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HDP Eş Genel Başkanı Sezai
Temelli, Elazığ'da yaşanan

depremin ardından AK Parti iktida-
rını hedef aldı. Temelli, “Bilim in-
sanlarını dinlemeyen, deprem
vergilerinin hesabını vermeyen,
olası depremler için tedbir almayan
iktidar, her
zaman olduğu
gibi hamasetle
sorumluluktan
kaçıyor. Deprem
doğal afet ama
depremin yarat-
tığı mağduriyet
siyasi iktidarın
sorumluluğunu
gösterir” diye
konuştu.
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Sezai Temelli

Temelli: Siyasi iktidar 
sorumluluk almıyor

Elazığ depremine ilişkin açık-
lamalarda bulunan Saadet

Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu,
“İlk andan itibaren tüm kurum ve
kuruluşlarımız, belediyelerimiz,
STK'lar ve aziz milletimiz deprem
bölgesindeki vatandaşlarımız için
seferber oldu. Herkes insanlarımı-
zın acılarını sarmak için büyük gay-
ret göstermektedir. Saadet Partisi
olarak bizler de, ilk andan itibaren,
teşkilat mensuplarımızla birlikte,
vatandaşlarımıza el uzatabilmenin
gayreti içerisin-
deyiz. Deprem
olduğu andan
itibaren, hiçbir
ayrım gözetme-
den herkes bir-
birinin
yardımına koş-
muş, birlik ve
beraberlik ör-
neği sergilen-
miştir” dedi.
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Temel Karamollaoğlu

Acıları sarmak için
gayret gösteriyoruz

Elazığ'da yaşanan depremin
ardından bölgeye giderek va-

tandaşlara taziye ve geçmiş olsun
ziyaretlerinde bulunan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabın-
dan açıklama yaptı. İmamoğlu,
“Depremle sarsılan Elazığ’dayız.
Arama kurtarma ve destek ekipleri-
miz tam koordinasyon ile çalışıyor-
lar. Bölgedeki ihtiyaçların tespiti için
çalışma yapacağız. Tüm bölge halkı-
nın bilmesini isterim ki; bütün İstan-
bul’un kalbi burda atıyor ve her türlü
desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.
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istanbul’un kalbi
elazığ’da atıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Elazığ depreminde hayatını kaybeden

anne Ayşe Civelek (45) ile oğlu Muhammed
Salih'in (10), cenaze namazına katıldı. Erdo-
ğan, “Biz devlet olarak, millet olarak elimizden
geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapa-
cağız. Bütün bu enkazdaki çalışmalarımız
devam edecek. Ve bunun yanında da tabi ki bu
enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşal-

lah mahallelerdeki bu yıkımların yerine de sü-
ratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, ya-
pılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç ve
açıkta inşallah bırakmayacağız. Sizden şunu
rica ediyorum; Hiç dedikodulara kulak asma-
yın, kimsenin olumsuz menfi propagandalarına
kulak asmayın. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız ve
bu millete hizmet etmenin bu denli ecri büyük
bir şeref olduğunu bilenlerdeniz” dedi.

ç

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

TURKIYE SALLANIYOR
ONLEMSE ALINMIYOR!

Adıyaman UMKE eki-
binde yer alan Acil

Tıp Teknisyeni Emine Kuş-
tepe, Elazığ’daki depremde
göçük altında kalan 'Azize' ile
yaptığı telefon görüşmesi ile
hem onun hem de ailesinin
hayata sarılmasını sağladı.
Azize Çelik, bu görüşmeden
yaklaşık 4 saat sonra kurtarılır-
ken, Emine Kuştepe de bunun
sevincini yaşadı. Kuştepe,
"Empati kuralım. Çünkü o

sarsıntıda ben de Adıya-
man'daydım ve ardımda çocu-
ğumu, ailemi, herkesi
bırakarak geldim. Biz 16 kişi
hiçbir şey gözetmeksizin yola
çıktık, bugün buradaysak yarın
bizim orada da olabilir düşün-
cesi ile bütün sağlıkçılara ve
özellikle bütün vatandaşların
ilk yardım ve deprem konu-
sunda daha duyarlı ve daha
bilgili yaklaşmasını temenni
ediyorum” diye konuştu. 

EMPATİ KURMAK GEREK
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MUCIZEVI KURTULUS
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde
ailesi ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kalan ve UMKE ekibinden bir kadın
görevli ile telefonla konuşan Azize Çelik, yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı

DEPREM BEN GELİYORUM DEMİŞ
Bir hafta içerisinde önce
Manisa Akhisar'da ardın-

dan da Elazığ'da yaşanan şiddetli
depremler sonrası gözler yeniden
deprem bilimcilere çevrildi. İstan-
bul'da olası bir depreminde de git-
gide yaklaştığını söyleyen
uzmanlar, bir an önce önlem alın-
ması çağrısında bulunurken; Ela-
zığ'da bu yöndeki benzer
çağrılarının dikkate alınmamasının
bedelinin ağır olduğunu söyledi.
Elazığ depreminin adeta göstere
göstere geldiğini anlatan İstanbul

Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Naci Görür, “Doğu Ana-
dolu Fayı özel bir fay. Bu fay Kuzey
Anadolu Fayına oranla uyumakta
olan bir fay. Uzun zamandır bu
fayda bir deprem olmuyordu. Bu
fay uykudaydı. Yer bilimciler olarak
bu fay üzerinde büyük depremler
olduğunu bildiğimiz için bu kadar
sessiz kalmasından endişe ediyor-
duk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe
enerji ve stres biriktirmesi olabilir,
günün birinde bir yerden patlak ve-
rebilir, diye endişe ediyorduk” dedi.
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ÜLKENİN YÜZDE 90'I DEPREM BÖLGESİ
Elazığ'da yaşanan depre-
min İstanbul'a etkisini de

kaydeden Görür, “Depremlerin
birbirini etkilemesi aynı geometri
ilişkisinde olan faylar için geçerli.
Deprem levha hareketliliğidir.
Anadolu fayı, Kuzey Anadolu ve
Güney Anadolu fayı boyunca ha-
reket ediyor. Batı Anadolu bu ha-
reketlilikten etkilenerek Kuzey
Güney yönünde geriliyor. Bura-
daki faylarda böyle depremler
meydana geliyor. Zaman zaman
bu levha hareketlerindeki deği-

şimler, bunların hızları, niteliğin-
deki değişimler deprem olma sık-
lığını artırıyor” diye konuştu.
Türkiye'nin yüzde 90'ının deprem
bölgesi olduğunu anımsatan
Prof. Dr. Hüsnü Can ise “Ülke-
mizin yüzde 90'ı deprem bölgesi.
Vatandaşlarımızın her zaman
dikkatli ve hazırlıklı olması gere-
kir. Tabii vatandaşlarımızla bir-
likte devletimizin de bu anlamda
çok ciddi önlemler alması gereki-
yor. Zira bu işin şakası yok” 
ifadelerini kullandı.
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Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremle sallandı. 1 hafta içerisinde önce Ege kıyılarında şimdi ise Doğu
Anadolu'da yaşanan depremler, İstanbul için de uyarı niteliğinde. Türkiye'nin depreme karşı acil önlem alması gerektiğini
söyleyen uzmanlar ise uyarılarının dikkate alınmadığının ve kaydadeğer hiçbir acil eylem planının hazırlanmadığını belirtti

Enkazdan
42 kişi
kurtarıldı 
Öte yandan Afet ve
Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’ndan
(AFAD) yapılan
basın duyurusunda
Elazığ’ın Sivrice ilçe-
sinde 24 Ocak 2020
tarihinde saat
20.55’de meydana
gelen 6.8 büyüklü-
ğündeki depremde en
az 29 kişinin hayatını
kaybettiği kaydedildi.
Merkez üssü Elazığ
Sivrice olan dep-
remde 1243 kişinin de
yaralandığı bildirildi.
Enkazdan sağ kurta-
rılanların sayısı ise 42
olarak açıklandı.

BIZ ELIMIZDEN NE
GELIRSE YAPIYORUZ

KİMSEYİ AÇ BIRAKMAYACAĞIZ

Elazığ depremiyle il-
gili Twitter'dan açık-

lamalarda bulunan MHP
Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, “Depremi siyasi fır-
sata çevirmeye çalışanları,
hatta eksik kalan yıkımı
fitne ve tezviratla tamam-

lamaya teşebbüs edenleri
de Allah'a havale ediyo-
rum. Yalan haber yayanlar,
kasten yanlış bilgi verenler,
kötümserlik aşılayanlar in-
şallah hak ettiklerini bula-
caklardır” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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HAK ETTİKLERİNİ BULACAKLAR

Cimbom Konya'da
galibiyet arayacak

Süper Lig'in 19. hafta-
sında galatasaray bu

akşam saat 19.00'da deplas-
manda Konyaspor ile karşı kar-
şıya gelecek. Ligde geri kalan
haftalarda sarı-kırmızılılar 8
galibiyet, 6 beraberlik ve 4
mağlubiyet sonucunda topla-
dığı 30 puanla 6. sırada yer
alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 ga-
libiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi
sonucunda aldığı 18 puanla
14. sırada bulunuyor. I SAYFA 14
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Uğur Mumcu anmasında ko-
nuşan Beşiktaş Belediye Baş-

kanı Rıza Akpolat, “Mumcu
bağımsız adaletin var olduğu hakça,
eşitçe yaşanabilecek bir dünya için
hayatını feda etti. Biz de bu yoldan
devam ediyoruz. Bizim yolumuzda
onların hayatlarını feda ettiği bu yol-
dan geçirmek ve tam bağımsız Tür-
kiye idealini devam ettirmek ve bunu
bulunduğumuz bütün yerlerde koru-
mak bizim temel sorumluluğumuz-
dur’’ dedi. I SAYFA 9
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Bizim yolumuz
Mumcu'nun yolu

Silivri'de vatandaşlarla bir
araya gelen Belediye Başkanı

Volkan Yılmaz, Elazığ'daki depremin
üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Yılmaz, “Can kayıplarımızın acısını
millet olarak yüreğimizde hissediyo-
ruz. Tüm önlemleri almak artık erte-
lenemez bir gerçektir” dedi.
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Acıyı milletçe
hissediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Özhaseki, “Depremin en

az kayıpla atlatılması amacıyla talimat
gönderdiğimiz 771 belediyemiz hummalı
bir çalışma sürdürüyor" dedi. I SAYFA 7

771 belediye çalışıyor
ç

Sokak ortasında
silahlar konuştu

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde
uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen

iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay
yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatış-
mada göğsünden yaralanan kişi ambulan-
sla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde
inceleme yaparken silah sesleri duyuldu.
Bir anda hareketlilik yaşandı. Polis, ateş aç-
tığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına alındı.
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Devlet
Bahçeli



2 PAZAR 26 OCAK 2020

YAŞAM

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  15 SA YI  : 4503 26 OCAK 2020 PAZAR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

et Ve SarkÜteri

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

B urun tıkanıklığı, nefes almada zorluk
çekmek toplumda çok sık görülen bir
sorun. Öyle ki birçok kişi burnunun

tıkalı olmasından dert yanıyor. Çoğumuz ya
tıkalı burunla yaşama çalışıyor ya da bu so-
runumuzu geçici yöntemlerle çözmek gibi
bir hataya düşebiliyoruz. Oysa burun tıka-
nıklığı devam ederse ağız kuruluğundan
koku ve tat alma bozukluklarına, sık sık geçi-
rilen boğaz enfeksiyonlarından uyku sorun-
larına, cinsel problemlerden ses kalitesinde
düşüklüğe kadar pek çok önemli sorunlara
yol açabiliyor. Acıbadem Altunizade Hasta-
nesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uz-
manı Doç. Dr. Murat Topdağ bu nedenle
burun tıkanıklığında kalıcı çözümün şart ol-
duğuna dikkat çekerek, “ Burun tıkanıklığı bir
hastalık değil, bir belirtidir. Önemli olan
nokta, bu yakınmaya neden olan sebebi or-
taya çıkarmak. Çünkü doğru ve başarılı bir
tedavinin en önemli yolu, doğru tanı konul-
masından geçiyor” diyor. Peki, ama burun tı-
kanıklığının altında hangi etkenler
yatabiliyor? Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Murat Topdağ burun tıkanmasına
yol açan nedenleri anlattı, önemli önerilerde
bulundu.

Burunda kemik 
ya da kıkırdak eğriliği

Burun tıkanmasında yapısal etkenlerin eriş-
kinlerde görülen en sık nedeni, burun kemiği
ve kıkırdak eğriliği oluyor. Genellikle de geçi-
rilen herhangi bir kaza sonucu oluşuyor. Ay-
rıca yenidoğan bebeklerde de doğum
sırasında burun zedelenebiliyor. Bu nedenle
burun deformiteleri ve septum deviasyonları
çok sık görülüyor. Eğer bu durum nefes al-
mayı güçleştirirse cerrahi olarak tedavi edile-

biliyor. Burnumuzun içinde "konka"
adı verilen etler bulunuyor. Bu etle-
rin görevi burundan geçen havayı
soğuksa ısıtmak, sıcaksa soğut-
mak, kuruysa nemlendirmek.
Konkalar, burnun normal iş-
leyişine göre bazen büyüyüp
bazen de küçülüyorlar.
Burun tıkanıklığı yapacak
kadar büyümeleri genellikle
alerjik veya iltihabi sebep-
lere bağlı olarak
gelişiyor. Kulak Burun
Boğaz Uzmanı Doç. Dr.
Murat Topdağ burun eti
kaynaklı tıkanmalarda, konka-
ların küçülmesi için başlangıçta
ilaç tedavisi uygulandığını belir-
terek, “Alerjiye bağlı konka büyü-
melerinde alerjinin tedavisi konkanın
küçülmesini sağlayabiliyor. İlaç tedavisi-
nin yeterli olmadığı durumlarda ise ameli-
yat gerekebiliyor” diyor.

Enfeksiyon başa bela

Soğuk algınlığı virüsler tarafından oluşturu-
lan bir hastalık. Soğuk algınlığında burun
mukozaları ödemleniyor ve sıvı salgılaması
artıyor. Virüs enfeksiyonları sırasında burnun
ve sinüslerin bakteri enfeksiyonlarına olan
direnci azalıyor. Burun akıntısı berrak görü-
nümünden sarı veya yeşile dönerse bu bakte-
riyel enfeksiyona işaret ediyor ve mutlaka
doktora başvurulması gerekiyor. Kronik
sinüs enfeksiyonlarında ağrı gelişmeyebiliyor.
Fakat burun tıkanıklığı ve burun akıntısı sü-
rekli devam ediyor. Bazı hastalarda sinüsler-
den polip denilen yapılar gelişiyor. Hastalık
aşağı havayollarına da yayılarak kronik ök-
sürük, bronşit ve astıma neden olabiliyor.
Akut sinüzit genellikle antibiyotik tedavisine

cevap
veriyor, kronik si-
nüzitte ise çözüm çoğunlukla cerrahi tedavi
oluyor.

Alerjik rinit zor

Alerji, bağışıklık sistemimizin polen, ev tozu
akarı, hayvan tüyleri ve bazı besinler gibi ya-
bancı bir maddeyi vücudumuz için tehlikeli
bir madde gibi algılayarak aşırı reaksiyon
göstermesi nedeniyle oluşuyor. Alerjiye hedef
olan önemli organlardan biri ise burundur.
Alerjik reaksiyon sonucunda burun tıkanık-
lığı, peş peşe hapşırma ve burun akıntısı olu-
şuyor. Polenler ilkbaharda ve sonbaharda
sorun oluştururken, ev tozu ise bütün bir yıl
boyunca rahatsız edebiliyor. Alerjik rinit için
en ideal tedavi, mümkünse şikayetlere neden

olan etkenlerden uzak durmak. Çeşitli
medikal tedavilerle hastada görülen

yakınmaları büyük oranda tedavi
etmek mümkün olabiliyor.

Vazomotor rinit sebep
olabilir

Burundaki kan damarla-
rıyla ilgili burun tıkanıklığı
sebebidir. Alerji, enfeksi-
yonlar ve bunlara bağlı ne-
denler, burun damarlarının
genişlemesine ve vazomo-
tor rinite yol açabiliyor.

Bunların yanı sıra stres, tiroit
fonksiyonlarında yetersizlik,

hamilelik, bazı tansiyon ilaçları,
doğum kontrol hapları ve bazı

burun açıcı damlalarının aşırı ve
uzun süre kullanımı diğer sebepler

arasında yer alıyor. Medikal tedaviden
sonuç alınamayan durumlarda cerrahi se-

çenekler düşünülebiliyor.

Tümörler sıkıntı yaratır

Burnun içerisinde bulunan tümörler, acil
olarak tedavi uygulanması gereken ve ciddi
burun tıkanıklıkları yaratan durumları oluş-
turuyor. Daha önce burun tıkanıklığı şikayet-
leri olmayan, herhangi bir enfeksiyon ya da
travma öyküsü bulunmayan kişilerde, sonra-
dan ortaya çıkan, özellikle tek taraflı burun
tıkanıklıklarında ve tek taraflı tekrarlayan
burun kanaması durumlarında bir an önce
hekime başvurmak çok önemli. Kulak Burun
Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Murat Topdağ ön-
celikle endoskopik muayene ve ileri görüntü-
leme yöntemleriyle ve gerekli görüldüğünde
yapılan biyopsi ile kesin tanıya ulaşılarak ge-
rekli tedavilerin hızlıca uygulanması gerektiği
uyarısında bulunuyor.

ZEYNEP VURAL

Uzun süren burun tıkanıklığı
cinsel problemlere kapı açıyor;

Doç. Dr. Murat Topdağ çocukluk çağı burun tıkanıklıklarının
neredeyse tamamının halk arasında “geniz eti” diye de tabir edi-

len adenoid dokularının büyümesinden kaynaklandığını belirtiyor.
Geniz eti dokusu normalde her çocukta bulunan, 2 yaş civarı büyü-
meye başlayıp 7-8 yaş sonrasında küçülme sürecine giren ve 12-14
yaşına gelindiğinde kaybolan bir lenfoid yapı. Geniz eti büyük olan
çocuklar geceleri sesli nefes alıyor, hatta horluyorlar. Bunun yanı
sıra bu çocuklar sürekli olarak ağızlarından nefes almak zorunda
kalıyorlar. Geniz eti nedeniyle burun tıkanıklığı sorunu yaşayan
çocuklarda yüz kemiklerinin gelişiminde bozulma, sık üst so-

lunum yolu enfeksiyonları ve orta kulak enfeksiyonları
gibi problemler de gelişebiliyor. Oluşan bu problem-

lerin yıl içerisinde çok sık tekrar etmesi ve kro-
nikleşmesi durumunda geniz etinin

cerrahi olarak alınması 
gerekebiliyor.

Çocuklardaki 
nedeni: Geniz eti

Sigaranın zararları saymakla bitmiyor
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Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı bulunuyor. İçeriğinde nikotin,
karbon monoksit, katran gibi tehlikeli kimyasallar barındıran sigara, özellikle hamilelik sırasında hem
anne adaylarını olumsuz yönde etkiliyor, hem de bebeğin Cerebral Palsy riskini arttırıyor

KÜRESEL bir sorun olan si-
gara tüketimi ve buna bağlı
hastalıklar, dünyada önemli

sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ha-
milelikte sigara kullanımı hem anne ada-
yının, hem de bebeğin sağlığını tehlikeye
atıyor. Bir çok hastalığın sebebi olabile-
ceği gibi, hamilelikte sigara kullanımı, be-
beğin Cerebral Palsy olma riskini de
arttırıyor. Sigara kullanan anne adayları-
nın bebeklerinin akciğerleri daha az geli-
şirken, bu durum aynı zamanda
bebeklerin beyin gelişimi de olumsuz et-
kileyebilir. Çeşitli kimyasal maddeler içe-
ren sigara düşük zeka, davranış
bozuklukları ve Cerebral Palsy’ye neden
olabilir.

Sağlık problemi ebebi

Türkiye Spastik Ço-
cuklar Vakfı Tıbbi

Hizmetler Danışmanı Nöroloji Uzmanı
Dr. Nihan Hande Akçakaya, “Yapılan
araştırmalar, sigara kullanan anne
adaylarının, bebeğin sağlığını ciddi bir
şekilde riske attığını gösteriyor. Bu
durum aynı zamanda pasif içicilikte de
görülüyor. Hamilelikte anne adayları-
nın sigara kullanması bebeğin su kese-
sinin açılmasına, bebeğin eşi
plasentanın erken ayrılmasına, dış ge-
beliğe ve bebeğin Cerebral Palsy’li ol-
masına kadar birçok sağlık
probleminin yaşanmasına neden olabi-
liyor. Bu nedenle anne adaylarının ha-
mile kalmadan önce sigarayı
bırakmaları, hatta hamilelik planı yap-

madan en az 3 ay önce bırak-
maları gerekiyor”

dedi.

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlama-
mış beynin doğum öncesi, doğum sı-
rası veya doğum sonrası dönemde
hasar görmesiyle oluşan fiziksel bir en-
gellilik durumudur. Beynin travmaya
uğramış kısımlarına erken müdahale
edilerek, hayat boyu rehabilitasyon uy-
gulamasıyla önemli gelişmeler sağlana-
bilmektedir. Ancak Cerebral Palsy
tamamen tedavi edilebilen bir durum
değil. Cerebral Palsy’ye çoğunlukla
başka bir fiziksel ya da zihinsel engelli-
lik durumu da eşlik edebiliyor. Dünya
genelinde 17 milyon Cerebral Pasly’li
birey bulunuyor. Türkiye’de ise her
1.000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral
Palsy teşhisi alıyor.
HABER MERKEZİ

Kadınlar bu habere
çok sevinecek
Havaların buz kestiği, yağışların etkisini
artırdığı bu kasvetli kış günlerinin yıpratıcı
etkilerinden özellikle de yüzümüzü koru-
mamız çok zor oluyor. Cildimiz zarar 
görüyor, rengimiz soluyor. İyi ama çaresi
yok mu? Tabii ki var. Cildinizi canlandıra-
cak besinlerin sırrı bu haberde

HAVALARIN buz kestiği, yağışların
etkisini artırdığı bu kasvetli kış günle-
rinin yıpratıcı etkilerinden özellikle de

yüzümüzü korumamız çok zor oluyor. Üstelik
bir de sıcak yaz günlerinde bilinçli davranmayıp
güneşin zararlı ışınlarına yüzümüzü teslim ettiy-
sek, yıpranma, kuruma, kırışıklıklar ve lekelen-
meler derken cildimiz çok daha hızlı
yaşlanabiliyor. Ancak yine de umutsuzluğa ka-
pılmaya gerek yok. Acıbadem Maslak Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal,
sağlıklı ve dengeli beslenmeyle özellikle de cilt
dostu besinler sayesinde cildi yeniden canlan-
dırmanın mümkün olduğunu belirterek “Cildi-
mizde yıpranmanın hızla arttığı bugünlerde
dışarıdan uygulanan dermokozmetik ürünler-
den önce, doğanın mucizevi besinleriyle içeriden
koruma başlatmalıyız. Cilt sağlığımız aynı za-
manda beslenmemizin aynasıdır. Sağlıklı ve
dengeli beslenmek çok önemli. Bazı besinlerle
de cilt onarımınızı artırabilirsiniz” diyor. Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, kış soğu-
ğunda cildimizi canlandırmaya katkı sağlayan
10 besini anlattı…

En az 2 litre su

Soğuk hava ne yazık ki su içme ihtiyacını azalt-
tığından cildimiz, soğuk hava ve rüzgarın yanı
sıra bir de yetersiz sıvı alımından dolayı kuru-
yor! Cildi nemlendirmeye önce içerden başla-
yın. Bunun için de, su içmek için susamayı
beklemeyin. Cildin yeterli nemini sağlayabilmesi
için her gün kilo başına 30 ml su içmeye özen
gösterin. Örneğin 70 kg. olan bir kişi günde yak-
laşık 2100 ml yani yaklaşık 2 litre su içmeli.

