayn 
ed�lmes� gerekt�ğ�ne karar verd�k. Esenler 
Beled�yes�’ne devred�len Asker� Rezerv 
Alanı’nı güvenl� şeh�r parametler� çerçeve-
s�nde Türk�ye’de en kapsamlı akıllı şehr� 
olarak d�zayn etme kararı aldık. Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı’nın desteğ�yle çalışmalara baş-
ladık. Bu çalıştayda ortaya çıkacak ver�ler 
de bu şehr� kurmamızda b�ze büyük katkı-
lar sunacaktır.”

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakan Yardımcısı 
Fatma Varank, Esenler’dek� ‘Akıllı Şeh�r’ 
�le �lg�l� beklent�ler�n� şu �fadeler �le d�le 
get�rd�:

“Esenler rezerv alanında yapılacak ‘Akıllı 
Şeh�r’� planlarken �nsanların yaşayacağı, 
çalışacağı ve akıllı şeh�r uygulanmalarını 
b�rer laboratuvarı olacak b�r alan tasar-
ladık. Türk�ye’de bu �ş� yapab�lecek tüm 
f�rmaların, ün�vers�teler� ve gençler�m�z�n 
çalışmalarını yapab�lecekler� büyük b�r 
saha ve anal�z alanı var. 





twitter.com/Yerel_Gercek 131313yerelgercek.com/e-dergi

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Gaz�osmanpaşa’da Çocuklara K�tap ve Maske DağıtıldıGaz�osmanpaşa’da Çocuklara K�tap ve Maske DağıtıldıGaz�osmanpaşa’da Çocuklara K�tap ve Maske Dağıtıldı
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 40 gün sonra dışarı çıkan çocuk-

ları hed�yeler �le karşıladı. Kend�ler�ne dağıtılan k�tap ve f�-
gürlü maskeler �le mutlu olan çocuklar, parklarda doyasıya 
eğlend�.

orona v�rüs (Cov�d-19) tedb�r-
ler� kapsamında 3 N�san’dan 
bu yana sokağa çıkamayan 
çocukların özlem� sona erd�. 

Kontrollü sosyal hayata geç�lmes�n�n ar-
dından 13 Mayıs’ta 11.00 �le 15.00 arası 
sokağa çıkma �zn� ver�len 0-14 yaş arası 
çocuklar, parklara ve bahçelere akın ett�. 

40 gün sonra yen�den parklarına kavu-
şan çocuklara, Gaz�osmanpaşa Beled�ye-
s� ek�pler� evde okumak �ç�n k�tap ve özel 
olarak üret�len f�gürlü maskeler hed�ye 
ett�. Evler�nden çıkmanın sev�nc�n� yaşa-
yan çocuklar, Gaz�osmanpa-
şa Beled�ye Başkanı Hasan 
Tahs�n Usta’nın el�nden aldık-
ları hed�yelerle daha mutlu 
oldular.

Sedat Balkanlı Parkı’nda 
çocuklara hem maske hem 
de k�tap hed�ye eden Başkan 
Usta, “Dünyanın en güzel 
duygusu herhalde çocukları 
mutlu etmek. Onların mutlulu-
ğu �le mutlu olmak. B�z de bugün burada 
yaklaşık 2 aydır evde kalarak bu ödülü 
hak eden, bu mutluluğu yaşayan çocukla-
rımızla beraber�z. İmalatını beled�yem�z�n 
bünyes�nde yaptığımız özel maskeler�m�z� 
bugün çocuklarımıza dağıtıyoruz. 

Her b�r çocuğumuzun maske �le park-
larda dolaşmasını arzu ed�yoruz. Bütün 

KKK parklarımızı dezenfekte ed�lm�ş şekl�yle 
çocuklarımızın h�zmet�ne açtık. Aynı za-
manda bu �k� aylık süre �ç�nde evde kala-
rak hastalığa karşı aldıkları bu tedb�rler 
doğrultusundan onlara b�r k�tap hed�ye 
ed�yoruz. B�r sonrak� parkta buluşmamız 
önces�nde de onları buradan uğurlamak 
�st�yoruz” ded�.

