
Avcılar Belediyesi'nin 2018 yılında yaptığı çöp
ihalesinde gerçekleşen usulsüzlükler Sayıştay 
raporuna yansıdı. Dönemin CHP’li Belediye Başkanı
Handan Toprak zamanında yapılan ihalede yaklaşık
maliyetin yüksek belirlendiği, ihaleye katılımın ve 
rekabetin kısıtlandığı, davet edilen firmaların gerçekçi
rekabet ortamını sağlamaktan uzak olduğu tespit edildi
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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Korkunç ama bir taraftan da
dünyanın gerçeği deprem, bu
defa Elazığ'da karşımıza çıktı.
41 yurttaşımız canından oldu,
binlerce vatandaşımız yaralandı,
binlerce hayvan telef oldu, bina-
lar yıkıldı, Elazığ ile birlikte başta
Malatya olmak üzere birçok ilde
halk tedirgin oldu.
Deprem  yüzünü gösterdi ya
hemen panikledik ve bir
anda kimimiz deprem
çantası tedarikledik. 
Kimimiz evimizin 
sağlamlığını kontrol
etmeye başladık...

Deprem yüzünü 
gösterince hatırlıyor, çok
kısa sürede unutuyoruz...

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3’te

Ümraniye Belediyesi’nin İstan-
bul 29 Mayıs Üniversitesi’nin

yeni yerleşkesindeki ana kampüs 
binasını inşa ettiği ortaya çıktı. Eski
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın da yönetiminde yer aldığı 
üniversiteye İBB de 43 
milyon lira harcayarak
kütüphane ve idare
binaları inşa
etmişti. 
SAYFA 9

çİçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Elazığ ve Malatya'daki

depremzedelere yapılacak yardım-
larla ilgili bilgi verdi. Bölgeye 24 mil-
yon TL destek gönderildiğini
söyleyen Soylu, ağır hasarlı evlerde
oturan vatandaşlara 41 bin lira yar-
dımda bulunulacağını da açıkladı.

Soylu, “Köy-
lerde yıkılan
evler için de 16
bin lira destek
vereceğiz. Şu
ana kadar böl-
geye 24 bin 402
çadır ve 400
genel amaçlı
çadır sevk edildi”
dedi.  I SAYFA 6
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Süleyman Soylu

SAYFA 4İlke DUYAN

Mucize 
diziler

SAYFA 9Utku KIZILTAN

İstanbul’un 
çeşitliliği

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Helal sana 
Çatalca!
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Depremzedelere
24 milyon destek

Silivri'de 4 ay önce meydana
gelen 5.8 şiddetindeki depre-

min ardından ağır hasar alan birçok
binanın yıkımı hala yapılmadı. Bazı
hasarlı binalarda ise oturanlar bulu-
nuyor. Avcılar'da kolonlarında hasar
oluşan 5 katlı Balkıran apartma-
nında yaşam ediyor. Mahalle sakin-
leri boşaltılan ancak yıkılmadığı için
madde bağımlılarının yuvası haline
gelen binalardan şikayetçi. I SAYFA 7
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Vatandaş hasarlı
binalarda oturuyor

Vakıf üniversitesine
belediyeden kıyak!

Elazığ’da meydana gelen
ve merkez üssü Sivrice

olan 6.8’lik depremin ardından
Beylikdüzü Belediyesi, deprem
bölgesinde mağdur olan vatan-
daşlar için yardım seferberliği
başlattı. Bağış noktalarına bin-
lerce vatandaş gelerek depremin
yaralarını sarmak için kolilerle ih-
tiyaç malzemesi yardımında bu-
lundu. Bağış noktalarını ziyaret
eden Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde
yaşayan bütün yurttaşlarımızla
birlikte bölgede yaşayan vatan-
daşlarımızın yaralarını sarmak 
istiyoruz” dedi. I SAYFA 16

ç
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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. 

24 Ocak gecesi saat 20.55’te Elazığ’a 
bağlı Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8

büyüklüğündeki depremde 1607 kişinin yara-
landığı açıklandı. Yaralıların bin 523’ü taburcu
edilirken, hastanede tedavisi süren 84 deprem-
zede kaldı. Depremin vurduğu Elazığ'da 37 ve
Malatya'da ise 4 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı-
nın hissedildiği Adıyaman ve Kahramanma-
raş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçirerek öldü.
Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Güven Kartal
da deprem sırasında oturduğu kıraathaneden
dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının
düşmesi sonucu can verdi. I SAYFA 5

ACI BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI
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İstanbul'da metrodan sonra,
Boğaz Hatları'nda çalışan 

vapurlar da 24 saat hizmet vermeye
başlayacak. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel
Müdürü Sinem
Dedetaş, bu 
konuda İBB Mec-
lisi'nden karar
beklediklerini 
belirterek “Karar-
dan sonra bo-
ğazda da 24 saat
çalışan bir sistem
uygulayacağız”
dedi.   I SAYFA 5
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Boğazda 24 saat 
yolculuk başlıyor