Somon olmadan olmaz

Somonun içerisinde bulunan astaxanthin cilt
elastikiyetini artırırken, çizgilerin ertelenmesine
yardımcı oluyor. Omega 3 ise yıpranan ve kuru-
yan cildin onarılmasını ve hücre zarı yapısının
yenilenmesini sağlıyor. Üstelik cilt yenilenmesi
ve doku onarımı için olmazsa olmaz bir bileşen
olan kolajen dostu olarak öne çıkıyor. Haftada
iki gün ızgara veya fırında somon tüketmeyi
ihmal etmeyin.

Ispanak nem kaybını önler

A vitamini ciltte kırışıklık oluşumunu azaltma-
nın yanı sıra nem kaybını önlüyor. Bir insanın
günlük 900 mikrogram A vitamini gereksinmesi
bulunuyor ki, bu gereksinmeyi karşılamak için
günde 1 avuç kadar ıspanak tüketin.
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Y angın, saat 12.30 sıralarında Fatih 
Hoca Gıyasettin Mahallesi Meslek 
Sokak üzerinde meydana geldi. Edi-

nilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 
3 katlı binanın en üst katında henüz belir-
lenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan-
gını gören vatandaşlar durumu polis, 
itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar 
sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
alev alev yanan binaya müdahale etti. Yan-
gın esnasında bina içerisinde kalan ya-
bancı uyruklu oldukları öğrenilen 
vatandaşlar ise eşyaları ile birlikte dışarı 
çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa bir 
süre sonra söndürülen yangında soğutma 
çalışması yapıldı. 

Can pazarı yaşandı 

Boşaltılan binada kalanların yabancı uy-
ruklu oldukları öğrenilirken, yangın esna-
sında yaşanan can pazarı kameralara 
yansıdı. Evlerine girerek eşyalarını alan va-
tandaşlar daha sonra dışarı çıktı. Yangın 
esnasına binada bulunan bir anne çocu-
ğunu alarak dışarı çıktı. Anne daha sona 
itfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı göz-
lerle izledi. Soğutma çalışmaların ardından 
yangın tamamen söndürüldü. Yangında 
can kaybı yaşanmazken, binanın en üst 
katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor.
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ÜSKÜDAR Beylerbeyi'nde bu-
lunan polisevinin çatısında 
yangın çıktı. Havalandırma 

bacasından çıktığı belirtilen yangında 
içeride bulunanlar kısa süreli panik ya-
şarken, nikah için burada olan gelin ve 
damat "Nazar olsun" dedi. Beylerbe-
yi'nde bulunan polisevinde saat 12.00 
sıralarında yangın çıktı.  
Nikah için burada bulunanlar çatıdan 
yükselen dumanları görerek, itfaiye ve 
sağlık ekiplerine haber verdi. Üsküdar 
ve Çengelköy itfaiye ekiplerinin kısa sü-
rede müdahale ettiği yangın kısa sürede 
söndürüldü. Bu sırada polis evinde bu-
lunanlar binadan tahliye edildi. Yangı-
nın  havalandırma bacasında çıktığı 
öğrenildi. 14.30'da burada nikahları 
olan gelin ve damat ise yangınla ilgili 
"Nazar olsun" dedi.  

Polisevi’nde  
yangın çıktı

OLAY, saat 07.20 sularında Kü-
çükçekmece Kanarya Mahallesi 
Florya Caddesi üzerindeki bir 

börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre, iş yerine gelen Yunus K., tüpü yak-
masının ardından henüz bilinmeyen bir 
nedenle tüpte patlama meydana geldi. Pat-
lama sonucu iş yeri çalışanı Yunus K., yü-

zünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 
yanarak yaralandı. Patlama nedeniyle iş 
yerinin camları kırılarak kaldırılma fırladı. 
Patlama sesini duyan vatandaşların ihba-
rıyla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gü-
venlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yara-
lıyı ilk müdahalenin ardından Kanuni 
Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı.  
Daha sonra polis ekipleri, iş yerinde ince-
leme yaptı. Yaralının hayati tehlikesinin ol-
madığı öğrenildi. Namaza gittiği sırada 
patlama sesini duyduğunu belirten ma-
halle sakini Selahattin poyraz, “Kapıdan 
çıkarken bir patlama oldu. koştum geldim 
camlar dışarıda. İçeride çocuk feryat edi-
yordu, buradan yukarısı eli ayağı yanmıştı. 
O anda ilk müdahalenin ardından 112'yi 
aradık, geldi, aldı. Bir kişi vardı, başka 
kimse yoktu” diye konuştu.

Tüp değil sanki bomba gibi patladı 

İSTANBUL'DA 17 adrese düzenlenen operasyon-
larda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakala-
narak gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne 
yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü so-

ruşturma kapsamında, İstanbul'da yapılan eylem-
lerin faillerinin yakalanması , terör örgütüne ait si-
lahların bulunması, örgütsel dokümanların ele 
geçirilmesi ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren 
şüpheliler yakalanmasına yönelik operasyonda 17 
adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Arama yapı-

lan adreslerde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına 
alındı. Ayrıca aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 
pompalı tüfek, çok sayıda mühimmat, örgütsel do-
kümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözal-
tına alınan 3 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.  

İstanbul’da DHKP-C operasyonu

BAKIRKÖY'DE 6 katlı inşa-
atta dış cephede hiçbir gü-
venlik önlemi alınmadan sıva 

yapan işçi iskeleden düştü. Ambulansla 
hastaneye kaldırılan işçinin sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. Olay saat 
10.00 sıralarında Bakırköy, İstanbul 
Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya 
göre caddedeki 6 katlı inşaatta hiçbir 
güvenlik önlemi almadan binanın dış 
cephesinde sıva yapan işçi, dengesini 
kaybederek iskeleden düştü. Olayı 
gören arkadaşları durumu sağlık ekip-
lerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına 
gelen sağlık ekipleri kimliği henüz öğre-
nilemeyen işçiyi sedyeye alarak ambu-
lansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan 
işçinin sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma 
başlattı.

Sıva yapan 
 işçi iskeleden düştü

KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev 
yandı.  Teknede bulunan bir kişi yara-
lanırken, itfaiye ekiplerinin yangına 
müdahalesi uzun süre devam etti. 
Kartal, Dragos sahilinde sabah saat-
lerinde demirli bulunan bir teknede 
henüz bilinmeyen sebeple yangın 
çıktı. Tekneden çıkan alevler kısa sü-
rede, 5 tekneye de sıçradı. İhbar üze-
rine olay yerine Maltepe, Kartal ve 
Pendik'ten itfaiye ekipleri ile sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Teknede bu-
lunan bir kişi yangına müdahale et-
meye çalışırken hafif şekilde 
yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin 
müdahalesinin ardından hastaneye 
kaldırıldı.  

Kartal felaketin  
eşiğinden döndü

BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci 
katının zemininde dün gece saatle-
rinde çökme meydana geldi. Alt katta 
bulunan berber dükkanı molozla do-
larken, çökmenin olduğu sırada bina-
nın içinde kimsenin olmadığı 
öğrenildi.

Beyoğlu’nda 
korku dolu anlar

Fatih'te 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevlere teslim  
olan binadan son anda çocuğu ile birlikte çıkan anne, itfaiye  
ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle izledi

Küçükçekmece'de, bir börekçide tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Yüzünde ve vücudunun 
üst kısmında yanma meydana gelen iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı
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 SULTANGAZİ'de cami in-
şaatında çökme mey-
dana geldi. Olayda ölen 

ya da yaralanan olmazken, deprem 
olduğunu sanan mahalleli kısa sü-
reli panik yaşadı. 
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 
yapımı süren Merkez Camii'nde ça-
lışanlar caminin kubbesine beton 
attı. Yaklaşık 1 saat sonra büyük bir 
gürültüyle kubbenin betonu ve in-
şaat iskeleleri çöktü. Sesi duyan 
mahalle sakinleri deprem olduğunu 
sanarak, sokağa döküldü. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine çok 

sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri 
sevk edildi. Ekipler, olay yerine em-
niyet şeridi çekerek, güvenliği ön-
lemi aldı.  İtfaiye ekiplerinin yaptığı 
incelemede çökme anında inşaatta 
kimsenin bulunmadığı tespit edildi. 
Olayda ölen ya da yaralanan olma-
dığı öğrenildi. Mahalle sakinlerin-
den Şaban Göktaş, "Öğlen 
namazını kıldık. Beton atıyorlardı. 
Beton atarken bir çatırtı geldi. Na-
mazdan sonra yukarı çıktık. İskele-
ler hafif yamulmuştu. Biz yine 
köşeden baktık çatırtı sesleri geli-
yordu. Bir ara ben eve gittim. Eve 

gittiğimde çökme olmuş. Olayda 
yaralı yok. Hiç kimse yoktu. İçeriyi 
boşalmıştık. Kubbenin ortası çöktü. 
Son betonu atıyorlardı. Betonu 
atarken iskele ağırlığa dayanamadı.  
İskeleler baya bir yıpranmışlar" 
dedi. Esentepe Mahalle Muhtarı 
Haydar Polat ise, "Beton dökülme 
esnasında kalıp çökmüş. Bunu 
daha önceden fark eden ekipler 
aşağı iniyor. Gerekli güvenlik ön-
lemleri alınıyor. Alındıktan sonra 
kendiliğinden çöküyor" diye ko-
nuştu. Çökmenin olduğu cami in-
şaatı havadan da görüntülendi.

İnşaat halindeki cami çöktü!

İSTANBUL'DA asker uğur-
lama konvoyunda “drift” 
yapan magandalar Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil 
Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince ya-
kalandı. Magandalara para cezası ve-
rilip sürücü belgelerine el konuldu. 
İstanbul'da asker uğurlamak için E-5 
Karayolu Yenibosna mevkiinde oto-
mobillerle toplanan şehir maganda-
ları, yüksek sesli müzik açıp halay 
çektikten sonra konvoy halinde trafiğe 
çıkmıştı. Halkalı'da işlek bir caddenin 
trafiğini kesen magandalar, “drift” 
yapıp, patinaj çektikten sonra abartı 
egzozla terör estirmişti. Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik 
Ekipler Amirliği ekipleri yaptığı çalış-
malar sonunda 34 BDR 68 plakalı 
araç sürücüsü U.T. ve 06 VG 281 pla-
kalı araç sürücüsü F.T. isimli şahısları 

yakaladı. 

Sürücü belgesi alındı 

Sürücü U.T'ye Karayolla-
rında dönüş kuralları dı-
şında bilerek ve 
isteyerek aracın el fre-
ninin çekilmesi sure-
tiyle ve ya başka 
yöntemlerle aracın 
ani olarak yön de-
ğiştirmesi ve ya 
kendi etrafında 
döndürül-
mesi mad-
desine 
istinaden 6 bin 141 
TL Trafik İdari Para 
Cezası uygulandı Sürücü 
belgesi 60 gün süre ile geri 
alındı. Sürücü F.T.'ye de 6 bin 141 TL 

para cezası uygulanıp, sürücü belge-
sine 60 gün süre ile geri alındı. Ayrıca, 

görüntülere yansıyan 
06 VG 281 plakalı 

araç, sürücünün 
aynı zamanda 

ruhsat sa-
hibi olması 
nedeniyle 
KTK'nın 
60 gün 
süre ile 
trafikten 
men 

edildi. Adli 
işlem yapıl-

mak üzere  
Küçükçekmece  

ilçesi Şehit Ahmet 
Zehir Polis Merkezi 

Amirliğine teslim edildi.

Magandalar yakalandı
İstanbul’da asker uğurlama konvoyunda “drift” yapan magandalar Trafik Denetleme 

Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı
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E lazığ'da önceki gece yaşanan korkuç
depremin ardından yine aynı görün-
tüleri, uzman görüşlerini, mucize

kurtuluşları bölgeye sevk edilen arama 
kurtarma ekiplerini ve çalışmalarını izle-
meye başladık. Öncelikle depreme maruz
kalan bölgede başta Elazığ ve Malatya'da
yaşayan tüm yurtaşlarımıza geçmiş olsun
derken yaralılara Allahtan şifa , ölenlere de
Alah'tan rahmet diliyorum.

Deprem bu ülkenin bir gerçeği ne var ki
ancak ve ancak yıkıma uğrayınca canlar
yitip gidince akla geliyor  O depremin gün-
celliğiyle yardımlar toplanıyor. Yetkililer
açıklamalar yapıyor. Bundan böyle depreme
dayanıklı evler yapılacağı açıklanıyor. Sonra
ne mi oluyor derseniz. Güzel kulağa akla
hoş gelen çözüm önerileri, uygulanmayan
yeni yasalar, Deprem kurtarma ekipleri ve
onların eğitimleri hepsi bu. Ben şu veya bu
iktidar yada yerel yönetim demiyorum.Türk
toplumu olarak "Balık Hafızamız" gereği
hızlı bir biçimde yaşanan acıların unutul-
ması. Aynı yanlışlara devam edilmesi,kendi
oturacağımız binalara bile kaçak katlar 
çıkmamız, yasaya aykırı olduğunu bile bile
kolonları kesip yer açıp dükkanlar yapma-
mız bunlara eklenecek bir sürü yanlış iş.
Tabii döngü sürüyor bunlar ülkemizin bir
başka yerinde yeni acıların yaşandığı bir
depreme kadar unutuluyor. Şimdi soruyo-

rum ? 1999 İstanbul depreminden beri alet
edavat, kurtarma timleri, gönüllüleri  vs 
dışında uydurma yasalar da dahil ne yapıldı
? İstanbul adım adım faciaya gidiyor. İstan-
bul değil olası depremde ülke ekonomisinin
zaten iyi olmayan durumunun daha da kötü-
leşeceği gerçeği bile yönetenlerin kararlı bir
şeyler yapması için uyarı olmuyor. Yani biz
bizi oyalıyor. Deprem ardından artık kanık-
sadığımız bu görüntülerden nasıl kurtulaca-
ğımız konusunda açıkça söylemem gerekse
pek fazla umutlu değilim. 

Depremin siyaseti olmaz 

Deprem üzerinden siyaset olmamalı.
Ancak siyasiler bu ülkenin gerçeği olan 
Deprem olgusuna karşı alacakları tedbirleri
toplumla paylaşmalı iktidara gelince de
bunları uygulamalı. 1999 dan bu yana ikti-
dar olanlar, iktidarlar 'Deprem' gerçeğiyle
yüzleşmekten hep kaçtılar. Biz artık deprem
sonrasında kurtarma çalışmalarını görmek
açıklamalar dinlemek yerine, "Şu şiddette
deprem oldu ama  bina stokumuz dirençliydi
can kaybı olmadı" sözlerini duymak istiyo-
ruz.Mevcut iktidar bunu başaramadığına
göre sorumluluk muhalefet partilerine  düş-
mektedir. Şöyleki yerel yönetimlerde ikti-
darda olan CHP'li yerel yönetimler önceliği
depreme vererek tedbirler almalı. Neler 
yapılması gerektiğini toplumla paylaşmalı 

alternatif çözümleri yaşama
geçirmelidir. Bu noktada İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na
büyük bir sorumluluk düşmektedir. Deprem
Çalıştayı ardından alınacak önlemleri ve
uygulamaları  yaşama geçirmelidirler.
CHP'li Büyükşehir belediyeleri deprem 
konusunda başta imar olmak üzere yaşama
geçirecekleri önlemler ile örnek olmalıdır-
lar. Yoksa biz yine körler sağırlar birbirini
ağırlar örneği gibi balık hafızamızla bera-
ber yeni depremleri hiçbir önlem alınmadan
yaşamaya devam ederiz. Unutmayın.. 
Deprem değil bina öldürür. Elazığ depre-
mine televizyonlardan izlerken birde bu
gözle bakalım derim.

Uğur Mumcu hep haklı çıktı

Türkiye, katledilişinin 27. yılında, her 24
Ocak’ta olduğu gibi, bir kez daha Uğur
Mumcu’yu andı. Kalpaksız Kuvayi Milliye-
cinin, fikri müstakim aydının, cesur gazete-
cinin, emekten, eşitlikten, aydınlanmadan,
bağımsızlıktan yana antiemperyalist dev-
rimcinin yokluğunu derinden hissetti bir kez
daha. Cumhuriyet Devrimi’nin, Atatürkçü-
lüğün, solculuğun en yetkin, en yiğit 
savunucularından olan Mumcu’nun 

yazdıklarında ne kadar haklı çıktığını, bir
kez daha gördü. 

Peki, nedir Mumcu’yu bu kadar 
gündemde tutan? Birlikte düşünelim.

Mumcu’nun yazdıklarında hep haklı 
çıkması mı? Türk basınının, araştırmacı
gazeteciliğin zirvesi olması mı? Yerinin 
doldurulamaması mı? İdeolojik çizgisinin,
doğrultu tutarlılığının, dürüstlüğünün aşıl-
maması, aşınmaması mı? Devletin çeteler,
tarikatlar, cemaatler tarafından kuşatıldı-
ğını yıllar önce belgelemiş olması mı? 
Yolsuzluk yapanların, bölücülerin, 
mezhepçilikten, din ticaretinden, inanç hor-
tumculuğundan, iman bankerliğinden besle-
nenlerin üzerine her zaman cesur, kararlı
biçimde gitmiş olması mı? Atatürkçü,
Cumhuriyetçi olmayan bir solculuğun da;
emekten, eşitlikten, mazlumdan yana olma-
yan bir ulusalcılığın da, başarı şansının ol-
madığını daima vurgulaması mı? Öncü ve
cesur karakteri mi? Aynı anda pek çok 
cephede mücadele etmesi mi?

Şüphesiz Mumcu’yu güçlü kılan,
gündemde tutan, güncelliğini korumasını
sağlayan tüm bunlardır ve daha fazlasıdır.

‘Sakıncalı Piyade’ hep haklı çıktı

ABD emperyalizminin Ortadoğu’ya iliş-
kin hesaplarını, işgallerini yazarken haklı
çıkmıştır Mumcu. Silah kaçakçılığı ve terör
arasındaki bağlantıyı da; tarikat, ticaret,
siyaset arasındaki bağı da saptamıştır. 

Emperyalizmin maşası olan PKK terör 
örgütünün kimlere hizmet ettiğini vurgula-
mıştır. Solda geçinen ve soldan geçinen
ikinci cumhuriyetçilerin maskelerini 
düşürmüştür. Sıklıkla yazdığı “rüzgârgülle-
rinin, döneklerin, liboşların", nasıl her 
iktidarın çevresini hemen kuşattıklarını,
nasıl güce taptıklarını, nasıl yön 
değiştirdiklerini yüzlerine vurmuştur.

Mumcu’nun maskelerini düşürdüğü bu
tiplerin, FETÖ’nün dizinin dibindeki fotoğ-
raflarıt belleklerdedir. AKP iktidarına ver-
dikleri sınırsız destek, “yetmez ama evet”
kampanyasındaki rolleri, açılım sürecine
olan katkıları, herkesin malumudur. Dün-
yaca ünlü borsa spekülatörü George Soros
ve CIA Türkiye masası şeflerinden aldıkları
aferinler, gazete arşivlerindedir. PKK terör
örgütüne olan muhabbetleri, Kuzey Irak’ta
Mesud Barzani’yle olan iş ilişkileri, kimler
adına ihale takipçiliği yaptıkları açığa 
çıkmıştır. ABD’nin ve Avrupa’nın verdiği
fonlarla hangi gazeteleri, dergileri, internet
sitelerini kurdukları, FETÖ ve PKK terör
örgütlerini nasıl da “sivil toplum örgütü”
olarak selamladıkları, savundukları 
bilinmektedir.

Kısacası, Mumcu bedeniyle aramızda 
olmasa da, karakteriyle ve fikirleriyle 
aramızdadır. Yaşamaktadır. Uğur Mumcu
gazeteciliğinin, kendileri için bir şey ifade
etmediğini söyleyenler ise hayatta olsalar
bile, fikren ölmüşlerdir. Ne söyleyecek 
sözleri vardır ne de itibarları.

Yine deprem yine acı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana
gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde
ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını

kaybetti. 1030 kişinin yaralanarak hastanelere
getirildiği veya geldiği bildirdi.Elazığ'da arama-
kurtarma çalışmaları sürüyor. Savaş, tabii afet
gibi sebeplerle mağdur olan, yaralanan, tüm in-
sanlara insani yardım ulaştırmak üzere 2006 yı-
lından bu yana faaliyet gösteren Kardeş Eli
Derneği’nin Genel Sekreteri Abdullah Zincirli-
oğlu, “Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralı-
lara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyoruz.
Depremzedelerin yaralarını sarmak ve bir parça
da olsa hüzünlerini dindirebilmek için acilen or-
ganize olup yola çıktık. Malatya ve Elazığ’da
acil yaşam malzemesi olarak battaniye, gıda pa-
keti, sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bölgedeki yar-
dım çalışmalarımız sürüyor.” bilgisini verdi.

Herkes yardım edebilir

Bölgede acil ihtiyacın devam ettiğini belirten
Zincirlioğlu, depremzedelerin yaralarını sarmak,
bölgeye daha fazla battaniye ve gıda ulaştırabil-
mek için yardım çağrısında bulundu. Depremze-
delere acil yardım yapmak ve acılarına ortak
olmak için (0216) 224 2 224 nolu iletişim numa-
ralarından destek olunabileceğini, ayrıca
www.kardeseli.org.tr’den online bağış bölümü
vasıtasıyla yardım yapabileceğini dile getirdi.

Elazığ’a kardeş
eli uzatıldı

KadıKöy Belediyesi’nin sosyal medya he-
saplarından akşam saatlerinde yapılan yar-
dım çağrısına katkıda bulunmak isteyen

vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bele-
diyeye yardım malzemesi taşıyor. Kadıköy Belediyesi
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yü-
rütülen “Kadıköy Paylaşıyor” kampanyasında acil ih-
tiyaçlar gözetilerek, bot, mont, battaniye gibi kışlık
kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi mal-
zemeler toplanıyor. Vatandaşların belediyeye ve dış bi-
rimlere getirdiği malzemeler, belediye personeli
tarafından tasnif edilerek kolileniyor.

Taraftarlardan destek alındı

Dün Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Spor arasında
saat 20.00'de gerçekleşecek maç öncesinde taraftarla-
rın ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini almak
üzere Yoğurtçu Parkı girişine de toplama noktası
oluşturuldu. Kadıköy Belediyesi, taraftarların getirdik-
leri malzemeleri bu noktada topladı.