Parka gelerek kardeş�yle b�rl�kte oyun 
oynayan ve Gaz�osmanpaşa Beled�ye-
s�’n�n ürett�ğ� özel maskelerden takan 
çocuklardan Alm�na Yılmazg�l “Bugün çok 
mutluyum, b�rkaç aydır dışarı çıkmıyor-

dum.

Parkta oynuyoruz kardeş�mle çok se-
v�nd�m, bugün böyle olmasına çok da gü-
zel oldu. Maskem� de çok beğend�m tam 
çocuklara göre. Evde hep k�tap okuyor-
dum. K�tap hed�yes� de çok �y� oldu ben�m 
�ç�n” d�ye konuştu.
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EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN

Eyüpsultanlı Çocuklardan Muhteşem Ramazan Köşeler�Eyüpsultanlı Çocuklardan Muhteşem Ramazan Köşeler�Eyüpsultanlı Çocuklardan Muhteşem Ramazan Köşeler�
Eyüpsultan Beled�yes� Gençl�k ve Spor Müdürlüğü’nün, sal-

gın neden�yle evler�nden çıkamayan çocuklar �ç�n “Yaşasın! 
Ramazan Ev�m�n Başköşes�nde” sloganıyla özel olarak düzen-
led�ğ� etk�nl�k büyük �lg� gördü.

yüpsultanlı çocuklar “Ra-
mazan Köşes� Etk�nl�ğ�” 
kapsamında 11 ayın Sultanı 
Ramazan-ı Şer�f �ç�n evler�n-

de b�rb�r�nden güzel Ramazan Köşeler� 
oluşturdular, rengarenk res�mler ç�zd�ler.

Çocuklar, gönüller�nden geld�ğ�nce 
büyük b�r özenle hazırladıkları her b�r� 
b�rb�r�nden güzel Ramazan köşeler�n�n, 

EEE

yaptıkları res�mler�n fotoğrafl arını çekerek 
Eyüpsultan Beled�yes� �le paylaştılar.

Eyüpsultanlı çocukların hazırlayıp gön-
derd�kler� res�mler, Eyüpsultan Beled�ye-
s�n�n sosyal medya hesaplarında renkl� 
görüntüler oluşturdu. Etk�nl�k sayes�nde 
çocuklar Ramazan’ın manev� havasını, 
evler�nde oluşturdukları Ramazan Köşe-
s�’nde h�ssett�ler.

Uyarıları d�kkate alarak evler�nde kalan 
çocuklar �ç�n ömür boyu unutamayacakları 
güzel b�r anı olacak Ramazan Köşes� Et-
k�nl�ğ�’ne katılmak �steyen çocuklar, evle-
r�nde yaptıkları faal�yetler�n fotoğrafl arını 
(0532 761 74 11) Whatsapp hesabına yol-
layab�l�rler. Bu etk�nl�k sayes�nde çocuklar 
hem eğlenerek hoşça vak�t geç�rme hem 
de becer�ler�n� serg�leme �mkanı buluyor.
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FATİHFATİHFATİH

Berber ve Kuaförler�m�z Em�n EllerdeBerber ve Kuaförler�m�z Em�n EllerdeBerber ve Kuaförler�m�z Em�n Ellerde
Normalleşme sürec� kapsamında kepenkler�n� açan berber, 

kuaför ve güzell�k merkezler�m�z ek�pler�m�z tarafından de-
zenfekte ed�lerek, �şletmelere sağlık k�t� hed�ye ed�l�yor.

ormalleşme sürec� kapsamın-
da kepenkler�n� açan berber, 
kuaför ve güzell�k merkezle-
r�m�z ek�pler�m�z tarafından 

dezenfekte ed�lerek, �şletmelere sağlık k�t� 
hed�ye ed�l�yor.

Uzun b�r bekley�ş�n ardından berber, 
kuaför ve güzell�k merkezler� kapılarını 
müşter�ler�ne açtı. Açılış önces� Fat�h 
Beled�yes� tarafından dezenfekte ed�len 
kuaför ve berberlere, vatandaşlarımızın 
sağlığı �ç�n maske, eld�ven ve dezenfek-
tan �çeren sağlık setler� hed�ye ed�l�rken, 
sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması 

NNN amacıyla gerekl� önlemler�n alınması hu-
susunda denet�mler de sürdürülüyor.
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Selahatt�n Bölükbaşı 

İAÜ Yen� Medya Y.L.