ENKAZ ALTINDA
KiMSE KALMADI

Elazığ’da gerçekleşen 6.8
büyüklüğündeki depremde 
can kaybı 41'e yükseldi. 
Dilek Apartmanı’nın
yıkıntıları arasında kalan 
son depremzedenin de
çıkarılmasıyla enkaz altında
kimse kalmadı

SEFERBERLiK BASLATILDI

SİZİNLEYİZ ELAZIĞ!
Belediye Başkanı Mesut
Üner ve Çatalcalılar 

tarafından Elazığ’da meydana
gelen deprem sonrası ilçede 
yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanya hakkında bilgi

veren Mesut Üner, “Bu ülkede
acı bir ise, dökülen gözyaşı da
bir. Rengimiz ne olur ise olsun,
gözyaşının rengi yoktur. Biz
birlikte Türkiye’yiz” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 9
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Teknik direktör Abdullah
Avcı ile yollarını ayıran

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü
açıklamaya hazırlanıyor. Başkan
Ahmet Nur Çebi, Sergen 
Yalçın'la Vodafone Park'ta bir
görüşme yaptı. Tarafların 1.5 
yıllık anlaşma sağladığı öğre-
nildi. Beşiktaş taraftarları, son
Erzurumspor maçında alınan
yenilginin ardından Abdullah
Avcı'yı istifaya davet ederken
“Sergen Yalçın” lehine
tezahüratta bulunmuştu.
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BeSiktAS’tA 
Sergen Yalçın dönemi

COPTEN HÂLÂ
KOKU GELIYOR!

2014 yılında yapılan çöp ihalesini
31 milyon fazlasına başka bir 

firmaya veren ve mahkemelik olan Avcılar
Belediyesi'nin 2018 yılında yaptığı çöp
ihalesine de fesat karıştırıldığı ortaya çıktı.
Belediye Başkanı Handan Toprak döne-
minde 2018 yılında yapılan temizlik ihale-
sinde yaklaşık maliyetin olması gereken

tutardan yüksek belirlendiğini belirleyen
Sayıştay, “Yeterlilik kriteri olarak getirilen
kendi malı olma şartı nedeniyle ihaleye 
katılımın ve rekabetin büyük ölçüde kısıt-
landığı”nı ortaya çıkardı. Pazarlık usulü ile
yapılan ihaleye davet edilen firmaların da
gerçekçi rekabet ortamını sağlamaktan
uzak olduğu tespit edildi. 

ç
KATILIM VE REKABET BÜYÜK ÖLÇÜDE KISITLANMIŞ

Avcılar Belediyesi tarafından 
yapılan savunmayı hiçbir şekilde

kabul etmeyen Sayıştay Başkanlığı, yaklaşık
maliyetin hesaplanmasında yapılacak 
işin idareye olabilecek en yüksek mali-
yet üzerinden belirlendiğini saptadı.
Temizlik işlerinde kullanılan araçlar
için belirlenen kira ve bakım maliyeti-
nin 20 milyon 799 bin 549 TL oldu-

ğuna vurgu yapan Başkanlık, kiralanan 
63 aracın toplam satın alma bedelinin de 
23 milyon 673 bin 758 TL olduğunu hatır-

lattı. Denetçi, “Aynı araçların 23 buçuk
aylık kiralama bedeli ile satın alma 
bedeli arasında yaklaşık 3 milyon
TL’lik fark bulunmaktadır” diyerek 
tarihin en yüksek bedelli kiralaması
yapıldığını gözler önüne serdi. 
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SATIN ALMA BEDELiNE ARAÇ KiRALAMASI YAPILMIŞ

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

YAPTIĞI HER ÇÖP İHALESİ TARTILŞILAN HANDAN TOPRAK'IN, 
SON ÇÖP İHALESİNDE DE KANUNLARI ÇİĞNEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sinem Dedetaş

Doğa Hareketleri Araştırma
Derneği (DOHAD) Başkanı

Fuat Ağalday, 17 yıldan bu yana 
sürdürdükleri çalışmalarla, depremi
önceden tahmin edecek sistemde
yüzde 80-90 oranında başarı elde
ettiklerini açıkladı.
Ağalday, “Biz 
doğanın dilini,
mekanizmayı 
çözemediğimizden
'Depremler tah-
min edilemez' diye
kestirme bir cevap
veriyoruz. Böyle
bir şey yok” dedi. 
I SAYFA 5

ç

Deprem önceden 
tahmin edilecek!