BAK Kadıköy Elazığ'da

Öte yandan, depremin hemen ardından Kadıköy Be-
lediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımının (BAK
Kadıköy), arama kurtarma alanında eğitimli 25 kişi-
den oluşan personeli ile birlikte 2 tane tam donanımlı
arama kurtarma aracı da Elazığ’a ulaştı. Ekip üyeleri
arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Kadıköylüler yara sarıyor

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

CENGİZ ALÇAYIR

K adıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde düzenlenen
“Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm

Demokrasi Şehitlerini Anma” programı
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun,
gazeteci Barış Doster’in Uğur Mumcu’yu
anlattığı gecede, Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı da bir ko-
nuşma yaptı. Odabaşı “Uğur Mumcu
ideolojik netliğiyle derleyip, biriktirdikle-
rini halkıyla paylaşan, laik, demokratik,
Atatürkçü Türkiye’yi hayatı pahasına sa-
vunan cesur bir gazetecidir. Merttir, yiğit-
tir. Yılmaz bir Atatürkçü, coşkulu bir
devrimcidir. Mumcu’nun hedef olmasının
tek nedeni de bütün bu saydığım özellik-
leri ve halkıyla paylaştıklarıdır. Yani Uğur
Mumcu sadece bir gazeteci olduğu için
değil,12 Eylül faşizmini ve sonrasında
güçlenen irticai yapıları teşhir ettiği ve
bütün bunları belgeleyip paylaştığı için
hedef alındı. Bütün bu plan çerçevesinde
asıl hedefin,bağımsız, laik, demokrat,
Atatürkçü Türkiye olduğunu ve bugün de
aynı saldırılarla karşı karşıya olduğu-
muzu hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Kalpaksız Kuvvacı

Gazeteci Uğur Mumcu ve demokrasi şe-
hitlerine atfedilen gecede konuşan Alev
Coşkun, “Muammer Aksoy, Bedrettin
Cömert, Cavit Orhan Tütengil, Bahriye
Üçok, ÇetinEmeç, Abdi İpekçi, Turan

Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Onat Kut-
lar, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink.
Hepsi faili meçhul cinayetlere kurban
gittiler. Hepsini bu gece saygıyla anıyo-
rum. Katledilenlerin temel niteliklerine
baktığınız zaman Atatürkçü, Atatürkçü

Düşünce Derneği(ADD) üyesi, Cumhu-
riyet felsefesine inanmış insanlar olduk-
larını görürsünüz” dedi. Uğur
Mumcu’ya en çok yakışan sıfatın ‘Kal-
paksız Kuvayi Milliyeci’ olduğunu söy-
leyen Coşkun, “Sevgili Uğur, sen

‘kalpaksız kuvayi milliyeci’, ulusalcı,
Atatürkçü’ydün. Sen işbirlikçileri karşı-
sına alan bir anti-emperyalistin. Sen
mafya-ticaret-tarikat ilişkisini yazan
korkusuz gazeteciydin. Temiz toplumun
özlemiydin” ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Uğur
Mumcu, ölümünün 27'nci

yılında Kadıköy Beledi-
yesi’nin düzenlediği 

“Gazeteci Uğur Mumcu
ve Tüm Demokrasi 

Şehitlerini Anma Gecesi” 
programıyla anıldı

UGUR MUMCU
UNUTULMADI

Hepimiz o paltodan çıktıkHepimiz o paltodan çıktıkHepimiz o paltodan çıktıkHepimiz o paltodan çıktıkHepimiz o paltodan çıktıkHepimiz o paltodan çıktık
Gazeteci Barış Doster ise Uğur
Mumcu’nun katledildiği gün
hissettiklerini şu sözlerle anlattı:
“Uğur Mumcu’nun fotoğrafına
bakarken 27 yıl evvelki karan-
lık gün geldi aklıma. İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgilerde
okuyordum. Kaymakam mı
olsak, vali olabilir miyiz diye so-
rarken, pek çoğumuzun Uğur
Mumcu’nun ölümü üzerine ga-
zeteci olmaya karar verdiğini
anımsadım. Aramızdan Uğur
Mumcu yolundan yürümek için

bu mesleği seçen çok arkadaşı-
mız oldu. Hani Rus Edebiya-
tında Gogol için derler ya
‘Hepimiz Gogol’un paltosun-
dan çıktık’, biz de hepimiz
‘Uğur Mumcu’nun paltosundan
çıktık’. Konuşmaların ardından
müzisyen Deniz Özçelik ve
Erkan Zeki Ar müzik dinletisi
sundu. Tiyatro sanatçısı Levent
Üzümcü ise müzik dinletisi eşli-
ğinde Uğur Mumcu’nun halen
güncelliğini koruyan makalele-
rini seslendirdi.

Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı “Kadıköy
Paylaşıyor” yardım kampanyasına katkıda bulunmak için Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan binasına akın etti

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği,
Malatya ve Elazığ’da acil yaşam
malzemesi olarak battaniye, gıda
paketi, sıcak yemek dağıtımı yaptı

Esenyurt Belediyesi, belediye
kreşlerinde eğitim alan öğrenci-
lere ‘Mahremiyet Eğitimi’ verdi.

Psikolog eşliğinde gerçekleşen eğitimde,
çocuklara mahremiyetin önemi ve tehdit
altındayken neler yapmaları gerektiği anla-
tıldı. Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü,
belediye kreşlerinde eğitim gören öğrenci-
lere yönelik Mahremiyet Eğitimi verdi. Be-
lediye bünyesinde hizmet veren Klinik
Psikolog Havva Akdemir tarafından verilen
eğitimde, kreşli miniklere 4 özel bölgenin
önemi ve mahrem yerlerin nasıl korunması
gerektiği anlatıldı.  Çocuklara kendilerinin
ve diğer insanların özeline saygı duymaları
ve bu özeli korumaları, kendileri ve çevre-
leri ile sağlıklı sınırlar ortaya koymaları ge-
rektiği gibi konuların aktarıldığı eğitimde,
tehdit altındayken ne yapmaları gerektiği

de anlatıldı. Kişiye özel bölgelerin gizlen-
mesinin önemine değinilen programda,
çocuklara mahremiyet eğitiminin pekiş-
mesi için boyama ödevleri verilerek, aile-
lere konuyla ilgili bilgilendirme notları
dağıtıldı. Yetkililer, belediyeye ait 11 kreşte,
700 öğrenciye verilen eğitimlerin her ay dü-
zenli olarak devam edeceğini aktardı.

Esenyurtlu minikler
eğitimden geçti
Esenyurtlu minikler
eğitimden geçti
Esenyurtlu minikler
eğitimden geçti
Esenyurtlu minikler
eğitimden geçti
Esenyurtlu minikler
eğitimden geçti
Esenyurtlu minikler
eğitimden geçti

Şerdil
Dara
Odabaşı



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim
kampanyasının ana omurgasına

oturttuğu “şeffaflık” ve “hesap verebilir-
lik” kavramlarını hayata geçirmeye
devam ediyor. 23 Aralık 2019’da basın
toplantısı düzenleyen İmamoğlu, 23 Ha-
ziran’dan sonraki ilk 6 aylık icraat döne-
mini, düzenlediği basın toplantısıyla
kamuoyu ile paylaşmıştı. İmamoğlu, o
gün yaptığı sunumun bir benzerini, Genel
Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel,
Yunus Emre ve Aykut Erdoğdu; TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile
partinin İstanbul milletvekilleri ile bir
araya geldiği toplantıda da gerçekleştirdi.
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve İBB
Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan
Subaşı da toplantıda yer aldı. Ortaköy’de
dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte ko-
nuşan İmamoğlu, amacının, son 6,5-7
aylık icraatlarının muhasebesini vermek,
güncel konuları konuşmak ve bundan
sonra yapacakları hizmetleri paylaşmak
olarak sıraladı. “İBB’yi yönettiğimiz arka-
daşlarımızla, şeffaf olmanın ötesinde,
örnek olacak bir demokratik modelle ça-
lışmaya gayret ediyoruz” diyen İma-
moğlu, yönetimi devraldıktan sonra
karşılaştıkları “İBB tablosu”yla ilgili mil-
letvekillerine detaylı bilgiler verdi. İma-
moğlu, milletvekillerini İstanbul’un
meydanları, duran ve başlatılan metro
hatları, 24 saat ulaşım, kent yoksullu-
ğuyla mücadele, öğrencilere ulaşım indi-
rimi, yıllık 3 bin 300 TL burs olanağı, 150
mahalleye kreş, İstanbul Halk Süt uygu-
laması gibi konularda da bilgilendirdi. İs-
tanbul’da geçmiş dönemde sadece dini
bayramlarda ulaşımın ücretsiz olduğunu
hatırlatan İmamoğlu, “Buna biz, ulusal
bayramlarımızı ve resmi tatilleri de kattık.
Yıl başında da ücretsiz ulaşım hizmeti
sunduk, 29 Ekim’de de 30 Ağustos’ta da.
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da resmi tatil
olduğu için ulaşım ücretsiz olacak” bilgi-
sini paylaştı.

Cemevleri konusu kapanmış değil

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerin en çok ko-
nuşulan konularından biri olan “cemevi”
konusunda da şunları söyledi: “Cemevle-
rinin ibadethane sayılmasıyla ilgili süreci
Meclis’e getirdik. Bu konuda, ibadethane
sayılmasıyla ilgili değil de ihtiyaçlarının
giderilmesiyle ilgili bir karar çıkarılması
konusunda, AK Parti ve MHP grubunun
ısrarı oldu. Buna 2-3 aydır çalışıyordum.
Meclis grubuna tavsiyemizle, bunu 4
parti ortak imzayla getirsin ısrarı yaptık.
Ama ne yazık ki altına imza atmayınca,
İYİ Parti ile verdik. Sonra komisyondan
da ‘yardım’ şeklinde çıkartmayı öngördü-
ler; ama bu konuda tekrar Meclis’e geti-
receğimi, tekrar konuşulması için ısrarcı
olacağımı da size duyurmak istiyorum.

Konu kapanmış değil.”

İktidar katılımcılık göstermiyor

“Yeşil İstanbul”, “demokratik katılımcı-
lık” gibi konulardaki görüşlerini ve yap-
tıkları hizmetleri örneklerle anlatan
İmamoğlu, İBB olarak düzenledikleri ça-
lıştayların önemini, Adalar’daki fayton
sorunu üzerinden örneklendirdi. İma-
moğlu, “Mesela Adalar konusu; çalıştay-
lar, buluşmalar sürecinde bu noktaya
geldi. Bizim Adalar’da gösterdiğimiz katı-
lımcılığın binde birini, mevcut iktidar,
Kanal İstanbul’da göstermedi, diyebili-
rim. Gördüğünüz ufacık meselede bile,
yarattığımız vatandaş diyalogunu çok
önemsiyorum. Birçok konuda verimli ça-
lıştaylar yaptık. Bunların en önemlisi
Kanal İstanbul çalıştayı olmuştu. Buna
eklentili olarak Su Çalıştayı’nı yaptık. Et-
kisi oldukça yüksek oldu. Bilim insanları-
nın cesaretle sürece katılmalarını
sağlamış oldu, çalıştaylar” diye konuştu.

Deprem seferberlik planı başlattık

Konuşmasında deprem konusuna özel
bir paragraf açan İmamoğlu, şunları söy-
ledi: “Deprem konusu, çok önemli ve
özel bir konumuz. Gelir gelmez işe koyul-
duk. ‘Deprem Seferberlik Planı’nı başlat-
tık, 39 ilçeye ilettik. İstanbul Kongre
Merkezi’nde 2 gün ‘Deprem Çalışta-
yı’mızı yaptık. Bütün çalıştayların yazılı
raporlarını, Şubat ayı içerisinde hepinize
göndereceğiz. Yaklaşk bin 200 kişiyle

görüş alışverişimiz oluştu bu çalıştayda.
174 farklı kurum katıldı. Bunun sonu-
cunda ‘Deprem Platformu’nu oluşturduk
ve bunun içinde de ‘Deprem Konseyi’ ge-
lişti. İstanbul’un deprem tehlikesine karşı
oluşacak ortamlarda, alınacak önlemlerde
bir iş birliği tanımlamış oluyoruz. Aynı za-
manda sorumluluğun da yaygınlaşmasını
sağlıyoruz. Bunun içinde birçok kurumun
da varlığını sağlamış oluyoruz.”

Bu siyasi mesele değil

Depremin siyasi bir mesele olmadığını da
anlatan İmamoğlu, “Yerelin bu tür konu-
larda merkez olması değerli. Ama devletin
birtakım uygulamaları, AKOM’a karşı İs-
tanbul’da AFAD’ı başka bir boyuta taşı-
ması, oradaki bürokratik kanalların bence
çok verimli işlememesi, bizim yaptığımız
birtakım planlamalara da katılma konu-
sunda sanki siyasi bir meseleymiş gibi çe-
kimser davranılması, bizim davet
edilmememiz gibi komik durumları zaten
yaşadınız. Ama bu konuyu önemsiyoruz.
Mobil uygulamamızı harekete geçiriyo-
ruz. Şu an kentsel dönüşümle ilgili yapı
stokunun mevcut durumunu analizle ilgili
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 50 pilot bi-
nada, farklı uygulamaları deniyoruz. Bu-
rada hem TÜBİTAK’ın hem de İTÜ’nün
bir çalışması var. Alman bir kuruluşun
önerisi var. Tespit işi çok önemli. İstan-
bul’un bina envanterini oluşturma çabası
gösteriyoruz burada. Ara raporlarla top-
lumu bilgilendireceğimizi, en başta 100

bine yakın İBB çalışanını eğiteceğimizi, bu
süreci sahipleneceğimizi de belirtmiş ola-
lım.” dedi.

Kentsel dönüşümde çuvallayanlar

Kentsel dönüşüm konusunda da konuşan
İmamoğlu, “Çok yakın zamanda da 2
tane büyük deprem toplanma alanı ve
eğitim parkını hizmete açacağız. Bir de İs-
tanbul’un toplanma alanlarını çok ger-
çekçi ve uygulamalarla eşleşen bir halde,
alt yapısı hazırlanmış haliyle yakın za-
manda İstanbul’la paylaşacağımızı da
şimdiden belirtelim. Bütün bunları güncel
bir şekilde takip ederek ve sürdürülebilir
bir biçimde de kamuoyunun gündemin-
den hiç düşürmeyeceğimizi duyurmuş
olayım. Kentsel dönüşümle ilgili bir da-
nışma kuruluyla çalışıyoruz. Kentsel dö-
nüşümde devam eden ne yazık ki, tabiri
caizse ‘çuvallamış’ alanlar var. Bunları
tamir etmeye çalışıyoruz. Bir yanda bina-
lar bitmiş, bir yanda taşınması gereken in-
sanlar var. Ama 1-2 yıldır yaşanan
problemlerle, gergin topluluklarla karşı
karşıyayız. Zihinlerde gelişmiş olan kent-
sel dönüşüm modeli ne yazık ki çok kötü.
Bunların, kanunla da düzenlemesi gere-
ken hususları var. Kentsel dönüşüm,
bizim için önemli bir iş. Bunun farkında-
yız. İnşallah buna dönük de çalışmaları-
mızı, somut halleriyle 2020 yılı içerisinde
sizlere sunacağız, anlatacağız. Nasıl uzla-
şarak yaptığımızı örnekleyeceğiz.” ifadele-
rini kullandı.

UFUK ÇOBAN

PAZAR 26 OCAK 2020

İSTANBUL 5

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelerek, yaklaşık 7 aylık yönetim süreciyle ilgili bilgiler
paylaştı. İmamoğlu, “Çok yakın zamanda da 2 tane büyük deprem toplanma alanı ve eğitim parkını hizmete açacağız” dedi

İBB teyakkuza geçti
İBB, önceki akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki
deprem nedeniyle teyakkuza geçti. Elazığ’a 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama 
kurtarma ve yardım ekipleri gönderildi. Arama kurtarma ekibi şehirde çalışmalara başladı.
Gece boyunca süren çalışmalarda 2 vatandaş yaralı olarak göçük altından çıkartıldı

Deprem sonrası, Elazığ ve
çevresinde arama kurtarma
çalışmalarına katılmak üzere

“İBB Afet ve Acil Durum Müdahale
Planı”nda görevli birimlerden ekip oluş-
turuldu. Arama kurtarma ekibi gece
uçakla bölgeye sevk edildi. Karayoluyla
Elazığ’a giden yardım ekibi ise gün
içinde şehre ulaşacak. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Ela-
zığ’a toplam 158 personel ve 23 araçtan
oluşan arama kurtarma ve yardım ekip-
leri gönderildi. Arama kurtarma ekibi
şehirde çalışmalara başladı. Elazığ Çev-
rimtaş köyünde gece boyunca süren ça-
lışmalarda yaralı bir vatandaş ile yaralı
hayvan göçük altından çıkartıldı. 5 kişi-
nin de cansız bedenine ulaşıldı.

Destek vermeye başladılar

Yardım için giden Destek Hizmetleri
Lojistik ekibi ile birlikte 3 bin kişiye 2
çeşit yemek üretme kapasitesine sahip
yemek tırı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2
açık kasa kamyonu, jeneratör vb. ekip-
manlarla birlikte gıda mühendisi, aşçı,

teknik ve hizmet personelleri bulunuyor.
İBB iştiraklerinden Hamidiye AŞ de
bölgenin su ihtiyacını karşılamak üzere
1 su tankerini deprem bölgesine sevk
etti. Öte yandan, birkaç gün önce Tun-
celi’ye giderek kaybolan üniversite öğ-

rencisi Gülistan Doku'yu arama çalış-
malarını yürüten İBB İtfaiye Sualtı
Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) 6 perso-
nel, 2 araç ile Elazığ’a geçerek arama
kurtarma çalışmalarına destek verme
başladı.

M armara Depremini, şu an bulunduğum 
İstanbul'a komşu olan Kocaeli'nde bizzat
yaşayan biri olarak bu yaşıma kadar yaşa-

dığım depremin sonuncusu, bir kez ziyaret ettiğim
Gakgoşların memleketi Elazığ ve Sümerci Mehmet
Yılmaz amcamı toprağına verdiğimiz Malatya'da
yaşanıyordu.

Başkan Erdoğan'ın Esed dediğini bir telefonla
arayıp, Esad demek yerine briketli evlerle önlemeye
çalıştığı Suriye'deki yeni göçün önüne geçmek ve
oradaki halkın ihtiyaçlarına azda olsa destek olmak
için resmi kurumlara verilen emir ile başlatılan
İdlip Kampanyasına bütçesi fazla veren Almanya'nın
kadın Başkanına hediye ettiği ayna ile destek ara-
dığı şu günlerde yaşanan Elazığ ve çevre illerinde
6.8 şiddetindeki deprem tüm ülkeyi bir kez daha
sarstı, salladı.

TV kanallarının kendilerinin değil vatandaşın cep
telefonları ile çektiği görüntüler ve mobessaların
çekimleri ile canlı verdiği bu sarsıntı ve sallamayla
kendisine gelen toplumun büyük bir kesiminin başta
sanal ortam da olmak üzere bir kez daha birlik, 
beraberlik örneği sergilediğini de görüyoruz.

Bu birlikten faydalanmak isteyen bakanlarında
deprem yaşandığı andan hemen sonra sıkça çıktık-
ları ve 'Sayın Cumhurbaşkanımızın emri' ile diye
başladıkları ekrandaki açıklamalarında toplanan
paracıkları nerelere harcadığı bilinmeyen Kızılay
başta olmak üzere kurumlara yardım toplama 
imkanı yakaladıklarını görüyorduk.

Bir taraftan başka yere ya da başka kimseye 
yardım edilmemesini diğer taraftan da Kızılay başta
olmak üzere kendilerine yardım edilmesini isteyen
İçişleri Bakanının hepsi tıka basa dolu olan cezaev-
lerinden olan bir cezaevinin de içinde olduğu binala-
rın altında kalan insanları kurtarmaya çalışan
ekiplerin en kısa sürede bölgede yer aldığını belirtir-
ken hala ulaşılmayan köylerde durumun ne 
olduğunu da söyleyemiyordu..

Çünkü 'Ulaştık' denen alanlara gerek kendisinin
başında bulunduğu ekipler, gerekse depremi insanla-
rın cep telefonlarından, mobesalardan çektiği gö-
rüntülerle verebilen ünlü, ünsüz tv'ler gibi masa
başında yönetilen bir ülkenin bakanı olduğunu ta-
mamen sağlam beton ile yapıldığı söylenen ama
onunda yıkıldığı ortaya çıkan Adıyaman cezaevinin
boşaltılacağını söylerken ülke olarak içinde bulun-
duğumuz durumu bir kez daha ortaya koymaktaydı.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin genelinin
sağlam beton denen ama briketten beter bir yapı-
laşma içinde olduğunu ve adına, 'dönüşüm' deyip,
kent yapmaktansa gecekondu evlerle dolu ülkenin
yaşanan her irili, ufaklı depremde büyük acı yaşadı-
ğını anlayıp, üzülürken bundan sonra deprem alan-
ları başta olmak üzere bu afetlerin hemen ardından
nelerin yapılması gerekiyorsa bir türlü yapılamıyor,
gerçekleşmiyor, ortaya konamıyordu..

Evet, 1999 yılında günlük Siyah Beyaz isimli ga-
zetemi çıkardığım sırada Kocaeli'nde bizzat yaşadı-
ğım depremin bir yenisinin yaşandığı ülkemde masa
başında canlı olarak izlediğimiz Elazığ ve Malatya
depremleri tüm doğuyu sallarken Tayland'lı bir dep-
rem uzmanının bölgede yeni bir depremin yaşanaca-
ğını ve bunun daha büyük olacağını belirtiği de bu
depremin hemen arından ortaya çıkıyordu, bize 
geliştiği söylenen ülkemin bilim ve depremle ilgili
şahıs, kurum, kuruluşlar Kanal İstanbul'u 
konuşurken ya da uyurken...

Canlı yayında deprem!

Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi VarISTANBUL DEPREME 

HAZIRLANIYOR

İmamoğlu, İstanbul’da 2020
yılı içinde 10 milyarlık net yatı-
rım yapacaklarını vurgulaya-
rak, sözlerini, “Hemen hemen
her ay 10 civarında yeni yatırı-
mımızı göreceksiniz. 2020’de
kreşlerimiz hariç 100’den fazla
yatırımımızın açılışını yapaca-
ğız. Çok verimli bir 2020 yılını
hazırlıyoruz. Ne yaparlarsa
yapsınlar, bize engel olamaya-
caklar. Bir kamuoyu desteği
elde ettiğimizi görüyorum.
Yaptığımız araştırmalarda,
bize olan desteğin de paralel
bir şekilde büyüdüğünü görü-
yoruz. Örneğin; Kanal İstan-
bul’a karşı duruşun nasıl
değiştiğini biz ölçmüş durum-
dayız. Bu konu ilk gündeme
atıldığında, ‘İhaleye çıkıyoruz’
denildiğinde yaptığımız bir

araştırmada, yüzde 56-57’lere
varan destek oranı vardı, yani
pozitif bakan oranı vardı. Bu,
şu anda tam tersine döndü.
Yüzde 56-57 civarında negatif
bakan bir vatandaşa dönüştü.
Hatta bunun yüzde 60’ların
üzerine çıktığını düşünüyoruz
bugünlerde. Hem Genel Mer-
kez’in hem bizlerin yaptığı çap-
raz birtakım anketlerde de
olumlu bakışın sürdüğünü,
hatta büyüdüğünü, İstanbul
halkı tarafından benimsendi-
ğini görüyoruz. Bunların herbi-
risi bizi daha da motive ediyor.
Yapacak çok işimiz olduğunu
bize hissettiriyor. İnşallah bu
kutsal şehrin, bütün konula-
rına ilgi duyan, çözüm için
mücadele eden bir yönetim
olacağız” şeklinde noktaladı.
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Anne çocuk çalıştılar
Silivri Bele-
diyesi’nin dü-
zenlediği

“Anne Çocuk Atölye
Çalışmaları” isimli eği-
tim programı ile 7 yaş
ve üzeri çocuklar anne-
leri ile birlikte quling ça-
lışması yaptı. Silivri
Belediyesi Kültür Mü-
dürlüğü “Anne Çocuk
Atölyeleri” eğitim çalış-
masında bugün 7 yaş
ve üzeri çocuklar için
quling eğitimi vardı. Ya-
rıyıl tatili döneminde
çocukların anneleri ile
birlikte hoş vakit geçirip
birçok farklı eğitim
alma imkânı bulduğu
atölye çalışmaları veliler

tarafından yoğun ilgi
görüyor. Eğitmen Aylin
Bağcı gözetiminde ger-
çekleşen quling (kâğıt
kıvırma) çalışmasına
katılan çocuklar kâğıt
kıvırma sanatı ile yeni
şeyler öğrenmenin key-
fini yaşarken aynı za-
manda yeni arkadaşlar
edinerek sosyalleşme
imkânı buldu. Atölyeye
çocukları ile birlikte
gelen anneler, eğitim-
den duydukları mem-
nuniyeti ifade ederek,
Anne Çocuk Atölye Ça-
lışması için Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan
Yılmaz’a teşekkür 
ettiler.