Yen� Medya ve F�lm Çalışmaları

  
YENİ MEDYA KURAMLARI VE SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA “LACASA DE   

PAPEL” ADLI DİZİ FİLMİN AÇIMLANMASI

 ÖZET

      B�lg�n�n en değerl� kaynak, üret�m aracı, hatta temel ürün olduğu enformasyon 
toplumunda; madd� olmayan �majlar, logolor ve semboller ön plandadır. Enformasyon 
dolaşımını sağlayan yen� �let�ş�m teknoloj�ler�ndek� gel�şmeler, enformasyon toplumu 
kuramlarının temel �lg� alanı olmuştur. Başroller�n� Ursula Corbero, Alvaro Morte, It-
z�ar Ituno'nun paylaştığı, Alex P�na'nın yapımcısı olduğu, Netfl �x'�n ödüllü b�r d�z� f�lm� 
olan  La Casa De Papel, dört sezonluk ser� �le telev�zyonun �nternetle düet yaptığı 
Netfl �x ekranlarındadır. Enformasyon okuryazarlığının en etk�l� b�r şek�lde kullanıldığı 
d�z�n�n konusu; aylar önce planlanan ve çalışılıp geçekleşt�r�len soygunlardır. 2017’de 
İspanya telev�zyonlarında yayına başlayan La Casa De Papel adlı d�z� f�lm, yen� med-
ya kuramları �le olan �l�şk�s� doğrultusunda açımlanacaktır.

Anahtar Kel�meler: Yen� Medya Kuramları, Enformasyon Çağı, D�z� F�lm, La Casa De 
Papel
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1. G�r�ş

Başroller�n� Ursula Corbero, Alvaro 
Morte, Itz�ar Ituno'nun paylaştığı d�z� f�lm-
de; yardımcı karakterler�n de gerçekleş-
t�rd�ğ� başarılı performans, d�z�n�n dünya 
çapında �lg�yle �zlen�p beğen�lmes�n� sağ-
lamıştır. D�z�de rol alan d�ğer oyuncular: 
"Pedro Alonso, Alba Flores, M�guel Her-
ran, Ja�me Lorente, Esther Acebo, En-
r�que Arce, Darko Per�c, Hov�k Keuchker�-
an, Luka Peros, Belen Cuesta, Fernando 
Cayo, Rodr�go de la Serna, Najwa N�mr�, 
Paco Tous, Mar�a Pedraza, K�t� Manver."

İlk �k� kısımda İspanya Kral�yet Darpha-
nes�, üç ve dördüncü kısımlarda �se İspan-
ya Merkez Bankası'na yapılan soygunların 
�şlend�ğ� d�z�de Profesör (Alvaro Morte), 
soygunlardan aylar önce ek�b� �le kampa 
g�rerek yapacakları soygunları en �nce 
detayına kadar çalışmıştır. Bu çalışmaları 
adeta öğrenc�ler�ne eğ�t�m veren gerçek 
b�r profesör g�b� gerçekleşt�rerek, olağan 
dışı durumlarda nasıl hareket edecekler�n� 

ek�b�ne öğretm�şt�r. Gerekt�ğ�nde b�r cer-
rah g�b� nasıl amel�yat edeb�lecekler�n� ya 
da yakalanmaları durumunda başlarına 
neler�n geleb�leceğ�n� b�r avukat g�b� öğ-
renmeler�n� sağlamıştır. 

Özell�kle �lk �k� kısmı oldukça heyecanlı 
geçen d�z�n�n çek�mler� İspanya'nın  baş-
kent� Madr�d'de yapılmıştır. İlk önce “An-
tena 3” adlı b�r İspanyol kanalında yayına 
başlayan La Casa De Papel adlı d�z�, 
2017 yılında yayın haklarını dünyanın en 
ünlü f�lm ve d�z� platformu olan Netfl  �x'e 
satmıştır. Netfl  �x, d�z�n�n süreler�n� kısaltıp 
dört kısım olarak yayınlamaktadır.