Fuat Ağalday

Eğlence merkezi Reina'da
yılbaşı gecesi düzenlenen ve

39 kişinin hayatını kaybettiği terör
saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60
sanıklı davada, mütalaa açıklandı.
Mütalaada, sanık Masharipov ile

birlikte toplam
48 sanık hak-
kında mahku-
miyet, 11 sanık
için beraat is-
tendi. Abdulka-
dir Masharipov
40 kez ağırlaştı-
rılmış müebbet
hapis istendi. 
I SAYFA 3
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Reina canisine
40 kez müebbet

Abdulkadir Masharipov

Tanıtımda etkisi büyük
Dünyanın en büyük tu-
rizm fuarlarından biri

olan Doğu Akdeniz Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı
(EMITT) kapılarını 30 Ocak – 2
Şubat tarihleri arasında 24’üncü
kez açıyor. Büyükçekmece’nin
tanıtımı açısından EMITT Tu-
rizm Fuarı’nı önemsediğini be-
lirten Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “EMITT, turizm
sektöründeki yeni gelişmeleri
görebilmek, Türkiye’nin ve İs-
tanbul’un tanıtımında büyük 
rol oynuyor” dedi. I SAYFA 4
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Aksaray’da
virüs şüphesi

Aksaray'ın Sultanhanı
ilçesindeki depolama 

tesisinde çalışan Çin uyruklu
2 işçide baş dönmesi, bulantı
ve kusma şikayeti görüldü. 2 iş-
çiyle birlikte toplam 9 Çinli işçi
hastanede tedavi altına alındı. 

ç

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
bağış noktalarında incelemede bulundu. 

Mesut
Üner

Sergen Yalçın

Hasan
Akgün

DANIŞTAY
iPTAL ETTi
14 Ağustos 2014 
tarihinde yapılan çöp
ihalesinde de 84 milyon
teklif eden firma çeşitli
nedenlerle elenmiş, ihale
115 milyona başka bir
firmaya verilmişti. İlgili
firmanın şikayeti üzerine
Danıştay ihaleyi iptal 
etmişti.  

Handan
Toprak
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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 
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ET VE SARKÜTERİ
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Çarşı Migros Karşısı 
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YENI SARKIYA 
YENI IMAJ

'Aşk Tutulması'
adlı teklisini 

çıkaran 
Reyhan 

Karaca'nın yeni
imajı oldukça

beğenildi. 
Hayranları 

sosyal med-
yada "yeni 

şarkıya yeni 
imaj, fresh 

görüntünüz 
çok yakışmış" 

yorumlarını
yaptı
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9 0'lı yıllardan beri 'Sevdik Sevdalan-
dık', 'Gidesim Gelmiyor', 'İki Gözüm'
gibi hit şarkılarla hayatımızda büyük

bir yer edinen başarılı solist Reyhan Ka-
raca, yaz aylarında 'Laga Luga' adlı hare-
ketli parçasını sevenleriyle buluşturmuştu.
Geçtiğimiz günlerde 'Aşk Tutulması' adlı
teklisini çıkaran ünlü şarkıcının yeni imajı
oldukça beğenildi. Hayranları sosyal med-
yada "yeni şarkıya yeni imaj, fresh görün-
tünüz çok yakışmış" yorumlarını yaptı.
Sözleri başarılı söz yazarı Sadettin Dayıoğ-
lu'na ait şarkının bestesini ise Karaca'nın
kendisi hazırladı.

Ve heyecan dorukta

'Aşk Tutulması'nın aranjesi Emre Gören im-
zası taşıyor. Mix'i Utku Ünsal'ın ellerinden
çıkarken mastering'i Emre Kıral üstlendi.

Tanıtım fotoğrafları için Mustafa Eğri-
boz'un objektifine poz veren Karaca'nın
styling'ini Bükre İkizer yaptı. Ossi Müzik
etiketiyle dinleyicilere ulaşan şarkının
sanat danışmanlığı ise Isaac Angel tara-
fından oluşturuldu. Ayrıca Karaca'ya 
vokalde Fatih Ertür ve Pınar Çubukçu
eşlik etti. Saçlarını Sercan Gülsoy'a,
makyajını ise Erdem Yıldız'a emanet
eden Karaca'nın yeni imajı uzun süre
konuşulacağa benziyor. 'Aşk Tutulma-
sı'nın video klibi Gökhan Özdemir yö-
netmenliğinde çekildi. Başarılı şarkıcı
yeni şarkısıyla ilgili, "Büyük geliyo-
ruz. Emeği geçen benimle omuz
omuza yürüyen herkese sonsuz te-
şekkürlerimle. Ve heyecan dorukta.
Yeni şarkım sizlere emanet. Tüm 
dijital platformlarda!" dedi.

AKSU’NUN
DEMO’SU

2019 yılında Youtube'da yayınladığı Demo 
albümüyle dinlenme rekorları kıran Sezen Aksu,

Demo 2'nin ilk şarkısını geçtiğimiz günlerde
yayınlandı: 'Yetinmeyi Bilir Misin?'