Esenyurt’ta
tiyatro vakti

Hemen her gün ayrı bir kül-
tür sanat etkinliğine ev sa-
hipliği yapan Esenyurt, bu

kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları’nı ağırlayacak. Şehir
Tiyatroları’nın ‘Kahvede Şenlik Var’
adlı oyunu, Esenyurt Belediyesi’nin
organizasyonu ile 27 Ocak’ta tiyatro-
severlerle buluşacak. Esenyurt Beledi-
yesi Kültür İşleri Müdürlüğü, İBB
Şehir Tiyatroları’nın Kahvede Şenlik
Var adlı oyununu, Esenyurtlu tiyatro-
severlerle buluşturuyor. Sabahattin
Kudret Aksal’ın kaleme aldığı, Murat
Ozan’ın yönetmenliğini yaptığı oyun,
27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de
Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde
sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda,
Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür De-
reli gibi isimlerin yer aldığı iki perdelik
oyun, kadın-erkek rolleri, toplumsal
kurallar ve bu kurallar çerçevesinde bi-
çimlenen insan ilişkilerini konu alıyor.
Oyunu izlemek isteyen vatandaşlar,
belediyeye başvurabilecek.

2 BÜYÜK
TOPLANMA

ALANI YOLDA
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 26-28 Ocak'ta
gerçekleştirmesi planlanan

Cezayir, Gambiya ve Senegal ziya-
retleri, siyasi ve diplomatik gündemi-
nin yanı sıra iş dünyasının Afrika'da
yeni iş birlikleri geliştirebilmesi ve
karşılıklı yatırımlar için fırsat niteliği
taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'a 3 Afrika ülkesini kap-
sayan ziyareti sırasında eşlik edecek
iş insanlarının katılımıyla yarın Ceza-
yir'in başkenti Cezayir, pazartesi
Gambiya'nın başkenti Banjul ve er-
tesi gün de Senegal'in başkenti Da-
kar'da iş forumları düzenlenecek.
Türkiye'nin söz konusu ülkelerle ti-
cari ilişkilerinin masaya yatırılacağı iş
forumlarında, bu ilişkilerin daha ileri
seviyeye taşınması ve karşılıklı yatı-
rım imkanlarının değerlendirilmesi
gibi konuların öncelikli olarak ele
alınması planlanıyor. Dünyada hızla
büyüyen bölgelerin başında yer alan
Afrika'da farklı coğrafyalardan yatı-
rımcılar için yeni fırsatlar bulunur-
ken, kültürel yakınlık ve iş yapış
şekillerinin benzerliği nedeniyle Türk
yatırımcılarının öne çıkabileceği de-
ğerlendiriliyor. Resmi ziyaretler ve
gerçekleştirilen iş forumlarının ülke-
ler arası dostluğu pekiştirmenin ya-
nında ekonomik ilişkilere de olumlu
yansıdığı belirtiliyor.

Ticaret hacmi büyüyecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye-Cezayir İş Konseyi
Başkanı Fuat Tosyalı,  yaptığı açıkla-
mada, Afrika'nın en büyük ekonomi-
leri arasında yer alan Cezayir'in,
kıtanın büyümesinde etkili olacak ül-
kelerin başında geldiğini söyledi.
Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret

hacminin 2018'de gerçekleştirilen
karşılıklı resmi ziyaretler ve imzala-
nan anlaşmalarla gelişme gösterdi-
ğini ve geçen yıl da bu gelişmenin
devam ettiğini belirten Tosyalı, "Son
yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir
ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş in-
sanlarına da büyük umut vadediyor.
Resmi temaslar sonucunda Ceza-
yir'de önümüzdeki dönemlerde,
farklı alanlarda Türk yatırımcılarını
daha çok göreceğimizi düşünüyo-
ruz." dedi. Tosyalı, Cezayir ile ticari
ilişkilerde yakın dönem hedeflerine
de dikkati çekerek, "İki ülke arasın-
daki ticaret hacmini kısa vadede 5
milyar dolar seviyesine çıkarmak en
büyük önceliklerimiz arasında. Türk
iş insanlarının Cezayir'de yapacakları
yatırımların artmasını da hedefliyo-
ruz." diye konuştu.

Gambiya ile ilişkilerimiz
sürsün

DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi
Başkanı Şaban Dinç, Türkiye ile
Gambiya arasında Ocak-Kasım
2019 döneminde 49 milyon dolarlık
ticaret hacmine ulaşıldığını ve
bunun 48 milyon dolarının Türki-
ye'den ihracat olduğunu bildirdi.
Dinç, ihraç edilen ürünler arasında
demir-çelik ürünleri, buğday unu,
makarna ve kuskus, su ve alkolsüz
diğer içeceklerin bulunduğunu ak-
tardı. Gambiya'nın başlıca pirinç,
kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf
sakkaroz, binek otomobiller, çi-
mento ve kümes hayvanlarının etleri
ve yenilen sakatatlarını ithal ettiği
bilgisini veren Dinç, "Bu ürünler baz
alındığında Türk iş insanları için bu
sektörlerde fırsat oluşabileceğini dü-
şünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan'ın Gambiya'ya gerçekleştire-
ceği ziyaret kapsamında düzenle-
yeceğimiz iş forumu vesilesiyle
ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha
da kuvvet kazanacağına inanıyo-
ruz." ifadelerini kullandı. Dinç,
Türkiye ile Gambiya arasında mev-
cut iş birliği potansiyelini değerlen-
direrek, iki ülkenin dostluk ve ticari
ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmayı
hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirmesi planlanan Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretleri,
iş dünyasının Afrika'da yeni iş birlikleri geliştirebilmesi ve karşılıklı yatırımlar için fırsat niteliği taşıyor

DENİZ TAŞITI KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

PERSONEL SEVKİYAT TEKNESİ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2020/40170
1-İdarenin
a) Adresi :Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123682600 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi :meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :BÜYÜK ADA 100 SEFER, HEYBELİ ADA 100 SEFER, BURGAZ ADA 

75 SEFER, KINALI ADA 75 SEFER TEKNE KİRALAMA HİZMETİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul İl Deniz Sınırları 
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa

Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :13.02.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler 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 işin 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
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 İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1121336)

Küresel politikalara yön vereceğiz
Türkiye Metal Sanayi-
cileri Sendikası (MESS),
kurduğu MEXT Tekno-

loji Merkezi ile Dünya Ekonomik
Forumuna (WEF) bağlı "Dör-
düncü Endüstri Devrimi Merkezleri
Ağı"na (C4IR Network) katıldı. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, "Bu sayede ülkemizde atı-
lan adımları küresel platformlara
taşıyarak, uluslararası politikalara
yön verme şansına da sahip olaca-
ğız." ifadesini kullandı. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, WEF platform
üyeliğine kabul edilen
ilk işveren sendikası
olan MESS, iş birli-
ğini bir üst seviyeye
taşıdı. Sendika, Tür-
kiye sanayisini gele-
ceğe hazırlamak için
kurduğu MEXT Tek-
noloji Merkezi ile
WEF'in "Dördüncü
Endüstri Devrimi
Merkezleri Ağı"na
(C4IR Network) ka-
tıldı. Davos'da imza-
lanan iş birliği ile
MEXT, dünyada çok

az sayıda bulunan WEF'e bağlı
merkezlerden biri olarak tescillendi.

Türkiye'ye özel projeler
geliştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
öncülüğünde imzalanan bu iş bir-
liği anlaşmasıyla MESS, Türkiye'yi
ve sendika üyelerini, WEF'in söz
konusu ağında temsil edecek.
MESS'in hayata geçirmeye hazır-
landığı MEXT Teknoloji Merkezi
bünyesinde bulunacak Dördüncü
Endüstri Devrimi Bağlı Merkezi,
dünyada yürütülen tüm teknoloji
uygulamalarına dair ilk elden bilgi-

ler edinecek, ileri teknoloji
uygulamalarını yaygınlaş-
tırmak için Türkiye'ye özel
projeler geliştirecek. Ka-
muyla iş birliği içinde pilot
uygulamalar ve bunlara
yönelik mevzuat önerileri
geliştirme imkanlarına
sahip olacak merkez, nes-
nelerin interneti, robotlar,
yapay zeka, otonom araç-
lar, "drone"lar ve blokzin-
cir gibi pek çok kritik konu
için yol haritaları 
hazırlayacak.

Pozitif katkılar sunulacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen
Bakan Varank, Milli Teknoloji Ham-
lesi ruhuyla hazırlanan 2023 Sanayi
ve Teknoloji Stratejisi'nde dijital dö-
nüşümü ve inovasyonu odağa aldık-
larını anımsattı. Yüksek verimlilik,
düşük maliyet ve esnek üretim yapı-
sını sanayiye hakim kılmak istedikle-
rini belirten Varank, bunu
başarmanın yolunun sanayinin tek-
nolojiyle entegrasyonundan geçtiğini
bildirdi. Varank, gelişen teknolojilerin
hem özel sektör hem de kamu tara-
fında yeni gereksinimleri beraberinde
getirdiğine işaret ederek, şu değerlen-
dirmede bulundu: "Yapay zeka,
büyük veri ve blokzincir gibi alan-
larda geliştirilen teknolojilerin uygu-
lamaya geçiş aşamasında, kamu
politikalarının etkin ve esnek şekilde
yeniden tasarlanması önemli. Kuru-
lacak bu merkez, çok taraflı iş birlikle-
rine açtığı kapıyla hem sanayicimize
hem de kamudaki karar alma süreç-
lerine pozitif katkılar sunacak. Ayrıca
bu sayede, ülkemizde atılan adımları
küresel platformlara taşıyarak, ulus-
lararası politikalara yön verme şan-
sına da sahip olacağız."

ERDOGAN’IN AFRIKA ZIYARETI 
IS DUNYASINI SEVINDIRECEK

Albayrak: DİBS yatırımcısı kazandı 
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı" dedi

Hazineve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, Ağustos 2018'den bugüne
Türk lirası varlıklarına güvenenlerin,

yatırım yapanların kazandığını bildirdi. Albayrak,
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, fi-
nansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı ge-
tirilerini değerlendirdi.Borsa ve devlet iç

borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dik-
kati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Ağustos
2018'den bugüne Türk lirası varlıklara güvenen-
ler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS
yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde
ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağ-
ladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım ya-

panlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."

En yüksek getiri DİBS'den

Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir info-
grafiğe de yer verdi. Finansal yatırım araçlarının
getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği in-
fografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den bugüne

dolar ve avro, Türk lirası karşısında sırasıyla
yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti. Söz ko-
nusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına
yüzde 68,3 getiri sağladı. 2019 yılında da uzun ve
orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde 39,1
ve yüzde 34 getiri elde etti. Geçen yıl BIST 100
endeksi yüzde 29,7 değer kazandı.

Senegal Amerika'ya en yakın nokta
DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi
Başkanı İhsan Şahin de iki ülkenin
dostluğu, resmi ziyaretler ve iş
konseyinin gayretlerinin ticari iliş-
kilere olumlu yansıdığını dile ge-
tirdi. Senegal'in, Afrika'nın
Amerika'ya en yakın noktası oldu-
ğuna işaret eden Şahin, "Senegal,
ABD ile gümrüksüz ticaret sözleş-
mesi bulunması, Batı Afrika Ülke-
leri Ekonomik Topluluğu

ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin ol-
ması ve oturmuş demokrasisi, ge-
lişmiş hukuk sistemi yönlerinden
yatırım yapmak için cazip bir ülke."
dedi. Türk firmalarının Senegal'de
havaalanı işletmesi, metro projesi,
kongre merkezi ile un, yem ve meş-
rubat fabrikaları gibi büyük yatı-
rımları olduğuna dikkati çeken
Şahin, bu ülkeyle 410 milyon do-
larlık mevcut ticaret hacmini bir-

kaç yıl içinde en az 2 katına çıkar-
mayı istediklerini söyledi. Şahin,
Senegal ile iş birliğini daha da ile-
riye taşımak için Dakar'da bir Türk
Ticaret Merkezi kurmayı hedefle-
diklerini belirterek, "Senegal tara-
fıyla görüşmelerimizde Türk
Ticaret Merkezinin kurulması ve
Türkiye için bir serbest bölge oluş-
turulması için her türlü gayreti
göstereceklerini ilettiler." dedi.

Borsa İstanbul
rekor kırdı

BIST 100'deki üst üste 12 hafta-
lık yükseliş rallisi tüm zamanların
en uzun süreli yükseliş serisine

işaret ederken, BIST 100 endeksi tarihi zir-
vesinde bulunuyor. 2019'u yıllık bazda
yüzde 25,4'lük getiri ile tamamlayan ve bu
getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde
elde eden BIST 100 endeksinde yükseliş eği-
limi hız kesmeden devam ediyor. 2020'ye
artan jeopolitik risklerle çalkantılı bir başlan-
gıç yapan Borsa İstanbul, risk algısının kısa
sürede ortadan kalkmasıyla rekor üstüne
rekor kırdı. Haftalık bazda yükseliş rallisini
12 haftaya çıkararak, bu alanda en uzun
süre üst üste artış rekoru kıran BIST 100 en-
deksi, aynı zamanda hafta içinde
124.536,60 puanla tüm zamanların en yük-
sek seviyesine ulaşmış oldu. BIST 100 en-
deksi, haftayı yüzde 0,55 kazançla
122.141,80 puandan tamamladı. Dolar ba-
zında ise 20.559 puanda bulunan ve zirveye
hala çok uzak olan endeksin tarihi zirvesi
51.070 puanda bulunuyor. Endeks, Kasım
2010'da 51.070 puanla dolar bazlı rekorunu
kırmasının ardından Mayıs 2013'te bu sevi-
yelere yaklaşmayı başarsa da üzerine çıka-
mamıştı. Sektör endeksleri bazında
bakıldığında BIST 100'deki artış eğiliminde
bilişim ve orman, kağıt, basım endeksleri
yüzde 10'un üzerinde getiri ile en önemli
katkıyı sağlayan endeksler oldu. Geçen
hafta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding
endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. 
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzen-
ledikleri basın toplantısıyla, depremde verilen can kayıpları ile sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi

E lazığ'da dün saat 20.55'te merkez
üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki
depremle ilgili gelişmeleri değerlen-

dirmek üzere Elazığ Valiliği'nde İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, ortak basın toplantısı düzen-
ledi. Toplantıda ilk sözü alan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Elazığ'da 18 , Malatya'da
4 olmak üzere 22 kişinin deprem nedeniyle
hayatını kaybettiğini bildirdi.  Bakan Soylu,
depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve tüm
kamu kurum ile kuruluşlarının gayretiyle
deprem olur olmaz, daha önce belirlenen
Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçeve-
sinde adımları attıklarını belirterek, şunları
söyledi: "Depremin olduğu andan itibaren
bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen göster-
dik. Şu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4
vatandaşımız, Elazığ'da da 18 vatandaşımız
hayatını kaybetti. Şu an elimizdeki temel ve-
riler hayati tehlikesi olabilecek bir hastamız
yok. Deprem olduğu andan itibaren ilk önce
4 İnsansız Hava Aracımız (İHA) ve 1 keşif
uçağımız Elazığ ve Malatya'da depremin ol-
duğu bölgede, tarama ve keşif faaliyetlerini
ortaya koydular. Tüm jandarma birimleri-
miz köylere ulaştılar. Depremin meydana
geldiği 20.55'ten itibaren 398 artçı deprem
oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde birisi de
5.4 büyüklüğünde. Depremin ilk olduğu
andan itibaren 39 kişi göçük altında kurta-
rıldı. Malatya Doğanyol'da şu an göçük al-
tında kimse kalmadı. Depremin ana üssü
olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük
altında kalan kimse yok. Elazığ merkezde ise
bizim değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın
göçük altında olduğu. Göçük altında net bir
rakam vermekten kaçınırız. Sabahtan itiba-
ren 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Ola-
yın olduğu yerdeyken 5 kişinin sesi geldiğini
arkadaşlarımız tespit etti. Enerji, ulaşım, ile-
tişim, doğal gaz ve altyapı konusunda bir
sorun yaşamadık. Gece soğuktu. Yemek,
battaniye ihtiyacının giderilmesi için daha
önce belirlediğimiz bölgelerden sevk edildi.
Kurulan 7 mobil mutfaktan Elazığlılar için
sürekli aş çıkarıldı. Dün gece 12 bin 500 kişi
belirlenen yerde misafir ettik. 4 çadır alanı
oluşturduk. Taziye evlerimizi de barınma
alanlarına ilave ettik."

Adıyaman Cezaevi boşaltılabilir

Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesindeki
depremde etkilenen bölge illerinden Adıya-
man'daki cezaevinde hasar oluştuğunun tes-
pit edildiğini, Adalet Bakanlığı ile yapılan
görüşmeler ile cezaevinin boşaltılabileceğini
ifade ederek, "Elazığ ve Malatya dışında,
yakın bölgelerde hastaneye başvuranlarla
depremin bir takım etkilerini gördük. Bun-
lardan bir tanesi de Adıyaman vilayetimiz-
dir. Adıyaman Cezaevi'nde Adalet
Bakanlığı'nın yaptığı tespitte bir hasar du-
rumunun olduğu ortaya çıktı. Adalet Ba

kanlığı'mız ile yapılan koordinasyon çerçe-
vesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılma-
sının doğru olabileceği konusunda bir
karar alındı. Adalet Bakanlığı'mız ile jan-
darmamız ortak bir çalışmayla birlikte ce-
zaevinin boşaltılması hususunu da
değerlendirecekler" dedi.

2 bin 418 personel görevlendirildi 

Depremin meydana geldiği an itibariyle
bölgeye ulaşmak için ekiplerin görevlendi-
rildiğini anlatan Bakan Soylu, "Bölgeye 2
bin 418 personel görevlendirildi. Bunların
hepsi arama kurtarma, sağlıkçı olarak ni-
telendirebileceğimiz personeller. 304
araç, 18 arama kurtarma köpeği
depremin ilk anından itibaren
çok başarılı işler gerçekleştirdi.
AFAD tarafından 6 bin 65
aile çadırı, 11 bin 500 yatak,
18 bin battaniye gönderildi.
Arama ve koordinasyon
dahil olmak üzere tüm ko-
ordinasyonlar, yardımlar
AFAD tarafından gerçek-
leştirilmektir. Telefon üze-
rinden 'AFAD'a biz nasıl
ayni ve nakdi yardımlarda
bulunuruz?' diye bir çok
talep geldi. Biz şu ana kadar
ayni ve nakdi yardım konu-
sunda herhangi bir değerlen-
dirme içerisinde bulunmadık" diye
konuştu. 

Hasta sayısı bin 31

Sağlık Bakanı Faharettin Koca ise depre-
min ardından 1031 kişinin çeşitli sebeplere
hastaneye müracaat ettiğini ifade ederek,
34'ünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye
alındığını söyledi. Bakan Koca, deprem
bölgesinde bin 572 sağlık personelinin
görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak
üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müra-
caat eden hasta sayımız 1031 oldu. Özel-

likle şehir hastanemiz, Malatya ve Elazığ
Üniversitelerimiz olmak üzere çalışan per-
sonelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet
etmiş oldular. 1031 müracaat içerisinde,
382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı
içerisinde toplam serviste takibi halen yapı-
lan 128 hastamız var. Bu 128 hastanın
34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri
devam ediyor. Yoğun bakım şartlarında te-
davileri devam eden hastalarımızın şu an
durumu kritik olan hastamızın olmadığını

söyleye-
bi-

lirim.
Gece boyunca müdahale edilen, ameliyat
edilen 8 hastamız oldu. Bunun dışında
özellikle sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir
eksik oluşturmamaya, 180 varolan ambu-
lans sayımıza ilaveyle, toplam 317 ambu-
lansla hizmet ettik. 122 UMKE aracımızı
ve toplam ilave personel sayımız 1572’ye
ulaştı. Ayrıca 4 tane donanımlı, 50 yataklı
sahra hastanesi kuruluma hazır halde bu-

lundurmuş olduk. Şu an için bu hastane-
leri kurmaya ihtiyaç olmadığını, ama ihti-
yaç olması durumunda hazır halde
tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum, 48
çadırımızla birlikte. Bunun dışında hem
ambulans helikopter hem de ambulans
uçaklarımızı hazır halde bulunduruyoruz.
Yakınlarının nerede tedavi edildiğini bil-
mek isteyenler için duyurumuz olmuştu,
184 SABİM hattımıza. Bu hattımıza
yoğun müracaatlar oldu. En son kurtarı-
lan 2 vatandaşımızın sağlık durumları iyi."

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
bakanlıklarına bağlı 368 kişiden oluşan

184 ekiple üst yapıda hasar tespit ça-
lışmalarını yürüttüklerini belirterek,

71 kişilik 21 ekiple de altyapıya
ilişkin hasar tespit çalışmaları
yapıldığını söyledi. Bakan
Kurum, "Yapılan ilk hasar tes-
pit çalışmalarında Elazığ mer-
kezde 4, Maden Gezin’de 1
bina olmak üzere Elazığımızda
5 binamızın yıkık olduğu, ağır
ve hafif hasarlı bir çok yapının
olduğu, buna ilişkin de ekipleri-

mizce hızlı bir şekilde tespitleri-
nin yapıldığı, atık su, içme suyu

arıtma tesisleri, kanalizasyon ve
içme suyuyla alakalı an itibarı ile böl-

gemizde, şehrimizde herhangi altyapı
problemi bulunmamaktadır. Altyapıya
ilişkin de İller Bankası Genel Müdürlüğü-
müz tüm ekipleriyle birlikte, belediyeleri-
mizle birlikte altyapı ihtiyaçlarını
gidermektedirler. Mustafa Paşa Mahallesi
ve Sursürü Mahallesi'nde 2 enkaz çalış-
ması devam etmektedir. Bu enkaz çalış-
malarının hemen yanındaki binalarla ilgili
tehlike arz eden binalar mevcuttur.
AFAD’ımız koordinasyonunda binaların
takibiyle birlikte kurtarma çalışmaları gü-
venli bir şekilde devam ettirilmektedir"
dedi. DHA

DEVLET KIRMIZI
ALARM VERDI

Bakan Kurum, Malatya'da 25 binanın yıkıldığını tespit ettiklerini
belirterek, yapılacak incelemelerle hasar tespit edilen binalarını yıkı-

mını yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Binalar an ve
an takip edilmektedir. Diğer taraftan enkazın yanındaki binalara ilişkin önce-
liğimizi, buraya vermek suretiyle, o binalarda ağır hasarlı ve orta hasarlı bina-

ların olduğu ve bunların bakanlığımızın ilgili birimlerince de tespitlerinin hızlı bir
şekilde yapılacağı, tespit neticesinde de etraftaki binaların güvenlik sebebiyle boş-
altılarak, eğer hasarlı binaların olması durumunda yıkım işlemlerinin hızlı bir şe-

kilde başlanılarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altına
alınacaktır. Yine bakanlıklarımızla, valiliğimize yaralı ve vafat eden vatandaşla-

rımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere, valiliğimiz bugün itibari ile
nakdi yardımları yapacak. Malatya Doğanyol’a da dün akşam bakanları-

mızla gittik, 25 tane yıkık binamız var. Binaların geneline baktığı-
mızda yıkık binaların kerpiç ve yığma yapılardan olduğu
görüldü. Hem Elazığ’da hem Malatya’da hasarlı bina-

lara gidilmemesi noktasında vatandaşlarımızı
bir kez daha uyarmak istiyorum."