Alvaro Morte (Profesör)'n�n NTV 
Haber S�tes�’nde yayınlanan b�r röportajın-
da, kend� canlandırdığı karakter hakkında 
sorulan soruya şu cevabı verm�şt�r:   

"Bana sorarsanız, Profesör’ün en 
öneml� özell�kler�nden b�r� tam da bu: Tar�f 
ed�lemezl�k! Her zaman şaşırtan b�r ka-
rakter o; ürkek, ufak, gr� ve tar�f ed�lmes� 
güç b�r görüntüsü var. 
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Üzer�n� kazıdıkça s�z� daha 

çok ve daha çok şaşırtan koca 
b�r dünyayla karşılaşıyorsunuz. 
Tab�� k� onun metod�k, entelek-
tüel ve v�cdanlı b�r k�ş� oldu-
ğunu hep�m�z b�l�yoruz. Fakat 
gerçekte k�m bu Profesör, nasıl 
b�r�? B�r arkadaşım �lk sezonu 
�zled�kten sonra bana şöyle 
ded�: “Profesör’ün müptelası 
oldum ama gerçekte nasıl b�r 
adam olduğu konusunda h�ç-
b�r f�kr�m yok. Yalan mı söylüyor, doğru 
mu söylüyor, gerçekten müfett�şe âşık mı 
oluyor yoksa bu, onun planının b�r parçası 
mı? “Bence bu tar�f ed�lemezl�k, bu g�zem-
l� çember tam da karakter�n büyüsünün 
dayandığı nokta �şte."

Soygun esnasında dışarıda adeta 
kend�s�ne b�r üs kuran Profesör, önünde-
k� b�lg�sayarlardan Kral�yet Darphanes�n� 
gözlemlerken, Darphane'n�n telefonu �le 
de �çer�dek� l�der Berl�n (Pedro Alonso) �le 
bel�rl� aralıklarla görüşmeler yapmaktadır. 
Pol�sler�n kurduğu kr�z merkez�n�n �ç�ne 
kadar g�rerek onları ustalıkla yönlend�r-
m�şt�r. 

Netfl  �x’ten d�z� hakkında şu açıklama 
yapılmıştır: 

“Álex P�na tarafından yaratılan La Casa 
de Papel, soygun türünde b�r TV d�z�s�d�r. 
P�na, onu kend� kend�ne yeten b�r telev�z-
yon h�kayes� olarak öngördü,  t�p�k soygun 
f�lmler�ne göre avantajı, karakter gel�ş�m�-
n�n oldukça uzun b�r anlatı yayına yayıla-
b�lmes�yd�. Soygun türü genell�kle rasyo-
nel b�r erkek Anglo-Sakson odak noktası 
�le anlatılırken, La Casa de Papel, b�r 
kadın (Tokyo) perspekt�f�nden anlatarak, 
komed� enjekte ederek ve göster�ye güçlü 
b�r Lat�n k�ml�ğ� vererek soygun h�kayes�n� 
yen�den canlandırıyor. Bu nedenle, dost-

luğun tutkusu ve dürtüsü g�b� duygusal 
d�nam�kler, duygular ve sevg�, daha fazla 
gerg�nl�k �ç�n stratej�k mükemmel suçu 
dengel�yor. Soygun f�lm� formülü, çeten�n 
nasıl b�r araya get�r�ld�ğ� konusunda dur-
mak yer�ne açılış görüntüler�nden sonra 
soygunu başlatarak daha da altüst olur. 
Flashbackler, zaman atlamaları ve Tok-
yo, güven�lmez b�r anlatıcı olarak anlatım 
karmaşıklığını arttırır.”