Daha önce Işın Karaca'nın seslendirdiği şarkı, usta
sanatçı Sezen Aksu'nun sesiyle yeniden hayat
buldu. Kendine has yorumuyla tüm dikkatleri üze-
rine çeken Aksu, şimdiden 5 milyon dinlenme sayı-
sına ulaştı. Sözleri Sezen Aksu'ya bestesi Serkan
İzzet Özdoğan'a ait şarkının klibi videomite tarafın-
dan çekildi. Aksu şarkıyla ilgili şu notu düştü: "Bu
şarkının bestecisi Serkan İzzet Özdoğan. Aysel'imin
bana tanıştırdığı o zamanın genç yeteneklerinden
biridir." Demo 2 albümünden yayınlanacak bir
sonraki şarkı ise merak konusu oldu.

AYDIN’DAN 
YENI COVER
Rock müziğin güçlü temsilcilerinden
Emre Aydın da cover modasına uydu.
Sözleri 2016 yılında kaybettiğimiz usta
yazar M. Tahir Paker'e, müziği ise Bur-
han Bayar'a ait seneler önce İbrahim
Tatlıses'in seslendirdiği 'Yalnızım
Dostlarım' adlı şarkıyı yeniden cover-
ladı. Kendine has yorumuyla şarkıya
yeniden hayat veren Aydın, şarkının

düzenlemesini Mats Valentin, Burak
Bedirlive ve Çağatay Şen'e emanet
etti. Video klibin yönetmen koltu-
ğunda ise Kenan Haliloğlu oturuyor.
Yeni şarkısıyla ilgili konuşan Aydın,
"Çok küçük yaşlardan beri severek
dinlediğim, çocukluk hayalim olan
bir şarkıyı seslendirmek benim için
çok büyük keyif oldu" dedi.

Silivri Belediyesi
Ocak Ayı Kültür ve

Sanat Etkinlikle-
rinde yer alan Kare

As yetişkin tiyatro
oyunu, salonu 

dolduran seyirciden
tam not aldı

Silivri Belediyesi Ocak Ayı
Kültür Sanat Etkinlikleri yetiş-
kin ve çocuk tiyatroları ile
devam ediyor. Bu kapsamda Si-
livri Belediyesi Önder Yılmaz Sah-
nesi’nde Kare As yetişkin tiyatrosu
sahnelendi. Tiyatro gösterisinde kar-
maşık bir miras olayı komedi türü ile
anlatıldı. Evin huysuz ve zengin halası
Atiye, parasının bir kısmını eski aşkı olan
İsmail Sokullu’nun hayatta kalan tek akra-
basına vermek ister. Bu durumu duyan fır-
satçıların da oyuna dâhil olması ile tatlı ve
komik bir karmaşaya dönüşen Kare As isimli
tiyatro oyunu izleyicilere keyifli bir akşam ya-
şattı. İki perdelik oyunu kahkahalar ile izleyen se-
yirciler oyuncuların performansını ayakta
alkışlarken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a
kültürel ve sanatsal etkinliklerden dolayı teşekkür etti.

‘Kare As’ oyununa 
seyirciden tam not

Elazığ 3 gün önce 6,8'lik depremle sallandı. Yaşa-
nanların ardından arama kurtarma ekipleri olay ye-
rine akın etti, depremzedeler için yardım
kampanyaları başlatıldı. Bengü, bazı sosyal medya
kullanıcılarını daha duyarlı olmaya çağırdı. Ünlü şar-
kıcı, "Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor. Kim-
seyi yargılamak haddim değil ama tutamadım
kendimi. Kalbim kaldırmıyor çünkü benim. Tamam
gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını
kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayat-
ları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı
verirken az sessiz kalın ben arkadaş!" mesajını paylaştı. 

Kalbim kaldırmıyor!

Çok yoruldum
Rock’çı Teoman önceki akşam bir kadın arkada-

şıyla Cihangir’ndeydi. 2020’yi dinlenerek geçere-
ceğini söyleyen Teoman; "Çok yoruldum,

tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Ben yarı emekli
oldum. Sadece bir iki single yayınlayacağım. Kim-

seyle de düet yapmayacağım" dedi. Rock’çı ayrıca
günümüzün popüler müziğinin rap olduğunu söyledi.