25 yıkık bina 
tespit edildi 

Kaçak yapılar
TBMM gündeminde
Kaçak yapıların mercek altına alınmasını
öngören kanun teklifinin görüşmeleri bu
hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlayacak

tBMM, bir haftalık aranın ardından mesai-
sine başlıyor. Meclis'te pazartesi günü ko-
misyon toplantıları yapılacak. Eski

Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ec-
evit’in Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi ile birlikte,
Devlet Mezarlığı’nda kimlerin toprağa verileceğine
ilişkin kanunda yeniden düzenlemeye gidilmesine ih-
tiyaç duyuldu. Bu çerçevede; AK Parti, CHP, MHP,
İYİ Parti ve HDP’nin ortak teklifi ile hazırlanan ve
Meclis Başkanlığı’na sunulan, Devlet Mezarlığı Ka-
nunu'nda değişiklik öngören düzenleme pazartesi
günü Milli Savunma Komisyonu’nda ele alınacak.
Teklif salı günü de Genel Kurul’un ilk gündem mad-
desi olacak. Teklif ile 'Devlet Mezarlığı Hakkında
Kanun'un birinci maddesine 'Devlet  Mezarlığına
defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet
Mezarlığına defnedilebilir.' fıkrasının eklenmesini
öngörüyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak
2020 olarak belirlendi.

Bekçilere adli görevler geliyor

Salı günü, TBMM İçişleri Komisyonu’nda çarşı ve
mahalle bekçilerine 'adli görev' yükleyen yasa teklifi-
nin görüşmelerine başlanacak. AK Parti milletvekil-
lerinin imzasını taşıyan 18 maddelik 'Çarşı ve
Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören
kanun teklifiyle çarşı ve mahalle bekçilerinin genel
kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları düzenleniyor.
Teklif ile bekçiler, suç işlenme anında veya hemen
sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, ora-
daki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kay-
bolmamasını sağlamak ile ortadan kaldırılmasını
engelleyebilecekler. Tespit ettikleri suçluları gözaltına
alarak genel kolluk kuvvetine bildirecekler.  Daha
önce polisle beraber çalışan çarşı ve mahalle bekçile-
rine jandarmayla da çalışma imkanı getirilecek.

Kaçak yapılar mercek altında

Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda, İmar Kanu-
nu'nda değişiklikler öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklif
ile kaçak yapılarla ilgili cezai yaptırımlar
artırılıyor. Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dı-
şında eklemeler yapılmak suretiyle, ortaya çıkan
imalatlara yönelik tapuya bildirim zorunluluğu geti-
riliyor. Ruhsatsız yapılan ya da kaçak yapıların tes-
piti halinde ortaya çıkacak olan tutanağın bir
kopyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderile-
cek. Kaçak yapılarla ilgili bazı cezai müeyyideler ge-
tirilecek. Para cezalarında artırıma gidilecek. Eğer
kaçak yapı ortaya çıkmışsa yıkılacak ve para cezası
artırılacak. Teklif ile bina yüksekliklerine kısıtlama
getirilecek.  Yatay mimari uygulamasında da değişik-
liğe gidilecek, yükseklik kısıtlanacak. Teklif ile bun-
dan sonra hiçbir belediye imar bazlı imar
değişikliğine gidemeyecek. Ancak, talep olması ha-
linde bütün maliklerin rızası alınarak ada bazlı bir
değişikliğe gidebilecek.

Devlet seferberlik içinde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'daki depremle ilgili "Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir.
Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır" dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ
depremiyle ilgili Twitter hesabın-
dan açıklama yaptı. Bu dönemde

sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe
ihtiyaç duyulduğunu belirten Bahçeli,
"Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının si-
linmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül
ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün ola-
caktır" mesajı verdi. Depremin herkesi derin-
den üzdüğünü ve Türkiye'nin deprem
gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğini belirten
Bahçeli, "Aziz milletimizin tüm dikkati dep-
rem alanlarına yönelmiş ve sabitlenmiştir.
Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek;
incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek
vermek maksadıyla deprem bölgesine bir
heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün
teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır,
enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşü-
yorsa yapmaya da hazırız" ifadelerini kul-
landı.

Türkiye her zorluğu aşar

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ha-
tırlatan Bahçeli, tedbirli ve hazırlıklı olmak-
tan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza
indirmekten başka seçenek olmadığına işaret
ederek, şunları kaydetti: "Felaketlere teslim
olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek

milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aş-
maya muktedirdir. Devlet seferberlik içinde-
dir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve
teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki,
arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulu-
nan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, dep-
remin acı sonuçları milli birlik ve
dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Ba-
rınma, beslenme, enerji, haberleşme gibi acil
ihtiyaçlarının giderilmesi, hasar tespit ve psi-
kososyal çalışma gruplarının dep-
rem bölgesine zamanında
intikali memnuniyet veri-
cidir. Allah’ın izniyle bu
felaketin üstesinden
el birliğiyle, güç bir-
liğiyle gelinecektir."

Hak ettiklerini
bulacaklar

Depremde ha-
yatını kaybeden
vatandaşlara Al-
lah'tan rahmet,
yaralılara şifa dile-
yerek bölge insa-
nına ve Türk
milletine başsağlığı te-
mennisinde bulunan Bah-

çeli, "Rabbim her türlü afet, felaket ve mu-
sibetten Türk milletini ve Türkiye'yi koru-
sun. Ayrıca depremi siyasi fırsata
çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan
yıkımı fitne ve tezviratla tamamla-
maya teşebbüs edenleri de Allah'a
havale ediyorum. Yalan haber ya-
yanlar, kasten yanlış bilgi verenler,
kötümserlik aşılayanlar inşallah
hak ettiklerini bulacaklardır"

açıklamasında bu-
lundu. 

771 belediye birden çalışıyor
AK PArti Genel
Başkan Yardımcısı
Mehmet Özha-

seki, "Depremin en az kayıpla
atlatılması ve depremzedelerin

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
talimat gönderdiğimiz 771 beledi-

yemiz onlarca araç ve personel ile

hummalı bir çalışma sürdürüyor" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Özhaseki, dün akşam Elazığ'ın
Sivrice ilçesinde meydana gelen dep-
remle ilgili yazılı açıklama yaptı. Dep-
remin birçok şehirde hissedildiğini
belirten Özhaseki, "Depremin en az

kayıpla atlatılması ve depremzedelerin
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tali-
mat gönderdiğimiz 771 belediyemiz
onlarca araç ve personel ile hummalı
bir çalışma sürdürüyor. Devlet ve mil-
let olarak el ele vererek bu badireyi de
atlatacağız. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun" ifadesini kullandı.  

AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı
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Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Siv-
rice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğün-

deki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Görür,
“Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerlerde belirli
alanlarda stres atıldı. Ama bu fayın özelliği
gereği Palu, Bingöl Karlıova'ya doğru veya
Malatya, Adıyaman bölgesine doğru özen
göstermek lazım. Buralarda stres artımı da
olmuş olabilir. Tıpkı 1999 depremindeki gibi
odak noktasını Yalova Gölcük gibi düşünür-
sek, o deprem hem Marmara'ya hem de
Düzce'ye bir stres yükledi ve Eylül ayında
Düzce'de deprem oldu. Dolayısıyla
1999'dan sonra bir büyük deprem yine oldu.
Bu doğrultu atımlı fayların deprem olduktan
sonra sağını ve solunu yükleyebilir. Aynı şey
Doğu Anadolu Fayı için de olabilir. Bu da
doğrultu atımlı sol yönlü bir fay. Yani Sivri-
ce'den Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve
Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a
doğru olan yönlere dikkat etmek lazım" dedi.

Uzun zamandır deprem olmuyordu

Uzun zamandır bu fayın uykuda olduğunu
ve bir deprem beklediklerini belirten Prof.
Dr. Görür, “Doğu Anadolu Fayı özel bir
fay.  Bu fay Kuzey Anadolu Fayına oranla
uyumakta olan bir fay. Uzun zamandır bu
fayda bir deprem olmuyordu.
Bu fay uykudaydı. Yer bilim-
ciler olarak bu fay üzerinde
büyük depremler olduğunu
bildiğimiz için bu kadar ses-

siz kalmasından endişe ediyorduk. Bu ses-
sizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktir-
mesi olabilir, günün birinde bir yerden
patlak verebilir, diye endişe ediyorduk. Me-
sela 1513 yılında Kahramanmaraş Tür-
koğlu çevresinde 7.4 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. Antakya'da 1823'te
7.5 büyüklüğünde bir deprem var. Malatya
yöresinde 1893 yılında 7'nin üzerinden bir
deprem var. 1874 yılında bugünkü depre-
min olduğu yerde Sivrice-Palu arasında,
1875 yılında Sivrice-Sincik bölgesinde dep-
rem meydana geldi. Biz bunları biliyorduk
ve fay sessizdi" dedi.

Deprem levha hareketliliğidir

Beklenen İstanbul depremini tetikler mi so-
rusuna ise şöyle yanıt verdi: “Depremlerin
birbirini etkilemesi aynı geometri ilişkisinde
olan faylar için geçerli. Deprem levha hare-
ketliliğidir. Anadolu fayı, Kuzey Anadolu ve
Güney Anadolu fayı boyunca hareket edi-
yor. Batı Anadolu bu hareketlilikten etkile-
nerek Kuzey Güney yönünde geriliyor.
Buradaki faylarda böyle depremler mey-
dana geliyor. Zaman zaman bu levha hare-
ketlerindeki değişimler, bunların hızları,
niteliğindeki değişimler deprem olma 
sıklığını artırıyor." DHA

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF KOMBİ KAZAN ÜNİTELERİNİN BAKIM ONARIMI VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİM HİZMETİ
ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/38829
1-İdarenin
a) Adresi : AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 34000 

FATİH FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124531453 - 2124531470
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@fatih.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :5 Adet Muhtelif Yer Tipi Çelik Kazan , 1 Adet Atmosferik Kazan , 86 

Adet Duvar Tipi Doğalgaz Kombi Bakım Onarım Hizmeti ve 29 kalem 
Yedek Parça Değişim Hizmeti işlerini kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Fatih Belediye Başkanlığı ve Hizmet Binaları
c) Süresi :İşe başlama tarihi 20.02.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 

FATİH / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :05.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin;
a) Periyodik Bakım Onarım,
b) Arıza Giderme,
c) Servis Hizmetleri Montajlı Yedek Parça Değişim hizmetlerini ayrı ayrı, tamamını, birkaçını yapmış 
olması benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) 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.
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DEPREM RESMEN
GELIYORUM DEMIS!

Taksi sultanları
İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan kadınlar, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından
düzenlenen "Taksinin Sultanları" projesi adı altında bir araya geldi. İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası tarafından kadın taksicileri bir araya getirmek amacıyla Çekmeköy'de bir
piknik alanında "Taksi Sultanları" adı altında bir etkinlik düzenlendi

İSTANBUL'dA 17 bin 395
taksi plakası olduğunu,
bu plakaların 2 bin

249'unun sahibinin kadın oldu-
ğunu, kadın taksi şoförü sayısının
da 100-150 arasında olduğunu
söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası Genel Müdürü Zeynep Kılıç,
"Bugünkü projemiz 'Taksinin Sul-
tanları' projesi. Yani bu camiada
taksici kadınların olması gerektiğini
düşünüyoruz.  Ondan dolayı bu
projeyi başlattık. Bundan sonra da
trafikte kadın şoförlerimizi görecek-
siniz. Kadınlar daha duyarlı, daha
dikkatli. Bazı olumsuz hal ve hare-
ketler sergileniyor. Şoför bir kadın
olunca binen kadın yolcumuz daha
rahat hareket edeceğini, kendini
daha güvende hissedeceğini düşü-
nüyoruz" dedi. Kısa mesafe ve yağ-
murlu havada yolcu alınmadığı
yönündeki olumsuzlukların söy-
lenti olduğunu, kadın şoförlerin ar-
tışı ile mesleki kalitenin artacağını
savunan Kılıç, "Sarı camiamız sarı
çiçekler açacak bundan sonra. Bir
bahar esintisi havası olacak" dedi.

Dert dinlemek hoşuma gidiyor

İstanbul'da 7-8 yıldır taksi şoför-
lüğü yaptığını söyleyen İlknur Yıl-
maz, "Güleryüzlü olduğunuz
zaman zorluğu yok. Yaptığımız işte
iletişim önemli. Kadınlar ılımlı yak-
laştıkları için bu işi daha iyi yaptı-
ğını düşünüyorum" dedi. Günde
7-8 saat çalıştığını, yoğun trafikte 

zaman zaman sıkıldığını söyleyen
Yılmaz, "İşimi seviyorum. Müşteri-
lerle sohbet etmek, onların dertlerini
dinlemek hoşuma gidiyor" dedi. 2 yıl-
dır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen
Burçin Arabul, kadın şoförü kadın
müşterilerin daha çok tercih ettiğini,
erkek müşteriler konusunda da sıkıntı
yaşamadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, "Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz
için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres
biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk" dedi

Sosyal medyada sıkça paylaşılan
deprem tahmini videosu için şu
açıklamalarda bulundu:“Benim
'Elazığ Sivrice için dikkat edilmesi
demem' bir tesadüftü. Bu benim

özel bir yeteneğimi göstermiyor.
Bütün yer bilimciler bunu söyleye-
bilir. Bu bir tesadüftü. 2003 yılın-
dan sonra Elazığ, Malatya'da
defalarca konferans verdim. Valiliğe

gittim. Halka anlatmaya çalıştım.
Halkta oranın deprem kenti olma-
dığı gibi bir düşünce vardı. Halkı
da uyardık. Doğu Anadolu Fayı'nın
önemli bir fay olduğunu. Türki-
ye'nin ikinci büyük fayı olduğunu,
tehlikeli depremler üretebileceğini
anlatmaya çalıştım"

Dikkat edin demem tesadüftü

Naci Görür,
Elazığ depreminin

İstanbul depremini
etkilemeyeceğini

ifade etti.

Beşiktaş'ta Elazığ seferberliği
BeşİkTAş Belediyesi,
Elazığ’da meydana
gelen deprem sonrası

tüm ilgili birimlerle bir araya ge-
lerek, deprem bölgesine ihtiyaç
halinde gönderilmek üzere bütün
ekipmanlarını hazırladı. Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat
sosyal medyadan yaptığı açıkla-
mada, AFAD ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ile koordineli bir
şekilde çalıştıklarını belirtti. Ela-
zığ’da meydana gelen deprem
sonrasında birçok belediye yar-
dım seferberliğine başlattı. Beşik-

taş Belediyesi de bu konuda üze-
rine düşen tüm sorumlulukları
yerine getirmek için hazırlıklarını
tamamladı. Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat tüm geliş-
meleri takip ederken, Başkan Ak-
polat sosyal medyada yaptığı
paylaşımda Elazığ’ın yanında ol-
duklarını söyleyerek şu ifadeleri
kullandı:  "Elazığ merkezli depre-
min ardından AFAD ve İstanbul
Büyükşehir Belediyemiz ile koor-
dineli bir şekilde İstanbul'dan
yola çıkan kurtarma ekiplerine,
Beşiktaş Deprem Lojistik Merke-

zimiz'den ekipman desteği sağla-
dık. Arama kurtarma ekibimiz
muhtemel tüm ihtiyaçlar için
hazır beklemektedir"

Havalimanı’nda
Çin önlemi

İSTANBULHa-
valimanı'nda
'koronavirüs'

nedeniyle dün Çin'den
gelen yolculara yönelik
başlatılan termal kameralı
önlem bugün de sürüyor.
Çin'in farklı şehirlerinden
sabah saatlerinde gelen  5
uçağın yolcuları termal
kameralarla izlenirken,
hastalığa ilişkin herhangi
bir olumsuzluğa rastlan-
madı. Çin'in Wuhan ken-
tinde ortaya çıkan ve kısa
sürede yayılan yeni tip
ölümcül koronavirüsüne
karşı Sağlık Bakanlığı, bu
ülkeden uçakla gelen yol-
culara yönelik bazı ön-

lemler almıştı. İstanbul
Havalimanı'nda Çin'den
gelen yolcular için dün
başlatılan termal kamera
ile tarama uygulaması,
bugün de devam etti.
Çin'in farklı kentlerinden
gelen 5 tarifeli uçak, sabah
saatlerinden itibaren ha-
valimanına ulaştı. Uçak-
lardan çıkan yolcular,
terminal giriş noktasında
kurulumu yapılan termal
kameranın önünden geçe-
rek vücut sıcaklık değerleri
kontrol edildi. Birçok yol-
cunun maske taktığı görü-
lürken, kontrollerde
herhangi bir olumsuzluğa
rastlanılmadığı öğrenildi.
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SULTANGAZİ Belediyesi, dü-
zenlediği "Hayati İnanç ile Can 
Veren Pervaneler” adlı söyle-

şiyle şiirin penceresinden hayata bakarak 
Sultangazililere unutulmaz bir gün ya-
şattı. Program kapsamında Sultangazili-
lerle buluşan Hayati İnanç şiirle birlikte 
ilahi aşkı da inceleyerek divan edebiyatın-
dan örnekler verdi. İnanç, geçmişte yazıl-
mış, bugün üstü hayli tozlanmış, kendi 
tabiriyle zengin ve öksüz olarak tanımla-
dığı divan edebiyatını insanlara sevdir-
meye çalışıyor. Katılımcıların büyük 
beğeni ile dinlediği İnanç, programda ol-
maktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Programın sonunda İnanç'a 
katkılarından dolayı çiçek taktim edildi. 
Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, 
denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk 
yapan İnanç, “En değerli iş insana yatı-
rım” diyerek klasik eserlerden edindiği he-
yecanı her yaştan insanlarla paylaşmaya 
gayret gösteriyor. 

Gençlere anlam katmalıyız 

Bu tarz programların devamının ge-
leceğinden bahseden Sultangazi Be-
lediye Başkanı Abdurrahman 
Dursun, “Hayati İnanç anlattıkla-
rıyla gençlere, tecrübelerini yansıtan 
ama anlatırken de farklı farklı anlam-
lar çıkartabileceğimiz ve gençlere hayat 
dersleri verebileceğimiz birçok şeyi bugün 
Sultangazi'de paylaşmış oldu. Bugün 
manevi pınardan Sultangazi'de bulunan 
herkes içmiş oldu. Bundan sonra daha 

yoğun bir şekilde farklı isimlerle bir arada 
olmaya çalışacağız. Hayati İnanç'ın anlat-
tıklarından şunu görüyoruz ki insanların 
gönlüne dokunabiliyorsanız, onların yü-
reklerinde ses getirebile-
cek şeyler 
anlatabiliyorsa-
nız genç yaşlı 
fark etmez 
herkesin 
gönlüne 
girebilirsiniz.  
Burada bugün 
Sultangazililer 
çok mutlu ve 
huzurlu 

oldu inşallah devamı gelecek” dedi. 

Gençler maziden uzak kalıyor 

Gençlerin ilgisinden memnun olan Ha-
yati İnanç, “Bu kadar genç insanın böyle 
bir konuyu dinlemek için canla başla bir 
buçuk saat boyunca, dikkatleri hiç dağıl-
madan heyecanla sonuna kadar takip et-
meleri çok güzel. Zaten salonun 
kapasitesinin 4 katıyla hücum edenlerin 
neredeyse tamamının genç olması dikkat 
çekici ve de bir şey öğretiyor bize.  
Şunu öğrenmeliyiz büyükler olarak 
gençlerimiz kendi değerlerinden,  

kendi mazilerinden, dedelerinin 
mesajlarından uzak kal-

manın acısını yaşıyorlar 
ve  

bunu gördükleri 
zaman canla başla 
gönülden sarılı-
yorlar, iştiyakla 
öğrenmek isti-

yorlar. Genç-
lerin 
teveccühü 
beni çok 
ümitlendi-
riyor, sevin-

diriyor. 
Sultangazi 

bugün harikaydı, Allah 
nazarlardan saklasın in-
şallah dualara ve hayır-
lara vesile olur” 
şeklinde konuştu.

C umhuriyet Halk Partisi Beşiktaş 
İlçe Başkanlığı, 24 Ocak 1993’te 
suikaste uğrayarak hayatını kay-

beden usta gazeteci ve yazar Uğur 
Mumcu için Beşiktaş’ta bulunan anıtı 
önünde anma programı düzenledi. Anma 
törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Ünal Çeviköz, CHP İstanbul Mil-
letvekili Yüksel Mansur Kılınç, Beşiktaş 
Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş 
CHP İlçe yöneticileri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Anma töreninde konuşma 
yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat gazeteci- yazar Uğur Mumcu’yu 
hasret ve minnetle andığını belirterek söz-
lerine başladı. Akpolat, “Olayın olduğu 
gün ben 11 yaşındaydım. O günü hiç 
unutmam. Biraz önce İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğ-
lu’yla birlikteydik. Yine faili meçhul bir ci-
nayete kurban gitmiş Çetin Emeç’in evini 
ziyarete gittik, oradan geliyoruz. Çetin 
Emeç’leri, Bahri Üçoklar ’ı, Türkan Say-
lan’ları ve Uğur Mumcu’ları bu ülke çok 
yürekli yiğitler yetiştirdi. Onlar tek bir şey 
için mücadele ettiler. O da bağımsız adale-
tin var olduğu hakça, eşitçe yaşanabilecek 
bir dünya için hayatlarını feda ettiler. Biz 
de bu yoldan devam ediyoruz. Kendisi 
hukuk fakültesindeki eğitimini bitirdikten 
sonra insanlar sadece söylediklerinden 
değil, sustuklarından da sorumludur diye-
rek gazetecilik hayatına başladı. Dürüst, 
ahlaklı, namuslu, tam bağımsız Türkiye’yi 
görev aldığı bütün yerlerde dile getirdi. 
Bizim yolumuzda onların hayatlarını feda 

ettiği bu yoldan geçirmek ve tam bağımsız 
Türkiye idealini devam ettirmek ve bunu 
bulunduğumuz bütün yerlerde korumak 
bizim temel sorumluluğumuzdur’’ dedi. 

Fikirlerimizde yaşıyorlar 

Anma törenine katılan vatandaşlardan 
Doğan Ünal duygularını şu sözlerle dile 
getirdi: “Uğur Mumcu’nun yazılarıyla 
büyüdük. Okudukça ülkenin nasıl kalkı-
nacağını ve Atatürk ilkelerini nasıl koru-
mamız gerektiğini öğrendik. Onlar 
kalbimizde yaşayacak, fikirlerimizde yaşa-
yacak” şeklinde konuştu. Uğur Mum-
cu’yu unutmak mümkün değildir diyen 
Aydın Velioğlu da “1993 yılı bize 24 
Ocak’ta basın ve demokrasi şehidimizin 
acılarının yaşandığı bir gündür. Bu tarih 

hiçbir zaman unutulmayacaktır. Aydın in-
sanlar ve Cumhuriyetimizi ileriye taşıya-
cak olan bizler hiçbir zaman Uğur 
Mumcu’nun katledilişini unutmayacağız” 
ifadelerini kullandı. 