2. La Casa De Papel D�z� F�lm� 
�le İlg�l� Yen� Medya Kuramları

“İlet�ş�me �l�şk�n �lk kuramsal ve felsef� 
yaklaşımlardan b�r�s� olan Ar�sto’nun re-
tor�k yaklaşımı; b�r davayı kazanmak, b�r 
tartışmada üstün gelmek veya b�r d�nley�c� 
gurubunu �kna etmek �ç�n söylev türle-
r�, �çer�kler ve sözel yöntemler üzer�ne 
b�r düşünced�r. “Nasıl bunu daha �y� d�le 
get�reb�l�r�m” veya “Bu kararın gerekl�l�ğ�-
ne nasıl �nandırab�l�r�m” sorularına cevap 
arar. İknanın genel �lkeler�n� bet�mlemekte-
d�r.”  (Yen� Medya ve Dokunmat�k Toplum, 
2014: 22)

“Modern dünyanın kurulmasıyla ortaya 
çıkan kalabalıkları anlamlandırmak �ç�n 
kullanılan “K�tle toplumu ve kültürü yakla-
şımları” b�l�msel yönteme değ�l; spekülas-
yona ve muğlak değerlend�rmelere dayalı 
açıklamalardır” (K�tle İlet�ş�m Kuramları, 
2018: 39-54).
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“K�tle toplumu ve k�tle kültürü kuramcı-

larından Gustave Le Bon, k�tle ps�koloj�s� 
üzer�ne çalışır. Gustave Le Bon’a göre: 
“İnsanlar k�tle �çer�s�ndeyken k�ş�l�ks�zleş�r, 
b�l�nçaltındak� tüm yıkıcı duyguları açığa 
çıkarır, daha cüretkar olur, barbarlaşır, 
telk�ne daha açık hale gel�r. K�tleler; uy-
garlığın düşmanı ve yıkıcı b�r güç olarak 
görülmekted�r.” 

“K�tle kuramcılarından T.S. El�ot ve Wal-
ter L�ppman, k�tleler� yönlend�recek el�tlere 
�ht�yaç olduğunu savunmaktadır. L�pp-
man’a göre, eğer �nsanlar �rrasyonel b�-
l�nçdışı güçlerle yönlend�r�l�yorsa, demok-
ras�y� yen�den düşünmek gerekmekted�r. 
Şaşkın güruhu yönet�p yönlend�recek b�r 
el�t kes�me �ht�yacın var olduğu görüşünü 
savunmaktadır.”

“Sınırlı etk�ler dönem� kuramcılarından 
Bernard Cohen’�n “Gündem düzenleme 
kuramı”na göre; k�tle �let�ş�m araçları, 
�nsanların nasıl düşüneceğ�n� değ�l, ne 
hakkında düşüneceğ�n� bel�rlemede etk�l�-
d�r” (K�tle İlet�ş�m Kuramları, 2018: 117).

“Teknoloj�k merkezl� 
kuramlardan “Teknoloj�k 
bel�rlen�mc� yaklaşım”; 
daha çok teknoloj�ler�n 
get�rd�ğ� - get�receğ� 
avantaj ve dezavantajlar 
üzer�ne odaklanmakta-
dır. O teknoloj�n�n kulla-
nıldığı toplumsal yapıyı, 
egemenl�k �l�şk�ler�n� göz 
ardı etmekted�r. Buna 
teknoloj�k bel�rlen�mc�l�k 
denmekted�r. Tekono-
loj�y� d�ğer toplumsal 
alanlar karşısında ba-
ğımsız değ�şken olarak 
görmekted�r. Mcluhan 
ve onun öncülü İnn�s, 

teknoloj�k bel�rlen�mc� düşüncen�n en 
öneml� tems�lc�ler�d�r. Modern toplumun 
şek�llenmes�nde �let�ş�m teknoloj�ler�ne 
özel vurgu yaparlar. “

 “Marshall Mcluhan “Med�um �s the 
message” (Araç mesajdır) sözü �le ara-
cın taşıdığı mesajdan çok, aracın tekn�k 
özell�kler�n�n öneml� olduğunu, “Küresel 
köy” söylem�yle de elektron�k medya �le 
beraber, zaman ve mekanın  önem�n� y�-
t�rd�ğ�n�, telev�zyon dünyanın herhang� b�r 
yer�ndek� b�r olayı naklen evler�m�ze taşı-
yıp, �nsanlık arasında ortak b�r kültür ve 
ruh oluşturduğunu �fade etmekted�r” (Yen� 
Medya ve Dokunmat�k Toplum, 2014: 13).