Reyhan Karaca

Emre
Aydın

Bengü

Sezen
Aksu

Teoman



İ stanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmaya, aralarında Ab-
dulkadir Masharipov'un da bulun-

duğu 15'i tutuklu, 9'u tutuksuz sanık ve
taraf avukatları katıldı. Duruşmada, bazı
müştekilerle birlikte tercümanlar da hazır
bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı,
bazı sanıklara ilişkin birleştirme yapıldığını
belirterek Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) aracılığıyla sanık İrfan Taş-
kan'dan savunmasını aldı. "Geveze 07" kod
adlı gizli tanığın beyanına göre, Reina sal-
dırısını organize eden Ebu Malik adlı kişiyi
yönlendirdiği ve saldırıyı planlayanlardan
olduğu iddia edildiği sorulan sanık Taşkan,
"İddianamenin tek satırını bile kabul etmi-
yorum. Mersin Emniyeti'nin soruşturması
kapsamında tutuklandım. Geveze 07 isimli
gizli tanığın beyanlarıyla dosya hazırlandı.
Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı-
lanmaya başlandım. Gizli tanık üç kere
mahkemeye çağrıldı ve gelmedi. Suriye'ye
gittiğim iddia edilmiş. 2010-2015 yılları
arasında cezaevindeydim. Suriye'ye git-
medim. İstanbul'da değil, Bursa'da
ikamet ettim. İstanbul'u hiç bilmiyo-
rum. Bu dosyada niye varım, anla-
makta zorlanıyorum. 8 aydır
tutukluyum" dedi.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada Reina saldırısının ol-
duğu gün sanık Masharipov'un
taksisine binen taksi şoförü Serdal
Sertaş tanık olarak dinlendi. Sertaş,
Ortaköy'e yolcu götürdüğünü belirte-
rek "Kumpir yiyordum. Silah sesi duy-
dum. Orası karıştı. Polisler koşturuyordu.
Portakal Yokuşu var, oradan rahat bir şe-
kilde gidebileceğimi düşünerek yokuşa
döndüm. Direkt kapı açıldı. Bir kişi bindi.
'Ne tarafa?' dedim. Zeytinburnu'na gidece-
ğini söyledi. Saat 01.00 sıralarıydı. Yü-
zünde is vardı. Üstünde kareli bir gömlek

ile
panto-
lon vardı. 'Abi çok soğuk üşümüyor
musun?' diye sordum. 'Bomba patladı'
dedi. Arabayı sağa doğru çeker gibi oldum,

'Sen Zeytinburnu'na git, sana çok para ve-
receğim' dedi. Sonra şüphelendim 'Senin o
kadar paran yoktur, in arabadan' dedim.
Elini cebine attı. Yine Zeytinburnu'na gö-
türmemi söyleyince istemedim, indirdim.
Ters ters baktı, indi. Türkçe konuşuyordu
ama aksanı yabancı aksan gibiydi" diye be-
lirtti. Daha sonra tanığa tutuklu sanıklar-
dan hangisinin aracına binen sanık olduğu
soruldu. Sanık Karataş sanık Abdulkadir
Masharipov'u teşhis etti. Sanık Sertaş, "En
çok bu şahıs benziyor. Yüz yapısından
benzettim. Kısa boylu olmasından benzet-
tim" dedi. Sanık Masharipov'a mahkeme
başkanının soru sormasının ardından
tanık Karataş, sesini de arabasına binen ki-
şiye benzediğibi belirtti. Tanık beyanına
karşın soru sorulan sanık Masharipov,
"Ben taksiye binmedim. Olay tarihinde Be-
şiktaş'ta değildim" dedi. Daha sonra sanık
Masharipov'un o gece Zeytinburnu, Zin-
cirlikuyu'dan bindiği taksilerin şoförleri de

tanık olarak dinlendi. Bir tanık dışında
tüm taksi şoförleri sanık Mashari-

pov'u teşhis ettiler.

Savcı mütalaasını açıkladı

Taleplerin ardından cumhuriyet
savcısı esas hakkındaki görüşünü
açıkladı. Savcı mütalaasında, sal-
dırıyı gerçekleştiren Abdulkadir
Masharipov'un DEAŞ'ın emir ve
talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de,

saat 01.15 sıralarında Reina'da ka-
leşnikof otomatik silahla eylemi ger-

çekleştirdiği belirtilerek "39 kişiyi
kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni

ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçların-
dan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini
istedi. Sanık Masharipov hakkında ayrıca
"79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sa-
yılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçun-
dan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi
talep edildi. DHA
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K orkunç ama bir taraftan da dünyanın
gerçeği deprem bu defa Elazığ'da
karşımıza çıktı.

40-50 yurttaşımız canından oldu, binlerce
vatandaşımız yaralandı, binlerce hayvan telef
oldu, binalar yıkıldı, Elazığ ile birlikte başta
Malatya olmak üzere bir çok ilde halk tedir-
gin oldu.

Deprem  yüzünü gösterdi ya hemen panik-
ledik ve bir anda kimimiz deprem çantası te-
darikledik. Kimimiz evimizin sağlamlığını
kontrol etmeye başladık, kimimiz evde dep-
rem tatbikatı yapmaya başladık.

Ne zamana kadar biliyor musunuz?
Ahan da üç beş gün.
Sonra yine devam her şeye.
Yine depremi unutacağız.
Yine bildiğimiz gibi yapmaya 

başlayacağız.
Yine aynı bizler gibi devlet büyüklerimiz

de bildiklerini okumaya devam edecek.
*

Bu günlerde deprem vergisini sorgulayan-
lar vatan haini ilan ediliyorlar ya.