127 yıl geçse de unutmayız 

Anma töreninde Uğur Mumcu anıtına ka-
ranfil bırakan Seher Düzer, “27 yıl değil 
127 yıl da geçse Uğur Mumcu’yu unut-
mak mümkün değildir. Daha dün gibi ya-
şıyorum. Böylesine düzgün, Cumhuriyeti, 
vatanını ve milletini seven insanın katledil-
mesi çok büyük bir ayıptır. Söylenecek ke-
lime bulamıyorum. Çok üzgünüm” 
şeklinde konuştu. Anma töreninin so-
nunda sevenleri Uğur Mumcu anıtına kır-
mızı karanfiller bıraktı.

BIZIM YOLUMUZ 
MUMCU’NUN YOLU 

Uğur Mumcu anmasında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bizim yolumuz, onların hayatlarını feda ettiği  
bu yolda tam bağımsız Türkiye idealini devam ettirmek ve bunu bulunduğumuz bütün yerlerde korumaktır” şeklinde konuştu

İSTANBUL'da tüm illerle bir-
likte eş zamanlı olarak ger-
çekleştirilen yeni yılın ilk 

"Türkiye geneli huzur denetimlerinde 
araçlar, didik didik aranırken, şüpheli 
kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. 
Denetimler kapsamında durdurulan 
yabancı uyruklu kişilerle İngilizce bilen 
polisler iletişim kurdu. Emniyet Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda ger-
çekleştirilen, yeni yılın ilk "Türkiye ge-
neli huzur denetimi" tüm illerle 
eşzamanlı olarak İstanbul'da da ger-
çekleştirildi. Denetimler kapsamında 
Şişli Büyükdere Caddesi, Kadıköy 
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Ba-
kırköy Koşuyolu Caddesi üzerinde de-
netimler yapıldı. Denetimlere ilçe 
emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş 
büro amirliği ekipleri ile Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü, 
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı Yunus Timler ile Mobil 
Okul Timleri ve Özel Harekat Şube 
Müdürlüğü ekipleri katıldı. 

Uyuşturucu madde arandı 

Denetimler kapsamında, araçlar polis 
ekipleri tarafından didik didik arandı. 
Araçlardan indirilen kişiler, genel bilgi 
taraması(GBT)na tabi tutulurken, de-
netimlere eşlik eden Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 
hassas burunlu polis köpeği "Alex" ile 
"Zorro" da araçlarda uyuşturucu 
madde araması yaptı. 

KARTAL'DA 24-31 Ocak Adalet ve De-
mokrasi Haftası kapsamında Atatürk'ün 
hayatı ve bilinmeyen yönlerini konu alan 

bir etkinlik düzenlendi. 
Kartal Belediyesi tarafından, 24-31 Ocak Adalet ve 
Demokrasi Haftası kapsamında 24 Ocak 1993'te 
hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve tüm demokrasi 
şehitlerini anmak için düzenlenen programda Ata-
türk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini tek kişilik 
gösterisi ile anlatan Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ata-
türkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Okan 
Onur, duygulu anlar yaşattı. Kartal Belediyesi ve 
ADD Kartal Şube yönetimi, 24-31 Ocak Adalet ve 
Demokrasi Haftası kapsamında Atatürk'ün hayatı 
bilinmeyen yönlerini konu alan bir etkinlik düzen-
ledi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlen 
etkinlikte, Zonguldak'ın Devrek ilçesi ADD Başkanı 
Okan Onur'un tek başına sahnelediği “ Vasiyet “ 
adlı anlatımda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına 
dair bilinmeyen yönleri bir prodüksiyonla aktardı.

İstanbul’da huzur 
denetimi 

Ümit BARAN
PANORAMA

Kemal Deniz Bozkurt'a  
kulak vermeli 

G eçtiğimiz günlerde gazetemizin manşetinde 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt'un açıklamalarına şahitlik ettik. 

Bozkurt, tüm toplumu kucaklayan ve güzel mesajlar 
vermiş. Tevazu ve hoşgörü kültürünün her daim ihti-
yaç olarak görülebileceği bir zamanda Bozkurt'un 
tavrını çok değerli bulduğumu söylemeliyim. Bakın 
Bozkurt neler diyor; 

“Ben aday olduğum ilk günden itibaren 'Alevi 
aday geldi' söylemlerini işittim. Ben Alevi değilim 
ama Alevi olmakta Anadolu coğrafyasında önemli 
kültür ve inançlardan biridir. Benim için; PKK'lı, 
ardından FETÖ'cü ve ulusalcı benzetmeleri yapıldı. 
Göreve geldikten sonra görevden alınacağım, 
kayyum atanacak iddialarıyla bugünlere geldik. 
Benim işim dedikodu değil.” 

Bu hoşgörü içeren anlamlı mesajı sonrası 
Esenyurt gündemine ilişkin de kıymetli mesajları var 
Bozkurt'un. Özellikle kendisinden önce belediye 
başkanlığı yapan Necmi Kadıoğlu dönemine bir 
nebze ışık verecek olan bu mesajları da paylaşmak 
istiyorum; 

“Belediye hakkında 6 bin 800 tane dava var. 
Esenyurt Belediyesi'nin sabit kıymet envanteri yok. 
Şimdi bu 3 nokta Esenyurt Belediyesi'ni yüzde 90 ta-
rifleyen bir veridir. Bu verileri eğer okuyamıyorsak o 
zaman sorun var. Bir belediye hakkında 6 bin 800 
tane dava niye açılır? 2 milyar 200 milyonluk borç 
nasıl oluşur? Bu borcun 570 milyonu belediyeye iş 
yapan şirketlere olan borç. Geri kalanın çoğu da 
vergi ve SSK borcu. Yol yapmışlar, parasını ödeme-
mişler ben ödüyorum. Şimdi o yolu sen mi yaptın ben 
mi yaptım? Yani biz mi yaptık, siz mi yaptınız? Bu 
davalar sonuçlanıyor. Ama daha ne gibi şeyler söyle-
mem gerektiğini inanın ben anlayamıyorum. Her şey 
net. Esenyurt'un silüeti ve olanlar ortada. Burada işte 
benim yaramaz çocuk dediğim arkadaşlar onu gör-
müyor, mikrofonu neden sağ eline almadım da sol 
elime aldın diyor. Komik. Zaman zaman bunlar olu-
yor, buradaki arkadaşlarımıza söylemiyorum. Bunun 
düzelmesi lazım. Herkesin şunu bilmesi lazım; gele-
ceğe dair bir şey yapmamamız durumunda burası 
ciddi şekilde kaosa dönüşüp, yaşanılmaz bir hal ala-
cak. 14 yılda yapılan ihaleler ile ilgili bir çalışma 
yapmadık ama istenirse yaparız.” 

Görevi devraldığında zabıta araçlarına benzin 
satan firmanın yakıt vermediğini belirten Kemal 
Deniz Bozkurt, “Personel maaşını 15 gün sonra öde-
yebildik. Ama şuanda personelimizin maaşını zama-
nından ödeyebiliyoruz. Hatta övünerek söylüyorum; 
bir sonra ödeyeceğimiz parayıda ayarlıyoruz. Yani 
Esenyurt Belediyesi personeli hiçbir zaman maaşını 
zamanında alamayacağını düşünmeyecek. Geçmiş 
yıllarda SSK borcu hiçbir zaman ödenmemiş, biz 
geldiğimiz günden itibaren bunların hepsini, SSK 
borcunu da, vergi borcunu da ödüyoruz. Ama ben 
kendi adımı şirket yönetim kurulu başkanı olarak 
tescil etmek için ticaret odasına evrak düzenleyip 
gönderdik. Ticaret Odası tescil etmedi. Tescil etme-
yince mahkemeye başvurduk. Mahkeme görüldü ve 
mahkeme tescil etmemeyi tam kanunsuzluk olarak 
nitelendirdi. Benim hemen tescil etmem gerektiğini 
yazdı. Ama ticaret odası tescil etmedi. İstinaf mah-
kemesi sonucunu bekliyoruz. Aslında mahkemenin 
kararını uygulamaması suç. Ama Türkiye'de ne 
kadar hukuk var gözünüzü kapatın ve düşünün” 
diyor... 

Şimdi bu açıklamalara bakınca Esenyurt'un nere-
den nereye geldiğini kısa sürede katettiği mesafeyi ve 
Bozkurt'un değerli yaklaşımını da daha iyi idrak ede-
biliriz diye düşünüyorum. 

Not: 24 Ocak 2020 tarihinde gazetemizde yayın-
lanan köşe yazım yanlışlıkla yayınlanmıştır. Tüm 
okurlarımızdan özür dileriz. 

ANITINA 
KARANFİL 

BIRAKTILAR

ANITINA 
KARANFİL 

BIRAKTILAR

HAYATİ 

İNANÇ:

Uğur Mumcu Rıza Akpolat

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler” söyleşisi  
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İnanç, “Bugün Sultangazi burada manevi pınardan su içti” dedi

Sultangazi manevi 
pınardan su içti! 

Kartal Vasiyet’i izledi
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RUSYA'NIN hava desteği 
verdiği saldırılarda, rejim 
güçleri, Marşimarin ve 

Deyr Şarki köylerini şiddetli çatışma-
lar sonrasında ele geçirdi. Böylece 
rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki 
Maaratünnuman ilçe merkezine ulaş-
masına 3 kilometre kaldı. Rejim güç-
leri, Maaratünnuman ilçesinin 
kuzeydoğusundaki Serakib ilçesin-
deki Tel Krisyan cephesinden de iler-
lemeye çalışıyor. Serakib hattında 
ilerlemeyi planlayan rejim ve destekçi-
leri, Maaratünnuman ilçe merkezini 
kuzey ve güneyden sararak ablukaya 
almak istiyor. Rejim, Halep kırsalını 
da kontrolüne almak istiyor Rejimi 
güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, 
gece saatlerinde Halep'in, İdlib Ger-
ginliği Azaltma bölgesi sınırları içeri-
sindeki bazı yerleşimleri ele geçirmek 
için girişimlerde bulundu. Halep'in 
güneyindeki Raşidin bölgesinde, ku-
zeybatısındaki Leramon ve İksar hat-
tına sızmaya çalışan rejim güçleri ile 
askeri muhalifler ve rejim karşıtı si-
lahlı gruplar arasında çatışma ya-
şandı. Şiddetli çatışmalar sonucu 
muhalifler, rejimin sızma girişimini 
püskürttü. Muhalif kaynaklardan alı-
nan bilgiye göre, söz konusu çatışma-
larda çok sayıda rejim unsuru 
öldürüldü. 

Rusya'nın saldırıları sürdü 

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Ger-
ginliği Azaltma Bölgesindeki yerle-
şimlere saldırıları, dün akşam 
saatlerinde de sürdü. Muhaliflere ait 
gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş 
uçakları, İdlib'in güneyinde Mar-
dibse, Maarşurin, Han Es Sübül, Tel 
Mennis köyleri ile, Halep'in kırsalın-
daki Han Asel, Maret El Artik Belde-
sini, Hüreyten ve Raşidin 
yerleşimlerini hedef aldı. İdlib'in gü-
neyindeki Marratünnuman ilçe mer-
kezi, Han Es Sübül, Babila ve Kefer 
Battoh köylerine hava ve kara saldırısı 
düzenleyen rejim güçleri, Halep'in 
kırsalındaki Mansruya, Kefer Hamra 
ve Um Atebe köyleri ile Han Tuman 
beldesi, Şuveyhin Tepesi, Kastello ve 
Raşidin bölgelerine kara ve hava sal-
dırısı gerçekleştirdi. 

Soçi mutabakatına uymadılar 

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili 
neredeyse iç savaşın başından bu 
yana muhaliflerin ve rejim karşıtı si-
lahlı grupların kalesi niteliğinde bulu-
nuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona 
ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te mu-
haliflerin kontrolüne geçti. İdlib, reji-
min en yoğun hedef aldığı bölgelerin 
başında geliyor. Türkiye, Rusya ve 
İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki 
Astana toplantısında, İdlib ili ve 
komşu illerin (Lazkiye, Hama ve 
Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, 
Humus ilinin kuzeyi, başkent 
Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin 
güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vi-
layetleri) olmak üzere 4 "gerginliği 
azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak 
rejim ve İran destekli teröristler, ateş-
kes ilan edilerek durumun muhafaza 
edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölge-
den İdlib hariç kalanları, Rusya’nın 
hava desteği sayesinde ele geçirdi. 
Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, 
kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesim-
lere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 
Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabaka-
tından bir süre sonra da saldırılar 
devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma 
Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve 
İran destekli teröristler, yalnızca 2019 
başından bu yana Türkiye sınırı ya-
kınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin 
sivilin göç etmesine sebep oldu. Bom-
bardımanlarda bin 600'den fazla sivil 
can verdi.

Suriye’de  
silahlar susmuyor 

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu 
ve İran destekli yabancı terörist 
gruplardan oluşan rejim güçleri, 

gece saatlerinde İdlib'in güneyinde 
askeri muhalifler ve rejim karşıtı  
silahlı grupların kontrolündeki  

bölgelere karadan saldırı başlattı

ENDONEZYA Siyasi, Hukuk ve 
Güvenlik İşleri Koordinasyon 
Bakanı Muhammed Mahfud 

MD, Endonezya ve Türkiye’nin birlikte 
seri üreteceği tank çalışmasına ilişkin, 
"Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliş-
tirme iş birliğini sürdüreceğiz. Savunma 
Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alan-
daki teknik konularda çalışacak.'' dedi. 
Türkiye ve Endonezya ilişkilerinin, Os-
manlı dönemine dayanan tarihi bir geç-
mişi olduğunu aktaran Mahfud, 
Türkiye’nin, Açe'de 2004’te yaşanan dep-
rem ve tsunami felaketinde bölgeye yar-
dım ulaştıran ilk ülkelerden biri 
olduğunu anımsattı. Mahfud, iki ülke 
arasındaki iş birliklerinin bugüne kadar 

devam ettiğini belirterek, 
''Türkiye ile orta 

ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini sür-
düreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endo-
nezya ordusu bu alandaki teknik 
konularda çalışacak.'' diye konuştu. Her 
alanda ortaklıklarını güçlendirmek istedik-
lerini söyle-
yen 

Mahfud, ''Anayasa Mahkemesi Başkanı 
olarak görev yaptığım dönemde özellikle 
anayasa forumları için Türkiye’yi çok defa 
ziyaret ettim. Ama iş birliklerimiz bu ko-
nularla sınırlı değil. En önemli şey, ilişki-
mizin iyi korunması, böylece birlikte 
birçok şey geliştirebiliriz.'' vurgusu yaptı. 
Türkiye’de savunma sanayisine yönelik 
faaliyet gösteren özel FNSS Savunma 
Sistemleri şirketi ile Endonezya'nın devlet 
savunma sanayi kuruluşu PT Pindat ara-
sında geçen yıl, Endonezya Kara Kuvvet-
leri için Kaplan MT (Harimau) Orta 
Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dö-
nemli İş Birliği Sözleşmesi imzalandı. An-
laşma 18 tankın 2 yıl içerisinde üretimini 
kapsıyor. 

Endonezya meşru haklara sahip 

Mahfud, son dönemde Çin ve Endonez-
ya’nın, Güney Çin Denizi’nde ülke-

sinin Kuzey Natuna Denizi 

olarak adlandırdığı bölgedeki hak iddia-
ları tartışmalarına ilişkin de ''1982’de im-
zalanan Birleşmiş Milletler Deniz Yasası 
Sözleşmesi (UNCLOS) gereğince Endo-
nezya, bölgedeki her eylemini belirlemede 
yasal ve meşru haklara sahiptir.'' değerlen-
dirmesinde bulundu. Kuzey Natuna De-
nizi konusunu Çin ve ABD’nin Cakarta 
Büyükelçileri ile de görüştüğünü ifade 
eden Mahfud, görüşmede, Endonezya 
hükümetinin, Kuzey Natuna Denizi ko-
nusunda egemenlik haklarını kesinlikle 
müzakere etmeyeceğini belirttiğinin altını 
çizdi. Mahfud, ilgili taraflar ile müzakere 
edilmesi durumunda, Natuna’nın bölge-
sel anlaşmazlık bulunduğunu kabul etmiş 
olacaklarını dile getirerek, 
"Kuzey Natuna Denizi bize ait ve uluslar-
arası hukuk tarafından tanınmıştır. Bu ko-
nuda, Endonezya'nın Çin'e karşı tavrı da 
net. Endonezya topraklarının egemenliği 
müzakereye açık değil.'' dedi. 

Endonezya Türkiye dostluğu
Endonezya Güvenlik Bakanı Mahfud, “Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini  

sürdüreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alandaki teknik konularda çalışacak.” dedi

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya 
çıkan corona virüsü nedeniyle ha-
yatı kaybedenlerin sayısı 41'e yük-

seldi. Virüs Avrupa kıtasında da 3 vakada 
ortaya çıktı. Virüsün Avrupa kıtasına da yayıl-
dığı açıklandı. Fransa’nın başkenti Paris’te iki, 
Bordeaux kentinde ise bir vaka olduğu belir-

lendi. Avustralya’da da corona virüsüne yaka-
lanan bir hasta bulunduğu açıklandı. Fransa 
Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Bordeaux ken-
tinde son dönemde Wuhan’a gitmiş olan Çin 
asıllı 48 yaşındaki bir adamın hastanede te-
davi altına alındığını açıkladı. Fransa’da tespit 
edilen ilk vakanın bu olduğu öğrenilirken, ar-

dından Paris’te de iki hasta bulunduğu ortaya 
çıktı. Avustralya’nın Melbourne kentinde de 
geçen hafta Çin’den gelen bir kişinin hasta-
nede tedavi altına alındığı açıklandı. Çin Ulu-
sal Sağlık Komisyonu, corona virüsü 
nedeniyle ölenlerin en gencinin 48, en yaşlısı-
nın ise 89 yaşında olduğunu duyurdu.

Corona virüsü Çin’den Avrupa’ya sıçradı

E lazığ’da dün akşam saatlerinde 6.8 
büyüklüğündeki depremin ardın-
dan, Malatya’da da 4.7 büyüklü-

ğünde bir sarsıntı meydana geldi. Bölgede 
yüzlerce artçı sarsıntı kaydedilirken, şu ana 
kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 1000’den 
fazla kişi ise yaralandı. Dünya basını da 
gözünü Türkiye’ye çevirirken, İngiliz Reu-
ters haber ajansı, dün akşam saatlerinde 
‘Türkiye’nin doğusunda güçlü deprem’ 
başlığıyla sarsıntıyı duyurdu. Bölgeden çok 

sayıda fotoğraf geçen ajans, enkaz altında-
kileri kurtarma çalışmalarını da abonelerine 
servis etti. Depremzedelerin ifadelerine yer 
verilen haberde, 32 yaşındaki bir adamın, 
“Evlerimiz zarar gördü. İçeri giremiyoruz” 
sözleri aktarıldı.  

Hava şartlarına dikkat çektiler 

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New 
York Times da depreme akşam saatlerin-
den itibaren internet sitesinde yer verdi. 

‘Deprem Türkiye’nin doğusunu vurdu’ 
başlıklı haberde, kurtarma çalışmaları ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözle-
rinin yanı sıra bölgedeki hava şartlarına da 
dikkat çekildi. Elazığ’da 2010’da yaşanan 
deprem hatırlatılırken 61 kişinin yaşamını 
yitirdiği vurgulandı. 

İran dahi hissetti 

ABD merkezli CNN International da dep-
remle ilgili gelişmeleri bölgedeki muhabir-

leri aracılığıyla anbean aktardı. İran, Suriye 
ve Lübnan’da da depremin etkilerinin ya-
şandığı öne sürülürken, Türkiye’de 500 bini 
aşkın insanın sarsıntıyı çok güçlü bir şekilde 
hissettiği belirtildi. İngiltere’nin önde gelen 
gazetelerinden Guardian ve Dail Mail de 
depremi okuyucularına duyurdu. ABD Jeo-
lojik Araştırmalar Merkezi’nin verilerinin 
aktarıldığı haberlerde, sarsıntının yaşandığı 
anlar ve kurtarma çalışmalarından videolar 
yayınlandı.

DUNYA ELAZIG’I 
KONUSTU

Türkiye önceki gece Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerle sarsı-
lırken, dünya basını da felakete geniş yer ayırdı. Uluslararası ajanslar 

ve gazeteler, bölgeden karelerle gelişmeleri duyururken, enkaz  
altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti

Mobilyalar  
üzerimize düştü 
FRANSIZ Le Monde, gazetesi AFP 
ajansına konuşan depremzedelerin 
görüşlerine ağırlık verdi. 47 yaşındaki 
Melahat Can, “Çok korkunçtu. Mo-
bilyalar üzerimize düştü. Birkaç gün 
şehir dışında kalacağız” derken, “68 
yaşındaki Zekeriya Güneş ise, “Her-
kes sokaklara çıktı. Çok güçlüydü, 
çok korkutucuydu” ifadelerini kul-
landı. Fransız gazete, 1999’daki Mar-
mara Depremi’ni ve Eylül ayında 
İstanbul’da yaşanan 5.7’lik sarsıntıyı 
da hatırlattı.Yunan Kathimerini gaze-
tesi, Türkiye’deki depremin Yunanis-
tan’a olası etkilerini içeren bir habere 
yer verdi. Depremin Yunanistan’ı da 
kapsayan Kuzey Anadolu Fay Hat-
tı’nda gerçekleşmediği belirtilen ha-
berde, ekstra bir risk faktörünün 
bulunmadığı ifade edildi. 
HABER MERKEZİ
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DÜNYA prömiyeri 2012 
yılında Ankara Devlet 
Opera ve Balesi’nce yapı-

lan ‘Arda Boyları'nı, Mersin Devlet 
Opera ve Balesi, farklı sahne ve dans 
teknikleri kullanıp, orkestra ekleyerek, 
sahneye taşıyacak. İlk prömiyeri 30 
Ocak perşembe günü saat 20.00’da, 
Kültür Merkezi Sahnesi’nde iki perde 
olarak sahnelecek olan eserin libret-
tosu Ayşegül Çelik tarafından kaleme 
alındı. Koreografisi ile rejisini Özgür 
Adam İnanç'ın üstlendiği eserde, or-
kestra şefi ise Nezih Seçkin. Müzik-
leri Arda Erdem ve İsmail Sezen’e, 
düzenlemesi Can Aksel Akın’ a ait 
olan Arda Boyları'nın dekor ve kos-
tüm tasarımını Gürcan Kubilay 
yaptı. Işık tasarımı Tarı Deniz, eser 
sorumluluğu Erdoğan Şanal, koreo-
grafi asistanlığı Deniz Alp tarafından 
gerçekleştirilen eserde başlıca rolleri, 
Tutku Barın Tümen, Meltem Ayar, 
Ilgaz Arslan (Halime ), Burak Serkan 
Cebeci, Tugay Ak ( Recep ), Özlem 
Şenormanlılar, Selğan Çavdaroğlu ( 
Anne ), Ozan Demirbaş, Niyazi Cin-
göz ( İsmail ), Seda Dereli, Hülya 
Aydoğan ( Fatma Kadın ), Ender 
Üçdemir, Miray Boyacıoğlu (Ağa ), 
Pınar Humar, Riza Ochiai ( Zehra ), 
Tugay Ak, Niyazi Cingöz (Cemil ), 
Funda Uyanık (Soprano), Mahmut 
Akyol ve Cenk Güner (Meczup ) 
üstleniyor. 

Renkli motiflere yer verilecek 

Birbirine kavuşamayan aşıklar Ha-
lime ve Recep'in hikayesini anlatan 
eserde, Trakya yöresine ait sevilen 
türküler modern dansla harmanlana-
cak. 'Yüksek Yüksek Tepelere Ev 
Kurmasınlar', 'Çalın Davulları', 'Dere 
Geliyor Dere' gibi türkülerin çok sesli 
müzik ve halk müziği ile sentezlen-
diği 'Arda Boyları'nda, bağlama, dar-
buka, asma davul gibi yerel sazlar ile 
halk oyunu motiflerine de yer 
verilecek.