 “Enformasyon toplumu b�lg�n�n en de-
ğerl� kaynak, üret�m aracı, aynı zamanda 
temel ürün olduğu b�r toplumdur. Madd� 
olmayan �majlar, logolar, semboller ön 
plandadır. Enformasyon dolaşımını sağ-
layan yen� �let�ş�m teknoloj�ler�ndek� gel�ş-
meler de enformasyon toplumu kuramları-
nın temel �lg� alanı olmuştur” (K�tle İlet�ş�m 
Kuramları, 2018: 262).
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“Japonya’nın en-

formasyon toplumu 
raporunu hazırlayan 
Masuda; yen� oluşan 
toplumsal b�ç�m� anlat-
mak �ç�n “Kompütopya” 
ter�m�n� kullanmakta-
dır. B�lg�sayar - �let�ş�m 
tekonoloj�s�n�n olduğu, 
merkez�leşm�ş b�r yö-
net�m olmaksızın �şler�n 
yürütüldüğü b�r ütopya 
türüdür. “

“Enformasyon kuram-
larından “Sayısal eş�t-
s�zl�k yaklaşımı”: B�lg�n�n 
üret�lmes�, �şlenmes�, 
paylaşılması ve değer 
yaratması sürec�n�n 
dışında kalan büyük çoğunlukla, bu sü-
rece etk�n olarak katılan küçük azınlık 
arasındak� eş�ts�zl�ğ� anlatan kavramdır. 
Sayısal eş�ts�zl�kle �lg�l� olarak genell�kle 
üç göstergeden bahsed�lmekted�r: Er�ş�m, 
kullanım ve enformasyon okuryazarlığı. 
Enformasyon okuryazarlığı, enformasyon 
ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n etk�n b�r b�ç�mde 
kullanılma m�ktarını anlatmaktadır. Yen� 
�let�ş�m teknoloj�ler�n� etk�n kullanma yete-
neğ� olan k�ş�lere “D�j�tal yerl�”, bu yatkın-
lığa sah�p olmayanlara “D�j�tal göçmen” 
denmekted�r.”

3. S�nema Teknoloj�s�: 

S�nemada özel efektler g�derek daha 
fazla önem kazanmaya başlamıştır. Özel 
efektler dar anlamıyla doğrudan yaratıcı 
potans�yele sah�p olan çok farklı etk�n-
l�kler� adlandırmaktadır. S�nemanın �lk 
zamanlarından ben�msenen özel efektler 
sayes�nde; f�lm�n sürekl� olarak arka arka-
ya çek�lmes� gerekmez ve ç�z�mler, res�m 
ve maketler gerçekm�ş g�b� görüntülene-

b�l�r. Ayrıca özel efektler sayes�nde farklı 
ortamlardak� çeş�tl� görüntüler b�rleşt�r�le-
b�l�r ve daha etk�n b�r anlatım sağlanab�l�r 
(Monaco, 2011: 133). Bu bağlamda özel 
efektler s�nemanın anlatım b�ç�mler�n� etk�-
lem�ş, değ�şt�rm�ş ve değ�şt�rmeye devam 
etmekted�r (Avatar f�lm�n�n çözümlenmes�,  
Doç. Dr. Okan Ormanlı: 4).

4. Sonuç

S�nema, �nsan hayatının b�r gösterges�d�r. 
Hayatın �çer�s�nde var olan herşey s�nema-
da da vardır. 