Sorgulayanlara mı kızalım, o vergileri
başka yerlere harcayanlara mı kızalım yoksa
sorgulayanları vatan haini ilan edenlere mi
kızalım.

Hadi buyurun işin içinden çıkın.
Hani 1999 depremi sonrası toplanan dep-

rem vergileri nerde diye soranlara dönemin
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek itiraf ederce-
sine duble yol yaptık ya demişti.

O gün bu lafı edene Bir şey demediysen
kardeşim, şimdi de nerde bu deprem vergisi
diye kükremen hiç ama hiç doğru değil.

Yani demek istediğim zamanında denme-
yen sözün, yapılmayan eylemin, verilmeyen
hükmün başka bir zaman diliminde hiçbir
kıymeti harbiyesi yoktur.

Yara sarmada üzerimize yok

Son Elazığ depremi de gösterdiki yara sar-
madan üzerimize kimse yok.

Anında olaya müdahale ediyoruz.
Yardım kampanyası başlatıyoruz.
Elimizde ne var ne yok paylaşmayı 

seviyoruz.
Fakat.
Gelin görün ki çok çabuk unutuyoruz.
Olanları.
Bitenleri.
Tedbirleri.
Yapılması gerekenleri.
Önlemleri.
Hesap sorma zamanlarını.
Siyaset yapma tekniklerini.
Bir birimize verdiğimiz sözleri.
Çabuk unutuyoruz.
Çabuk unutuyoruz.
Çabuk unutuyoruz.

Bir Şili'ye bakın bir de bize!

511 yıl önce 14 Eylül'de İstanbul’da 7.7

ve 7.5 olmak üzere iki deprem
olmuş.

İstanbul tarihinin en şiddetli depremini 
yaşamış.

Küçük kıyamet (Kıyamet-i Suğra) denilen
depremin ardından Marmara Denizi’nde tsu-
nami meydana gelmiş.

Boyları 10 metreye kadar yükselen dev
dalgalar şehirde tufan yaşatmış.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 1509 depremini
"İstanbul'un en sağlam merkezi kesiminde
meydana gelen, şimdiki büyüklüğüyle yakla-
şık 7.7 diyebileceğimiz, enerji olarak yakla-
şık 3 tane Kocaeli depremi büyüklüğünde,
çok büyük bir depremdi" şeklinde tarif ediyor.

Olası depremin büyüklüğü hakkında ise
Prof. Dr. Ersoy, "Bir grup araştırmacıya göre
30 yıl içinde yüzde 65 olasılıkla şiddeti 7'den
büyük bir deprem olacak. Bunun 19 yılı
geçti. Tehlikenin riski artıyor. Yarın da olabi-
lir, 11 yıl sonra da. Tekrarlanma aralıkları
genellikle tutar. Sürenin yaklaştığını buradan
öngörebiliriz. Marmara için en kötü senaryo
1509 depreminin tekrarlanmasıdır. Yaklaşık
7.7, 7.5 şiddetlerinde bir depremi öngörebili-
riz" yorumunu yapıyor.

*
22 Mayıs 1960'da Şili'de, 9,5 ölçeğinde,

dünya üzerinde şu ana kadar ölçülebilen en
büyük deprem meydana gelmiş.

Bu depremden sonra dersini iyi çalışan,
tedbirleri artıran, depremi gündeminde ilk sı-
raya koyan Şili bugün artık 7, 8 hatat 9 şid-
detinde olan depremleri bile hasarsız
atlatmayı başarmış.

Bize gelince öyle mi?
Tabi ki değil.

Önce kendimiz değişelim

Evet umarız çok ciddi depremler, felaket-
ler, kazalar olmasın.

Dileğimiz temennimiz bu.
Ama ummak ve dilemek ne yazık ki 

yetmiyor.
Hep söylüyoruz, DEPREM ÖLDÜRMEZ

BİNALAR, ÇÜRÜK YAPILAR, BİLİNÇ-
SİZLİKLER, TEDBİRSİZLİKLER
ÖLDÜRÜR.

Gelin hemen bugün önce kendimizi değiş-
tirmekten başlayalım.

Verdiğimiz kararları uygulayalım.
Tedbirlerimizi arttıralım.
Depreme karşı nasıl yaşanır, nasıl ayakta

kalınır, nasıl hayatta kalınır derslerimize bir
göz atalım.

Yapılması gerekenleri yapalım.
Sonra da vergilerimizi doğru yerlere har-

camayanlardan hesap soralım.
Sağlam bina yapmayan müteahhitlerden

hesap soralım.
Görevini ihmal eden herkesten hesap

soralım...
Böylece belki olacak bir depremi felaketi

önleyemeyiz ama daha aza hasarla o felaket-
lerden kurtulabiliriz...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Deprem yüzünü 
gösterince hatırlıyor,

çok kısa sürede 
unutuyoruz...