Arda Boyları  
prömiyerle geliyor

CANAN Tolon’un 
1980’li yıllardan gü-
nümüze uzanan sa-

natsal birikimini İstanbul 
Modern’de izleyiciyle buluştu-
ran, sanatçının kendine özgü 
ifade ve teknik arayışını görünür 
kılan “Sen Söyle”, 2 Şubat 
2020’de sona eriyor. Araştırma 
alanlarının çeşitliliği ve düşünsel 
açılımının zenginliği açısından 
kuşağının en özgün ve yaratıcı 
sanatçılarından biri olan Canan 
Tolon’un Türkiye’de ilk kez bir 
müze çatısı altında gerçekleşen 
kişisel sergisi, 2 Şubat’a kadar 
sanatseverlerle buluşuyor.

Sen Söyle  
sizi bekliyor

Türküler kardeşlik için söyleniyor

'BABA Parası'nın Kıbrıslı Selim'i Ahmet Kural, Kıb-
rıs'ta olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu 
söyledi. Filme Kıbrıslı olarak 'Selim' karakteri ile 
hayat verdiğini söyleyen Kural, "Kıbrıs'ın bende 
yeri ayrıdır. Burada çok dostum, arkadaşlarım var. 
Kıbrıslıların dinamik enerjisini ve dilindeki aksiyo-
nunu yansıtmaya çalıştım. Selim karakterine de 
yansıdı bu" dedi. Aslında Kıbrıs'ta ev sahibi olarak 
bulunduğunu söyleyen Kural, "Kardeşlerim Tulin 
ve Niyazi'ye Kıbrıs'ı gezdireceğim" esprisini 

yaptı. Yağmur Tanrısevsin de Kıbrıs'ı çok sevdiğini 
belirterek, "Burada kendimizi evimizde gibi hisse-
diyoruz. Kıbrıs insanları çok samimi çok sıcaklar. 
Çok heyecanlıyız. Selim'den (Ahmet Kural) dolayı 
da bir kan bağım var Kıbrıs'a" diye konuştu. KKTC 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini de 
ziyaret ettiklerini ifade eden Murat Cemcir de, Kıb-
rıs'ın kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu 
belirtti. Cemcir,  "Kıbrıs'ın kaderi değişti Barış Ha-
rekâtı ile birlikte. Kıbrıslı Türklerin davası ne ise 

bizim de davamız. Bizler, hem gönül hem de sevgi 
paylaşımı için buradayız" diye konuştu.  
‘İlgiden memnun musunuz?’ sorusuna Ahmet 
Kural,  "Çok memnunuz ilgiden. Türkiye'deki si-
nema izleyicisindeki sayısal düşüşe rağmen biz il-
giden çok memnunuz. Seyircimiz bize tevazu 
gösterip ilgilerine devam ettiler. Yaklaşık bir aydır 
turneye devam ediyoruz" dedi. Kural, Başbakan 
Tatar'ın kendilerini izleyecek olması ile ilgili,  "ken-
dimi teslim ederim orada" dedi. 

Baba Parası’ndan Kıbrıs ziyareti

Mersin Devlet Opera ve Balesi 
(MDOB), Trakya türkülerinin 

modern dansla harmanlandığı 
'Arda Boyları' balesini, seyirci 

ile buluşturacak 

KARDEŞLİK Korosu, farklı kül-
türlerin bir arada zenginlik oluş-
turmasının en güzel 

örneklerinden birini ortaya koyuyor. Göç-
men ailelerin yoğun şekilde yaşadığı Kaleiçi 
semtindeki kentin en eski okullarından İs-
tiklal Ortaokulunda 6 Suriyeli, 3 Türk, 2 
Afgan ve 1 Türkmen öğrencinin yer aldığı 
"Kardeşlik Korosu" oluşturuldu. Özellikle 
Suriyeli ve Afgan öğrencilerin adaptasyon 
sürecini hızlandırmak amacıyla kurulan 
koro, ilk konserini müzik öğretmeni Ha-
mide Demir yönetiminde 18 Aralık 2019'da 
Uluslararası Göçmenler Günü'nde verdi. 
Koronun seslendirdiği "Uzun ince bir yol-
dayım" ve "Kızılcıklar oldu mu" gibi türkü-
ler izleyicilerin beğenisini kazandı. Okul 
müdürü Yakup Öz, yaptığı açıklamada, 
provalarını sürdüren koronun yeni türkü-
lerle konserler vermeye devam edeceğini, 
bu konuda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlü-
ğünden gerekli desteği aldıklarını söyledi. 
Koronun gitaristi Arda Yaşaroğlu da ekibin 

bir parçası olmaktan mutlululuk duydu-
ğunu ifade etti. Müzik sevgisinin farklı 
uyruk ya da ülkelerden olanları birleştirdi-

ğini belirten Yaşaroğlu, "Dil ve din ayrımı 
yok burada. İnsanların içinden geleni dışa 
aktarmaları için yapılan bir şey müzik. 

Çalışmalarımız başarılı geçiyor. Onlarla 
şarkı söylemekten, çalmaktan hoşlanıyo-
rum. Ben çalıyorum, onlar söylüyorlar." 
dedi. Suriyeli Nama Tadmuri de 5 yıl önce 
ailesiyle Şam'dan Edirne'ye geldiklerini, 
Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatına devam 
ettiğini anlattı. 

Kültürümüzü göstermekten mutluyuz 

Koroda yer almaktan heyecan duyduğunu 
belirten Tadmuri, "Daha önce de korolara 
katıldım ama bu daha eğlenceli. Kültürü-
müzü göstermekten mutluluk duyuyorum. 
Koroda Afgan, Suriyeli ve Türk arkadaşla-
rımla şarkılar söyledik. Bundan çok mutlu-
yum çünkü farklı yörelerin bir araya 
gelmesiyle çok güzel şeyler oluşuyor. Gayet 
güzel gösteri sergiliyoruz. Arkadaşlarım da 
bundan gayet memnun. Çok eğleniyoruz." 
ifadelerini kullandı. Suriyeli Şahin Osman, 
7 yıldır Edirne'de yaşadığını, koronun bir-
çok kişi tarafından izlenmesinin kendisini 
mutlu ettiğini dile getirdi.

Baba Parası filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti

R adyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 
Adapazarı Belediyesince kültür 

sanat etkinlikleri kapsamında Tarihi Uzun 
Çarşı'da düzenlenen ve Anadolu Ajansı Sa-
karya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş modera-
törlüğünde gerçekleşen Aynalıkavak 
Sohbetleri'ne katıldı. Burada RTÜK'ün kuru-
luşu ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren 
Şahin, yayınlara uygulanacak cezanın kuru-
mun elindeki anayasal hak olduğunu ancak 
kullanmak istemediklerini belirtti. Şahin, kar-
şılıklı görüş alışverişine öncelik verdiklerini, ce-
zanın en son olması gerektiğini ve bu yönde 
uygulamalarda bulunduklarını anlattı. 
RTÜK'ün kurumlarla olan görüşmelerine de-
ğinen Şahin, "Hedefimiz şiddetten olabildi-
ğince arındırılmış, çocukları gelişimlerinde 
fiziksel ve ruhsal anlamda kötü etkileyebilecek 
programlardan arındırılmış, kadına karşı şid-
deti özendirmeyen, milli ve manevi değerleri-
mize saygılı bir ekran oluşturmak." dedi. 
Şahin, ekranlardaki şiddetin sebebinin reyting 
olduğunu ifade etti. 

Geçen yıl 65 lisans iptali verildi 

Vatandaşların ALO RTÜK hattını çok iyi kul-
landığını dile getiren Şahin, kuruma şikayetle-
rin farklı platformlardan ulaştığını bildirdi. 
Şahin, geçen yıl değerlendirmeye alınan şika-
yetler arasından 2 bin 25 müeyyide şekli uygu-
ladıklarını kaydederek, şöyle konuştu: 
"Uygulanan müeyyidelerin toplam parasal de-
ğeri 31 milyon 844 bin lira. 134 adet program 
durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma 
vermişiz, 65 kez de lisans iptali vermişiz. Li-
sans iptali bizde en son tercih edeceğimiz uy-
gulayacağımız bir yöntem. Halkımızı yanlış 
yönlendiren, sağlığını tehdit eden, halkımızı 
kandıran kanallara bunları uyguluyoruz. Hal-
kımızın sağlığıyla oynayan, onları kandıran, 
ahlakıyla oynayacak olan yöntemlerle satış 
yapmaya çalışıyorlar. Bunları tasvip etmiyo-
ruz, ciddi mücadelemiz var. Bunların süreleri-
nin kısaltılması için Sayın Cumhurbaşkanımız 

yeni bir talimat buyurdular. Hukukun kısaltıl-
ması ve hızlıca uygulanması için de yeni bir 
yöntem gelecek. Bunlarla mücadelemiz 
devam ediyor. RTÜK'ün bunlarla ilgili hiçbir 
şey yapmadığı algısı var. Hayır, yapıyoruz. Bu 
tür kanallarla mücadelemizi sadece başkan 
olarak ben değil bütün üst kurul üyelerimizle, 
oy birliğiyle aldığımız kararlarla mücadelemizi 
devam ettiriyoruz." 

Çocuklar için üzülüyoruz 

Çocukların belli oranlarda ve sürelerde 
uygun televizyon programlarını izleyebilece-
ğini aktaran Şahin, şöyle devam etti: "Çocuk-

ların ekran başında geçirdiği süre bizim 
kanayan yaramız aslında. Dikey ekran dedi-
ğimiz bir şey var, büyük bir tehlike. Çocukla-
rımızı etkileyen tabletler ve telefonlar 
içerisindeki görüntüler. Biz televizyonları çok 
iyi denetleyebiliyoruz. Televizyonlar bizim 
denetim alanımızda ama bunları denetleme 
imkanımız çok zor. İnternet denilen bir 
derya, karanlık bir dönem var. O dönemi 
görme şansımız yok. Çocuklarımızı televiz-
yonda, süreleri kısıtlanmış ve bizim belirledi-
ğimiz programlarda tutabildiğimiz sürece 
buralara kaçma oranı düşer diye düşünüyo-
rum." Şahin, Türkiye'de medya okur yazarlı-

ğının yaygınlaştırılması önerisinde bulundu. 
Reklam pastasını arttırmaya çalıştıklarına 
işaret eden Şahin, aile dostu dizilere ve ya-
pımlara mali anlamda destek vermeye hazır-
landıkları bilgisini paylaştı. Adapazarı 
Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Şahin'e ver-
diği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, hediye 
verdi. Programa, AK Parti Sakarya Milletve-
kili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Vali 
Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya 
Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Basın 
İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, 
il müdürleri ve basın mensuplarının yanı sıra 
vatandaşlar katıldı.

Ekranlar saygılı olacak
RTÜK Başkanı Şahin, şiddetten, çocukları fiziksel ve ruhsal anlamda kötü etkileyebilecek programlardan arındırılmış, 
kadına şiddeti özendirmeyen, milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmayı amaçladıklarını söyledi

Edirne'de yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla oluşturulan “Kardeşlik Korosu”, konserleriyle ilgi topluyor 

YAZAR Ahmet Hamdi Tanpı-
nar'ın birçok eserini kaleme aldığı 
Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulu-

nan evine bilgilendirme tabelası asıldı. Be-
yoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya 
göre, Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde ha-
yata geçirilen "Edebiyatın İzinde Beyoğlu" 
projesi ile ilçede yaşamış yazarların evlerine 
bilgilendirme tabelaları asılıyor. Proje kapsa-
mında Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, 
Beş Şehir gibi klasikleşen kitapların yazarı 

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 58. yı-
lında Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki evine bilgi-
lendirme tabelası asıldı. Törende konuşan 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
Beyoğlu'nun edebiyat coğrafyasının harita-
sını oluşturmak açısından projenin önemli 
olduğunu belirtti.  
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli bir değer 
olduğunu vurgulayan Yıldız, "Biz Beyoğ-
lu'nun Edebiyat Coğrafyası adını koyarak 
bu projeye başladık. Beyoğlu'nun tüm kültür 
haritasını, bu şekilde şahsiyetlerini, eserlerini 

anmak üzere yaşadıkları binaların önüne ta-
bela asmak suretiyle çalışmalarımıza devam 
ettireceğiz." ifadelerini kullandı. Törene, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin yanı 
sıra çok sayıda kişi katıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Beyoğlu’nda yaşatılıyor
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Sivasspor 
sonuna kadar gidecek

Demir Grup Sivasspor Teknik  
Direktörü Çalımbay, hem lig hem 
kupa maçlarına ilişkin, “İkisini de 
değerlendirmeye çalışacağız. Yeni 

transferlerimiz de bugün yarın 
gelecekler, onlar da katıldığı 
zaman daha alternatifli bir  

kadromuz olacak” dedi
DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay, ligde ve Ziraat 
Türkiye Kupası'nda sonuna kadar git-
mek istediklerini söyledi. Çalımbay, an-
trenmandan önce basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice il-
çesinde meydana 6,8 büyüklüğündeki 
depremin üzüntüsünü yaşadıklarını 
belirtti. Türkiye'nin böylesi doğal afet-
lerde bir bütün olduğunu vurgulayan 
Çalımbay, "Keşke yapabileceğimiz bir 
şey olsa, elimizden gelen bir şeyler olsa 
yapmaya çalışsak. İnşallah fazla bir 
kaybımız olmaz. Hakikaten çok üzül-
dük, şu anda antrenmandan önce bile 
oyuncularımla birlikte ne yapabiliriz, 
ne edebiliriz diye konuştuk. İnşallah az 
bir şeyle atlatırız. Ama gerçekten çok 
üzgünüz." diye konuştu. Çalımbay, 
depremde hayatını kaybedenlere Al-
lah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi. 

Lig ve kupa zor geçecek 

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 
Antalyaspor ile eşleşmelerini değerlen-
diren Çalımbay, şunları kaydetti: "Ku-
raya baktığımız zaman seribaşı 
değildik. Hepsi kuvvetli takımlar, iyi ta-
kımlar. Zaten iyi takımlar olmasalar 
oraya kadar gelemezler, onun için zor 
olacak. Bizim için zaten zor olan şey-
lerde bayağı bir sıkışma var. Hem lig 
oynuyorsunuz hem kupa oynuyorsu-
nuz. Şimdi öyle bir duruma düştü ki 
Medipol Başakşehir ile ligde oynaya-
cağız, ardından kupa oynayacağız, ar-
dından Trabzonspor ile oynayacağız. 
Biraz zor geçecek, o yüzden kadro da 
çok önemli. Şimdi bu maça da sakat 
ve cezalılarımızdan dolayı eksik kad-
royla çıkmak zorundayız. Sıkışık ol-
duğu için bizim açımızdan zor 
geçebilir. Gerçi bütün takımlar için 
aynı şey. Yapacak bir şey yok, ikisini de 
götürmeye çalışıyoruz. Bundan sonra 
tur atlarsak ondan sonra ilk dörde kalı-
yorsun ve sonra final oynuyorsun. İki-
sini de değerlendirmeye çalışacağız. 
Yeni transferlerimiz de bugün yarın ge-
lecekler, onlar da katıldığı zaman daha 
alternatifli bir kadromuz olacak." Ligin 
ikinci yarısında kolay maç olmadığını 
aktaran Çalımbay, Çaykur Rizespor 
maçının da zor geçeceğini vurguladı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 19. hafta ma-
çında bu akşam deplasmanda İttifak Holding 
Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya 
Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da 
başlayacak müsabakayı hakem Koray Gen-
çerler yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in 
geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 bera-
berlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 
maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 
30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada ta-
mamladı. İttifak Holding Konyaspor ise 4 ga-
libiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 
puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi. 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında  

İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere 
sonuçlanmıştı. Galatasaray'da 3 futbolcu ya-
rınki müsabakada görev yapamayacak. Sarı 
kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren 
Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. 
Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin 
Andone de maçta forma giyemeyecek. Gala-
tasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı 
öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında 
bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes 
Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük ya-
rınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 
20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayseris-
por maçında görev alamayacak.

Aydın filede Beylikdüzü sınavında

MUSTAFA Cengiz, Türk Telekom Sta-
dı'nda düzenlenen ve kulüp ikinci baş-
kanı Abdurrahim Albayrak ile başkan 
yardımcısı Yusuf Günay'ın da katıldığı 
basın toplantısında değerlendirmelerde 
bulundu. Basın toplantısını düzenlemek-
teki tek amaçlarının eski futbolcuları 
Arda Turan üzerinden yaşanan polemik-
ler olduğunu dile getiren Cengiz, "Antal-
yaspor maçından bu yana en az her maç 
sonrası bize hizmet etmiş Galatasaraylı 
bir kardeşimiz, eski futbolcu hakkında 
oluşan polemikler ve iddialar üzerine, 
camiamızın ve taraftar kitlesinde bir ay-
rışma ve ötekileşme, yanlış bilgilenme ve 
bilgilendirme gördüğümüz için bu top-
lantıyı camiamızın kentlemesi, bir arada 
olması ve şampiyonluk yürüyüşlerinin 
devamı adını yaptık." diye konuştu. 

Bize intikal eden bir şey yok 

Teknik direktörüleri Fatih Terim'in Arda 
Turan ile ilgili açıklamasından sonra sa-
dece bir kez bu konuda düşüncesini dile 
getirdiğini anlatan Cengiz, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Canlı yayında açıkladı-
ğım bir tek sözcük var. Söylediğim şu; bu 
futbolcu gündemimizde yok ve bize inti-
kal eden resmi bir şey de yok. Bizde 
transfer eğer bu kardeşimiz gibi bilinen 
bir isimse önce sportif direktör inceler, 
bunda herhalde oyuncu izleme ekibine 
gerek olmaz. Teknik direktör ve ekibi de 
inceler. Sonra bu konuda sportif direk-
töre ve üstündeki Abdurrahim Bey'e 

gider. Abdurrahim Bey konuyu mali işle-
rimizle görüşür. Çünkü Finansal Fair 
Play sınırlamasındayız. UEFA Finansal 
Fair Play sınırları çerçevesinde uygunsa 
bu onaylanır. İş en sonunda bana gelir. 
Biz de transfer böyle olur. Bugüne kadar 
bu şekilde 30'a yakın transfer yaptık. Şü-
kürler olsun ki UEFA sınırlamalarını aş-
mamışız. Arda kardeşimizin konusu 
gelene kadar biz teknik kadronun bizden 
istediği hiç bir şeye hayır demedik. Biz 
camianın aynası, yansımasıyız. Biz genel 
kurulun verdiği iradenin tezahürüyüz. 
Camia ve taraftar ne diyor buna bakarız. 
Bu kardeşimizle ilgili bize bu bahsettiğim 
süreç içesinde gelmiş herhangi bir şey 
yok." 

Özel bir husumetimiz yok 

Mustafa Cengiz, Arda Turan konusunda 
teknik direktör Fatih Terim ile yaptıkları 
görüşmeye değinerek, şunları kaydetti: 
"Seçildiğimden beri gerçekçi olmayan, 
yani elinizde belge bilgi olmayan bir fut-
bolcu transferiyle ilk defa karşılaşıyorum. 
Bunun için de sayın teknik direktörü-
müze hem telefonla hem de sözlü olarak 
açıklıkla ifade ettik ki gündemimizde yok. 
Sevgili camiama açık ve net olarak ifade 
ediyorum ki bu kardeşimiz şu andaki 
transfer planlamamızda yok. Bunu söy-
lemekten bıktım. Aynı şeyin temcit pilavı 
gibi sürekli gündeme gelmesinden hem 
camia hem de yönetim olarak müthiş ra-
hatsızız. Bu konunun kapanmasını isti-
yoruz. Arda Turan kulübümüze hizmet 
etmiş, zamanında para kazandırmış, Ga-
latasaray için eylemlerde bulunmuştur. 
Galatasaray'da olduğu için bu unvanları 
hak etmiş bir kardeşimiz. Ben yolunun 
açık olmasını diliyorum. Özel olarak hiç-
bir husumetimiz ve kastımız yok. Ona 
yaşamında sonsuz sağlıklı, hayırlı yıllar 
diliyorum."  

Ayrı yollara gitmemiz gerekebilir 

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa 
Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim ile 
fikir ayrılıklarının olmadığını belirterek, 
"Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı 
yollara gitmemiz gerekir." ifadesini kul-

landı. Bir basın mensubunun, Fatih Te-
rim'in "Arda Turan'ın transferi konu-
sunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz." 
şeklindeki açıklamasını hatırlatması üze-
rine Cengiz, "Bir kere biz Auguste 
Comte, Hegel, Spinoza ile tartışan fel-
sefe kulübü değiliz. Biz bir spor kulübü-
yüz, başkanı, teknik direktörü ve 
organları olan bir kulübüz. Karar, Gala-
tasaray'ı yönetenler tarafından alınır. Bir 
kere fikir ayrığı değil, olmaması gerekir. 
Yani eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı 
yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey 
yok. Bir tek fikir var. Yönetim kurulunun 
aldığı karar ve onu uygulamak." şeklinde 
görüş belirtti. Mustafa Cengiz, Fatih Te-
rim'in Arda Turan konusunda yaptıkları 
görüşmenin basına sızması konusunda 
yönetimi işaret etmesiyle ilgili olarak, 
şöyle konuştu: "Sayın teknik direktör 
bunun Galatasaray'a yakışmadığını söy-
ledi. Bu konuyu Antalyaspor maçından 
önce de duyduk. Çünkü menajerleri her 
yerde söyleniyordu. Sayın teknik direktö-
rümüz Antalyaspor maçıyla başlayan 
konuşmalar yaptı. Olabilir. Çünkü, 
oyuncuyla kalbi bağlantıları olabilir.  
Biz buna saygı duyarız. Ancak bize sanki 
Kanije Kalesi savunmasını vermişiz gibi 
bilgi sızdırma, S400 kodlarını vermişiz 
gibi bilgi sızdırma... Hiç hoş olmadı.  
Ben teknik direktör olsam, yönetim kuru-
luna, başkana ve başkan yardımcılarına 
bunu demem. Böyle bir şey demekten 
hicap duyarım. Şu anda gündem de bu. 
Peki ne vermişiz, hangi mahrem bilgi ve-
rilmiş? Bir takım medya mensubu arka-
daşımız şuradan ya da buradan bunun 
bilgisini almış olabilirler. Fatura biraz 
Yusuf'a çıktı ona çok üzüldüm.  
Üçümüzden biri. Şimdi sızan bilgi ne, 
Arda Turan'a yönetim 'hayır' dedi.  
'Bu iyi yönetilecekti.' deniliyor. Yani biz 
tekrar mı Arda Bey'i alacaktık. Ben bunu 
anlamıyorum. Bizim görüşümüzde bir 
değişiklik yok. Ya da hocamızın görü-
şünde bir değişiklik varda onu mu bildir-
mememiz gerekiyordu. Ben bunu 
anlamadım. Ancak ben teknik direktör 
olsam, başkan ve başkan yardımcıları 
için bu sözü kullanmam."