La Casa De Papel adlı İspanyol d�z� 
f�lm ser�s�n�n yapımcısı Alex P�na, sosyal 
hayatı adeta f�lme taşımıştır. Dünya çapın-
da büyük b�r �lg� ve beğen� �le �zlenen d�z� 
f�lm�n başrol karakterler�nden �kna gücü 
oldukça yüksek olan Profesör’ün düzgün 
retor�ğ�; onu müfett�ş �le yaptığı konuşma-
larda üstün tutarak, �sted�ğ� g�b� pol�sler� 
yönlend�rmes�n� sağlamıştır. Müfett�ş� ken-
d�s�ne aşık ederek, yakalandığında hapse 
g�rmekten de kurtulmuştur. 
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 Kalabalıkları çok �y� yönlend�ren Pro-

fesör, soygunlar esnasında bölge halkı-
nı yanlarına almayı  başarmıştır. Halkın 
üzer�ne para dah� yağdırmak, hırsızların 
taktıkları maskeler�n halkın sempat�s�-
n� kazanması, kurulan güçlü �let�ş�m �le 
onların k�tle kültürünün etk�s� altına g�r-
meler�n� sağlamış ve b�l�nçaltlarındak� 
duygularını açığa çıkartarak onları �sted�ğ� 
g�b� yönetm�şt�r. Profesör karakter�ne can 
veren Alvaro, K�tle kuramcılarından El�ot 
ve L�ppman’ın kuramlarına örnek teşk�l 
ederces�ne şaşkın güruhu yönlend�rmey� 
başarmıştır.

La Casa De Papel adlı d�z� f�lm ser�s�n-
de, yapılan soygunlar esnasında yayın-
lanan haberler sayes�nde, f�lm karakter-
ler� sürekl� ülken�n gündem�nde kalarak; 
�nsanların ne hakkında düşünecekler�n� 
bel�rlemede etk�l� olmuştur (Gündem dü-
zenleme kuramı). 

Telev�zyonların soygunu canlı yayınla-
ması, Marshall Mcluhan’ın “Küresel köy” 
afor�zmasına örnek teşk�l ederek İspan-
yollar’ın aynı ruh ve düşünce �çer�s�nde 
sempat�k söyguncuları desteklemeye 
yöneltm�şt�r. D�z� f�lm boyunca kullanılan 

�let�ş�m teknoloj�ler�n�n özell�kler�; Teknolo-
j�k Bel�rlen�mc� yaklaşımın en öneml� ku-
ramcılarından Mcluhan’ın “Araç mesajdır” 
sözünü bet�mlem�şt�r.

İspanya Kral�yet Darphanes� ve İspanya 
Merkez Bankası b�nalarında gerçekleş-
t�rmey� planladıkları soygunlardan aylar 
önce bu mekanlarda �ncelemelerde bulu-
nan ve en �nce ayrıntıya kadar tüm b�lg�le-
re sah�p olduktan sonra Profesör’ün verd�-
ğ� eğ�t�me tab�� tutulan La Casa De Papel 
oyuncuları; yeteneğ�n yanında b�lg�n�n de 
ne kadar öneml� olduğunu göstermekte-
d�rler. İşler�n� b�lg�sayar ve �let�ş�m tekno-
loj�ler�n� kullanarak gerçekleşt�ren Pro-
fesör’ün çalışmaları, Japonyalı kuramcı 
Yonej� Masuda’nın yen� oluşan toplumsal 
b�ç�m “Kompütopya”ya uymaktadır.

L�derler� soygun mahall�n�n dışında olan 
hırsız karakterler�, d�z� f�lm�n b�r bölümün-
de Profesör �le �let�ş�m kopukluğu yaşadık-
larında ne yapacaklarını b�lemez duruma 
gelm�şlerd�r. B�lg�n�n üret�lmes�, �şlenmes� 
ve paylaşılması süreçler�nde etk�n olan 
karakterler, enformasyon ve �let�ş�m tekno-
loj�ler�n� etk�n b�r b�ç�mde kullanma yet�s�-
ne sah�p olan d�j�tal yerl� sınıfına g�rmekte-

d�rler.

S�nema teknoloj�-
s�nde önde gelen özel 
efektler�n kullanıldığı, 
teknoloj�n�n tüm kolay-
lıklarından yararlanıldığı 
d�z� f�lm�n bazı bölüm-
ler� Madr�d’de çek�lme-
s�ne rağmen efektler 
sayes�nde farklı ülkeler-
de çek�lm�ş g�b� gös-
ter�lm�şt�r. (7 ve 8’�nc� 
sayfalardak� görsellerde 
efek çalışması  görül-
mekted�r.)