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

REINA CANISINE
40 KEZ MUEBBET
Eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği
terör saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Mütalaada,
sanık Masharipov ile birlikte toplam 48 sanık hakkında mahkumiyet, 11 sanık için 
beraat istendi. Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Sanık İlyas Mamaşaripov'a ise sanık Masharipov'un
6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım

etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edildi. Aralarında
Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un bir-

likte yaşadığı sanık Tene Traore için  "Silahlı terör örgütü üyesi
olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası

talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise için 7,5 yıldan 18 yıla
kadar hapis istendi. 11 sanık için beraat istenirken, sanık

İrfan Taşkan hakkındaki dosyanın ise ayrılması talep edildi.
Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları mü-

talaa için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti,
tutuklu sanık Muhammed Ebul Hasan'ın tahli-

yesine karar vererek duruşmayı, 23
Mart'a bıraktı. 

DURUŞMA 
23 MART'A BIRAKILDI

Sultangazi’de 
zincirleme kaza
Sultangazi Habibler Yolu'nda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu
minibüs yola kaydı. Bir anda yola çıkan araca 2 minibüs çarptı. Yaşanan
kaza sonucu yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

KAZA, saat 14.30 sıralarında Ha-
bibler Yolu Arnavutköy istikame-
tinde meydana geldi. Alınan bilgiye

göre 59 UT 729 plakalı minibüsle, 34 JS
4125 plakalı otomobil kaza yaptı. Kaza sebe-
biyle aracından inen Fuat Arslan'ın el frenini
çekmeyi unuttuğu minibüs, geri geri kayarak
yola çıktı. Arnavutköy istikametinde seyreden
2 minibüs bir anda yola çıkan minibüse
çarptı.

6 kişi yaralandı

Kaza sonucu araçlarda bulunan 6 kişi yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda

polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yara-
lanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldı-
rıldı. Kaza sebebiyle Arnavutköy istikameti
tamamen trafiğe kapandı. Araçların çekiciyle
kaldırılmasının ardından trafik normale
döndü. El frenini çekmeyi unutan Fuat Ars-
lan, "Kazaya sebebiyet veren benim araç ama
nasıl? Sağ sinyalimi yaktım giriyorum bu ar-
kadaş da geldi bizim sağ şeritten ters yönden
geldi bize vurdu. Biz de aracı çektik sağda
durduk. Bir şey var mı diye bakmak için. Tar-
tışırken bizim araç geri geri yola fırladı. O es-
nada araçlar birbirine girdi. Bizim araç yola
fırlayınca diğer araçlar ona girdi." dedi. DHA

Bomba zannettiler takip cihazı çıktı
Sarıyer'de, bir iş insanının genel bakım için oto sanayiye
getirdiği lüks aracının altında bulunan kutu, bomba paniğine
neden oldu. Fünyeyle patlatılan kutudan takip cihazı çıktı

OLAY, Maslak Atatürk Oto Sanayi
Sitesi 39. Sokak'ta 14.00 sıralarında
meydana geldi. İsmini vermek iste-

meyen bir iş insanı, lüks aracının genel bakı-
mını yaptırmak için oto sanayiye geldi. Oto
servisi çalışanı, alt bölümü kontrol etmek için
asansörle kaldırdığı sırada, otomobilin arka sa-
lıncağına iple bağlanmış siyah bir kutu fark etti.
Servis çalışanın uyarısıyla kutuyu gören oto-
mobilin sahibi bomba olabileceği ihtimaliyle
polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri,
çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha
uzmanı polisi bekledi.

Uzmanlar geldi

Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giye-
rek otomobilin altındaki kutuyu kontrol etti.

Bomba imha uzmanı polis, kutuyu otomobilin
salıncağından çıkardıktan sonra sokak üzerinde
fünyeyle patlattı. Patlamanın ardından yapılan
incelemede kutunun içinde takip cihazı olduğu
tespit edildi. Otomobilin bakımı için getirilen
servisin yanındaki bir başka serviste çalışan
İmdat Mankırcı, "Komşumuz arabayı lifte kal-
dırdığında, arabanın salıncak kısmında bir kutu
buluyorlar. Önce aracın sahibine bilgi veriyor-
lar. O da 'dokunmayın, polise haber verelim'
diyor. Ardından polisi arıyorlar. Polis ekipleri
gelince bizi uzaklaştırdılar. Ne çıktığından ha-
berimiz yok henüz" ifadelerini kullandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, takip
cihazının iş insanının husumetli olduğu kişi ya
da kişilerce aracın altına konulmuş olabileceği
ihtimali üzerinde duruluyor.  DHA