ARDA MESELESi  
gündemimizde YOK

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen 
hafta ikinci yarının ilk maçında evinde 
lider Vakıfbank'a 3-1 yenilen 7'nci sıradaki 
Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün ga-

libiyeti bulunmayan son sıradaki Beylik-
düzü Voleybol İhtisas ile deplasmanda 
karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salo-
nu'nda oynanacak müsabaka saat 

15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini 
evinde 3-0 mağlup eden Aydın temsilcisi, 
İstanbul'dan zaferle dönerek 3 maçlık 
galibiyet özlemine son vermek istiyor.
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KISA SURDU!
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını belirterek, “Aynı 
şeyin temcit pilavı gibi sürekli gündeme gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak müthiş rahatsızız.” dedi

Cimbom 3 puan arayacak

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını  
ayırma kararı aldı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan  
açıklamada, “Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü  
Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için  
teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.” denildi

B eşiktaş Kulübünün yollarını ayırdığı 
teknik direktör Abdullah Avcı'nın 
siyah-beyazlı takım kariyeri kısa 

sürdü. Eski başkan Fikret Orman döneminde 
Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme 
imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 
239 gün kalabildi. Bu sezon UEFA Avrupa Li-
gi'nde gruptan çıkamayan Beşiktaş'ta yönetim 
kurulu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nda alınan kötü sonuçların ardından Avcı 
ile yollarını ayırdı. 

28 resmi maçta 14 yenilgi 

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu 
sezonki resmi maçların çoğundan mağlup ay-
rıldı. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde 
bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 

14'ünde yenildi. Avcı dönemindeki resmi maç-
larda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaş-
madan ise beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Süper 
Lig'deki söz konusu dönemde 18 karşılaş-
mada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 
30 puan toplayabildi. UEFA Avrupa Ligi'nde 
Avcı'nın yönetiminde bir kez kazanabilen 
siyah-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan mağlup 
ayrıldı. Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlü-
ğünde Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük 
hayal kırıklığı yaşadı. Kupanın son 16 turunda 
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor'a elenen siyah-beyazlı takım, 4 
maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı. 

Son 2 maçta yenildi 

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasında 

özellikle evinde oynadığı son 2 karşılaş-
madaki mağlubiyetler büyük rol oynadı. 
Ligde lider Demir Grup Sivasspor'a 
evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Tür-
kiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor'a 3-2 mağlup oldu. 

İkinci hayal kırıklığı 

Medipol Başakşehir'in başında istikrarlı 
görüntüsüyle dikkati çeken Avcı'nın 
ikinci farklı denemesi de kısa sürdü.  
Teknik direktör olarak Medipol Başakşe-
hir dışında kulüp bazında Süper Lig'de 
sadece Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, 2011  
yılında başına geçtiği A Milli Futbol  
Takımı'nı da 2013'te bırakmak  
zorunda kalmıştı.

AV SEZONU 
KISA SURDU!

Abdullah Avcı

Mustafa 
Cengiz
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G öztepe Spor Kulübü ve İzmir yeni 
bir spor ve yaşam merkezine kavu-
şacak olmanın heyecanını yaşıyor. 

Türk futbolunun çınarı Göztepe'nin 95 yıllık 
tarihindeki ilk evi olacak Gürsel Aksel Spor 
ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, kapılarını açıyor. 
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında 
deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenen sarı-
kırmızılılar, 19'uncu haftada yarın oynana-
cak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni 
mabedinde ilk kez taraftarlarının önüne çı-
kacak. 

Kurdele kesilecek 

İhalesi 14 Haziran 2017'de yapılan Göztepe 
Gürsel Aksel Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 
tarihinde atan dönemin Başbakanı ve Ak 
Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, açılış maçında stattaki yer-
lerini alacak. Yarın saat 14.00'te stadın açılış 
kurdelesi kesilecek. Spor, iş ve siyaset dün-
yasından birçok kişi de Gürsel Aksel Spor 
ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde olacak. A 
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 
de, Göztepe'nin eski kulübü Beşiktaş'la oy-
nayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini 
alacak. 

Hayaller gerçek olacak 

Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat 
Papatya, statta Demirören Haber Ajansı'na 
(DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Pa-
patya, "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir an 
yaşıyoruz. Heyecanla, aşk ve sevgi, tüm 
duyguları yaşıyoruz. Artık hayallerimizin 
son noktasına geldik" diye konuştu. 

Çok güzel atmosfer bekliyoruz 

Yeni statlarında atmosferin müthiş olaca-
ğını belirten Papatya, "Çok mutluyuz. Be-
şiktaş karşılaşmasında çok güzel bir 
atmosfer bekliyoruz. 95 yıldır sahip olama-

dığımız bir şeye kavuşacağız. Göztepe taraf-
tarının ve camianın heyecanı eklendiği 
zaman stadımızda müthiş bir atmosfer ola-
cağından şüphemiz yok. Türkiye'de ve Av-
rupa'da çok güzel bir ambiyansın 
yaşanacağı bir stadımız olacak. Göztepe ta-
raftarı zaten bugüne kadar diğer statlarda 
da mükemmel bir hava oluşturmuştu. 
Şimdi kendi evimizde, Avrupai bir statta ta-
raftarımız atmosferi oluşturacak" ifadelerini 
kullandı. 

Halk spor yapabilecek  

Başkan Mehmet Sepil'in statta büyük 
emeklerinin olduğunu dile getiren Talat Pa-
patya, "Başkanımızın inşaat mühendisi ol-
ması buraya büyük emek vermesini sağladı. 
Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin de 
çok katkısı var. Mehmet Sepil bir vizyon 
koydu. Doğru işler yaptığımız zaman her 
şey kabul görüyor. İzmir halkından hükü-
mete, yerel yönetimlerden taraftarımıza 
kadar herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Sta-
dın bölge halkına çok önemli katkılar sağla-
yacağını söyleyen Papatya, "Burası önceden 
vatandaşlarımızın spor yaptığı bir alandı. 
Stadımızı yaparken bölge halkının spor 
yapma hakkını ellerinden alamazdık. Şimdi 
stadın çatısında spor yapabilecekleri bir 
konsept oluşturduk" diye konuştu. 

Sürekli yaşayan bir yer olacak  

Stadın çatısında 600 metrelik yürüyüş par-
kurunun bulunduğu anlatan Talat Papatya 
şunları kaydetti: 
"İnsanlarımız spor aktivitelerini çok rahat 
şekilde yapacak. Stadın şehir içinde olması 
da önemli bir özellik. Ancak stadımız yük-
seklik olarak asla şehrin silüetini bozmadı. 
Yükseklik olarak yan binaların üstüne çık-
madı. Burası sürekli yaşayan bir yer olacak. 
Çevre halkının yararlanabileceği kafeler, res-
toranlar, fitness salonları ve müzeler bulu-

nacak. Çocuk müzesi gibi projelerimiz de 
olacak. Bunun haricinde 400 araç kapasiteli 
2 katlı otoparkımız mevcut. Bu ciddi bir ek-
siklikti ve bunu da tamamladık." 

Ayakta seyirci ilk olacak  

Ayakta seyirci uygulamasının ilk kez Gür-
sel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merke-
zi'nde hayata geçirileceği bilgisini veren 
Papatya, "Stadımızın en büyük özellikle-
rinden biri ayakta seyirci uygulamasının 
yapılması. Kale arkasında Beşiktaş maçı-
nın ardından taraftarlarımız ayakta maç 
izleyecek. Futbol Federasyonu'nda gerekli 
yönetmeliği çıkardık. Ancak bu Beşiktaş 
maçından sonra faaliyete geçecek. Evimiz-
deki diğer maçta geçici taktığımız koltuklar 
sökülecek ve seyircilerimiz ayakta atmos-
feri yaşayacak. Bu uygulama Almanya'da 
Borussia Dortmund'da var, 'Sarı Duvar' 
adıyla taraftarlar maçı ayakta takip ediyor. 
Bizde coşku 5'e katlanacak. Kombine ve 
loca satışlarımız ise çok iyi düzeyde. 17 
bine yakın kombine sattık. 39 locanın 35'i 
satıldı. Yoğun ilgi gösterildi. Deplasman 
tribünümüz de hazır. Bütün takımları ve 
taraftarlarını en iyi şekilde misafir edece-
ğiz" şeklinde konuştu. 

Statta yok yok 

Göztepe'nin yeni stadı Gürel Aksel Spor ve 
Sağlıklı Yaşam Merkezi, Türkiye ve Avru-
pa'da birçok ilki içinde barındıracak. Kulü-
bün eski Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine 
inşa edilip 34 dönüm alan ve toplam 100 
bin metrekare kapalı alanı kapsayan tesis, 
218 milyon 900 bin TL'ye mal oldu. Stadın 
altında 400 araçlık 2 katlı otopark alanı 
bulunurken, 39 loca, kafeler, restoranlar, ti-
cari alanlar, kulüp ve oyuncak müzeleri, 
sağlık merkezi ve fitness salonları da halkın 
kullanımına açılacak. Zemini hibrit çim 
olan statta led stadyum aydınlatmaları 

kullanılacak. Stadın çatısı ise eşi benzeri 
bulunmayan bir konseptte yapıldı. Çatıda 
ülkemizde ilk olan 600 metrelik yürüyüş 
parkuru oluşturuldu. Ayakta seyirci uygu-
lamasının faaliyete geçmesiyle Beşiktaş 
maçı sonrası stat kapasitesi 20 bin 56'dan 
25 bine çıkacak. Stadın ticari alanları, mü-
zeleri ve sağlık merkezi ise önümüzdeki ay-
larda tamamlanacak. 

Eve dönüyoruz 

Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı 
Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçta Beşiktaş'ı 
konuk edecek Göztepe'de, maça saatler 
kala heyecan giderek artıyor. Karşılaşma-
nın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen 
Göztepeli futbolseverler ve semt sakinleri 
geri sayıma geçerken, caddeler, sokaklar, 
dükkanlar ve apartmanlar bayraklarla süs-
lendi. Taraftarlar Mithatpaşa Caddesi'ne, 

"Eve dönüyoruz" yazılı dev bayraklar astı. 
Tarihi maç için çeşitli hazırlıklar yapan 
Göztepeliler, çok güzel bir atmosfer oluş-
turacaklarını söyledi. Göztepe taraftarı ve 
semt esnafı Serhan Ergüz, çok heyecanlı 
olduklarını ifade etti. Yıllardır stadı büyük 
bir özlemle beklediklerini belirten Ergüz, 
"Senelerce iç saha maçlarımızı farklı yer-
lerde oynadık. Bursa'ya gittik, Sakarya'ya 
gittik, Manisa'ya gittik. Son 2 senedir de 
Bornova'da oynuyoruz. Yeni stadımızın 
heyecanını yaşıyoruz. Bayraklarımızı ha-
zırladık. Kadınından erkeğine, yaşlısından 
çocuğuna herkes hazırlık yaptı. Yalı Gru-
bu'ndaki arkadaşlarımız kortej düzenleye-
cek. Yürüyüş organize ettik. Koreografi 
şovları yapacağız, özel bir açılış olacak. 
Burası sadece futbol maçlarının oynandığı 
bir stat değil, herkesin faydalanacağı 
yaşam merkezi olacak" dedi.

GÖZTEPE MADEBİNE  
KAVUSUYOR
Türk futbolunun köklü kulübü Göztepe'nin 95 yıllık stat özleminin sona ermesine 
artık saatler kaldı. İzmir temsilcisi, bugün Beşiktaş ile oynayacağı maçla yeni evi 
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak

İhalesi  
14 Haziran 2017'de  

yapılan Göztepe Gürsel Aksel 
Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 ta-
rihinde atan dönemin Başbakanı 

ve Ak Parti İzmir Milletvekili  
Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-

poğlu, açılış maçında stattaki  
yerlerini alacak.

GEÇTİĞİMİZ sezonun ilk yarısını 
Akhisarspor’da geçiren ancak 
daha sonra kadro dışı bırakıl-

masının ardından soluğu İspanya’nın Ma-
laga Kulübü’nde alan Seleznov, burada 
yalnızca 12 maçta forma giyebildi. İspan-
ya’da gol katkısı veremeyen Ukraynalı yıl-
dız, geçtiğimiz sezonu 24 maçta yalnızca 4 
gol ile tamamladı. Sezon başında Bursas-
por’a transfer olan 34 yaşındaki golcü 
oyuncu, sezon ilk yarısında kendisine ilk 
11’de şans bulmakta zorlandı. Bursa tem-
silcisinin önceki teknik direktörü Yalçın 
Koşukavak döneminde ligde yalnızca 234 

dakika süre alabilen Seleznov, 2 gol ve bir 
asist ile oynarken ilk 11’de başladığı 4 Zi-
raat Türkiye Kupası maçında 3 gol kayde-
derek seremoniye çıktığında ne kadar etkili 
olabileceğini gösterdi. Bursaspor’da teknik 
direktörlük görevine İbrahim Üzülmez’in 
gelmesiyle birlikte gol yollarında adeta 
coşan Seleznov, deneyimli teknik adamın 
ilk 11’de şans verdiği 4 mücadelede de 
rakip fileleri havalandırdı. Üzülmez’in ba-
şında olduğu son 4 maçta 334 dakika süre 
alan Ukraynalı golcü, son olarak eski ta-
kımı Akhisarspor karşısında attığı golle ta-
kımına galibiyeti getirdi. 

Seleznov küllerinden doğdu
Sezon başında kadroya dahil edilen Yevgen Seleznov, Bursaspor’da takımın başına İbrahim Üzülmez’in geçmesiyle adeta küllerinden yeniden doğdu

GÖZTEPE'NİN hiçbir maçını kaçırmadık-
larını belirten Rüştü Benli, "Çok heyecan-
lıyız, inanılmayacak kadar mutluyuz. 
Saatleri değil, dakikaları sayıyoruz. Çok 
acılar çektik, çok cefalar çektik. Bizim için 
hayaldi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. 
Yeni stadımız bütün Göztepe camiasına, 
İzmir'e uğurlu gelecek" diye konuştu. Cü-
neyt Çetindere ise "Sözün bittiği yerdeyiz. 
Çocukluğumuzun geçtiği yerlerde evimiz 
yoktu. Başkanımız Mehmet Sepil'e çok 
teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız, toprak 
sahalarda oynadık ve şimdi hayalimiz 
gerçek oluyor" ifadelerini kullandı. Ka-

dınların yeni statta daha fazla yer alaca-
ğını vurgulayan Arzu Ergüz, maçlarda 
küfrün ve şiddetin yer almaması gerekti-
ğini söyledi. Arzu Ergüz, "Stadımız hepi-
mize hayırlı olsun. Bunu açılış gibi değil 
bayram gibi görüyoruz. Semtte erkekler-
den çok, kadınların coşkusu var. Hazırlık-
larımızda hepimizin elleri değdi. Renkler 
bizi büyülüyor, yaşasın Göztepe. Umu-
yorum küfrün, hakaretin, şiddetin olma-
dığı maçlar izleriz. Bu semtte hep beraber 
eğlenceli işler yapabiliriz.  
Stadımızı özlemle bekliyoruz, evimize 
geri dönüyoruz" dedi. DHA 

Büyük bir heyecan var 

Rüştü Benli

Atletizmde eğitim 
seferberliği

TÜRKİYE Atletizm Federasyo-
nu'nun 23 Ocak'ta İstanbul'da 
başlayan kampında antrenör ve 

sporcular için eğitim seferberliği ilan edildi. 
İstanbul'da 23-29 Ocak arasında devam 
edecek olan bir haftalık gelişim kampında, 
spora yeni adım atan genç atletlerin sürekli-
ğinin sağlanması yolunda özel çalışmalar 
ve eğitimler ger-
çekleştiriliyor. 
Kampın ikinci 
gününde tüm ka-
tılımcılarla bir 
toplantı yapan 
TAF Başkanı 
Fatih Çintimar, 
bir haftalık kam-
pın atletler için 
çok faydalı olaca-
ğına inandığını 
söyledi.



 
 

T ürk sinemasının hiç kuşkusuz en 
önemli isimlerinden olan Münir Özkul 
ve Ayşen Gruda rol aldığı filmlerde 

gönlümüze taht kurdu. Beyoğlu Belediyesi, 
Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi işbirliği ile 
Yeşilçam’ın usta oyuncularını vefatlarının bi-
rinci yıldönümü münasebetiyle hazırlanan 
‘Münir Özkul & Ayşen Gruda Film Afişleri’ 
sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin Ga-
latasaray Meydanı’nda gerçekleşen açılış tö-
renine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız ile çok sayıda sanatsever katıldı. 

Millete gülmeyi öğrettiler  

Münir Özkul ve Ayşen Gruda’yı rahmetle 

anan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar  
Ali Yıldız, “Bu millete bir arada gülmeyi 
öğrettiler, bizim insanımıza ait hasletleri 
en güzel şekilde sinema salonunda 
sonra televizyon ekranlarında milleti-
mizle paylaştılar. Yeşilçam’da oyna-
dıkları filmlerdeki bu afişler ise 
Anadolu’nun en ücra köşesinde yer 
buldu. Her şeyden önce insanımızın 
gönlünde yer buldu. Hepimiz özellikle 
Hababam Sınıfı ile tanıyoruz Münir 
Özkul ve Ayşen Gruda’yı kendi adıma 
rahmet diliyorum, ikisi de ayrı bir kıymet 
bizim için. Bu ülke bu değerleri unut-
madı, unutmayacak. Bizde Beyoğlu  
Belediyesi olarak bu iki değere sahip çıka-
cak ve hatıralarını yaşatacağız” dedi.

MEHMET ALİ ÇATAL

corbacıaden corbacıaden
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur1 kan 3 can

KAĞITHANE Belediye'sinin desteklediği 
kampanya kapsamında farklı tarihlerde 
ilçenin 4 ayrı noktasında kan bağışı mer-
kezi oluşturulacak. Kampanyanın ilk 
günü bağışlar Kağıthane Belediyesi 
Meclis Salonu'nda ikinci günüyse ma-
halle meydanında yapıldı. Bağış etkinliği 
Emniyetevleri Mahallesi Bosna Par-
kı'nda 25 Ocak Cumartesi, Sultan Selim 
Mahallesi Sanayi Caddesi'nde 26 Ocak 
Pazar günü de devam edecek. 

Öztekin de kan verdi 

Kampanya kapsamında ilk bağış mer-
kezi Kağıthane Belediyesi Meclis Salo-
nu'na kuruldu. Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberinde 
belediye çalışanları merkeze gelerek kan 
bağışında bulundular. Kampanyanın ilk 
gününde toplam 118 ünite kan toplandı, 
bir vatandaş da kök hücre bağışında bu-

lundu. Bağışlanan her bir ünite kan 3 
hastaya şifa oluyor. Bu kapsamda bağış-
lanan ilk gün kanları 354 hastaya ulaştı-
rılacak. Kağıthane'de 4 gün sürecek kan 
bağışı kampanyasının sonunda en az 
bin kişiden kan alınması hedefleniyor. 
Bu da en az 3 bin hastaya umut demek. 

Birçok hayat kurtulacak 

Başkan Öztekin katılım gösteren herkese 
teşekkür ettiğini belirterek, “İhtiyaç 
anında bir damla kan bile çok önemli. 
Afet ve kazalarda, hastalıklarda vatan-
daşlarımız umutla kan beklemekte. 
Bazen doktorlarımız bu konuda adeta 
zamanla yarışıyor. Eğer yeterli düzeyde 
kan stokumuz olursa, inanıyorum ki bir-
çok hayat kurtulacak'' dedi. Başkan Öz-
tekin kan vermenin ayrıca insan 
sağlığına faydalı olduğunu da hatırlata-
rak herkesi kan vermeye davet etti.
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Özellikle kış aylarında kan stoklarında yaşanan düşüş, Kağıthane Belediyesi 
ve Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığını harekete geçirdi. Kurumlar 

ortaklaşa ‘Bir Kan Üç Can' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı

Eyüpsultan’a müjde verildi

ELAZIĞ'DA meydana 
gelen 6.8'lik dep-
rem, Malatya, Di-
yarbakır, Batman, 
Tunceli, Mardin, 
Bingöl, Bitlis, Suriye ve 
Irak'tan hissedildi. Birçok bi-
nanın yıkıldığı ve vatandaşla-
rın hayatını kaybettiği deprem 
bölgesine yardım kampanya-
ları başlatıldı. Depremi öğre-
nir öğrenmez yaşadığı 
üzüntüyü dile getiren ünlü 
şarkıcı Demet Akalın, bu-
nunla da yetinmeyerek hemen 
harekete geçti. Akalın, deprem 
sonrası zor durumda olan 
halk için mont ve bot yardı-
mında bulundu. Yardım için 
hazırladığı çuvalın fotoğrafını 
Instagram hesabından payla-
şan Demet Akalın, "Ben kam-
yonetimi tuttum. Üsküdar 
Belediyesi'nin TIR'ına teslim 

ediliyor. Uyuyan dostların 
canı sağ olsun" notunu 

düştü.

Demet herkese  
örnek oldu 
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Yeşilçam’ın usta oyuncuları Münir Özkul ve Ayşen Gruda vefatlarının birinci yıldönümünde 
Beyoğlu’ndan düzenlenen ‘Münir Özkul & Ayşen Gruda Film Afişleri’ sergisiyle anıldı

YEŞİLÇAM’IN iki önemli isminden bah-
seden Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü Yasir Ahıskalı ise “Biz 

Beyoğlu Belediyesi olarak Yeşilçam’ın bu 
önemli iki ismini Münir Özkul ve Ayşen 

Gruda’yı vefatlarının sene-i devriye-
sinde bir kez daha rahmet, sevgi ve öz-

lemle anıyoruz. Bunlar Türk 
sinemasına verdikleri emekle, ortaya 
koydukları yapıtlarla Türk insanının 

gönül dünyasında çok ayrı bir yer 
edindiler” ifadelerini kullandı.

Gönül dünyasında  
yer edindiler 

EYÜPSULTAN Belediye 
Başkanı Deniz Köken, ilçe 
genelinde üç yeni spor sa-
lonu açılacağının müjdesini 
verdi. Güzeltepe, Kemer-
burgaz ve Yeşilpınar'a açı-
lacak spor salonları ilçede 
yaşayan genç-yaşlı, kadın-
erkek herkese spor yapma 
imkanı sağlayacak. “Haydi 
Eyüpsultan, Şimdi Spor Za-
manı” sloganıyla yapılan 
çalışmalar kapsamında 
hizmete alınacak spor sa-
lonları, Güzeltepe Aktif 
Yaşam Merkezi, Kemerbur-

gaz Kadınlar Kahvesi ve 
Yeşilpınar White Hill Alışve-
riş Merkezi içinde yerala-
cak. Buralarda; fitness, 
pilates, aerobik, zumba, 
jimnastik, karate ve okçu-
luk eğitimleri verilecek. 
Eyüpsultan Belediye Baş-
kanı Deniz Köken, spor ala-
nında ilçede 
gerçekleştirdiği projelerle 
ilgili “Spor yatırımlarımızla, 
7'den 70'e herkesi daha 
sağlıklı bir yaşam için spor 
yapmaya teşvik etmeye 
devam edeceğiz” dedi.

İDO fidan dikti
İDO, sosyal sorumluluk projelerine bu 
yıl da “Hatıra Ormanı” projesi ile destek 
verdi. 2009 yılında Arnavutköy Fener-
tepe mevkisinde ilk hatıra ormanını 
oluşturan İDO, bu yıl da Hatıra Orma-
nı'nın 10. yılı anısına yeni bir “Hatıra 
Ormanı” oluşturdu. İDO, Türkiye De-
nizciler Sendikası ile birlikte İDO çalı-
şanları ve aileleri Arnavutköy Merkez 
bölgesinde ikinci “Hatıra Ormanı” için 
bir araya gelerek “Geleceğe nefes ola-
lım” sloganı ile 2 bin fidan dikti.

Başkan hoş geldinize gitti
“ÇEKMEKÖY’E Hoş Geldiniz ve Çekme-
köy’e Hoş Geldin Bebek” projeleri kap-
samında ev ziyaretleri devam ediyor. 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve 
Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek projeleri 
kapsamında Mimar Sinan Mahalle-
si’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. 