Standıyla 
birlikte çaldılar
Beylikdüzü'nde markete giren
şüpheliler alarmın çalmasıyla 
10 bin lira değerindeki sigaraları
standıyla birlikte çaldı. Güvenlik
kameralarının yönlerini 
değiştirmeye de çalışan şüphelilerin
o anları kameralara yansıdı

GÜRPINAR Mahalle-
si'nde geçtiğimiz gün-
lerde bir markette

meydana gelen olayda iddiaya
göre araçla marketin önüne gelen
6 şüpheliden 3'ü marketin girişine
yöneldi. Güvenlik kamerasını fark
eden şüphelilerden biri kamera-
nın yönünü değiştirdi daha sonra
tamamen kırdı. Demir kesme ma-
kasıyla marketin kilitlerini kıran
şüpheliler sigara standına yö-
neldi. Bu sırada alarmın çalma-
sıyla panikleyen şüpheliler sigara
standını yerinden söktü ve araca
taşıdı. Market sahiplerinin alar-
mın çalmasıyla aşağı inerken şüp-
heliler de olay yerinden kaçtı.
Yaşananlar ise saniye saniye gü-
venlik kamerasına yansıdı.

İkinci kez başımıza geliyor

Market çalışanı Orhan Güven,
"12 civarı marketimizi kapattık.
Evimize gittik. Sabah 7'ye 10 kala
alarmımız çaldı. Alarm sistemi-
miz telefonlarımıza bağlı. Hemen
aşağı indik inmemizle birlikte
adamların kaçması bir oldu. Yak-
laşık 6-7 dakika içinde tüm olayı
gerçekleştirdiler. Polise haber ver-
dik. Bizim de ikinci kez başımıza
geliyor. Toplam 6 kişi hırsızlar 2'si
arabanın başında bekliyor. 1 kişi
gözcülük yapıyor. Diğer 3 kişi de
içeri giriyor. Önce girişteki kame-
rayı fark ediyorlar kırmaya eğ-
meye çalışıyorlar. En sonunda
kırıyor kamerayı. İçeri giriyorlar.



H er yıl fuar kapsamında yerli ve ya-
bancı binlerce ziyaretçiyi Büyük-
çekmece’de ağırlamanın mutluluk

verici olduğunu belirten Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “EMITT
Turizm Fuarı, dünyanın ve ülkemizin dört
bir yanından katılımcısı ile kültür ve turizm
hayatımıza zenginlik katıyor. Fuar Türkiye
ve İstanbul’un tanıtımı açısından da önemli
bir fırsat” ifadesini kullandı.  

Büyükçekmece 2. salonda 

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında
yer alan EMITT, 30 Ocak Perşembe günü
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılı-
yor. Uluslararası kültür paylaşımını ve ülke-
lerin turizm açısından tanıtımını
projelendiren Büyükçekmece Belediyesi bu
yılda çeşitli etkinlikler düzenleyerek fuarın
dikkat çeken stantları arasında yerini alacak.
Büyükçekmece Belediyesi ziyaretçilerini 2.

Salon A/472 numaralı standında
kabul edecek. 

Projelerimizi anlatacağız

Kültür, turizm ve eğitim ala-
nında hızla ilerleyen Büyük-
çekmece’nin tanıtımı
açısından EMITT Turizm
Fuarı’nı önemsediğini belir-
ten Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“EMITT, turizm sektörün-
deki yeni gelişmeleri görebil-
mek, Türkiye’nin ve
İstanbul’un tanıtımında
büyük rol oynuyor. Her yıl
yerli ve yabancı binlerce zi-
yaretçiyi Büyükçekmece’de
ağırlıyoruz. Fuarımız saye-
sinde ilçemize gelen vatan-
daşlarımıza projelerimizi
anlatma imkanı buluyoruz”
dedi.
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N e yapsak ne etsek maalesef okuma
oranımızı yeteri kadar yükseltemi-
yor, okumayı alışkanlık haline

getiremiyoruz.
Sorulduğundaysa; Bahaneleri alt alta sı-

ralayıveriyoruz. Son zamanlarda okul ça-
ğındaki çocuklarımızın okuduklarını
anlamadıkları tescillendi. Bilim yolunda
araştırmalar yapan, çocuklarımızın beyin
göçünü gerçekleştirdiği batı ülkelerinin in-
sanlarına baktığımızdaysa özellikle ülke-
mizde tatile geldiklerinde dikkat ettiyseniz
deniz kenarında bile kitap okuyorlar.
Uçakta, otobüste, trende, metroda kısa me-
safede bile ellerinde kitap var. Şehir parkla-
rında vakitin çoğunu kitapla geçiyor,
yatmadan önce mutlaka bir doz kitap oku-
madan uyumuyorlar. Ve onları gören gele-

ceği inşa edecek çocukları da okumayı doğal
yolla alışkanlık haline getiriyorlar. Bizdeki
gibi ‘okuman gerek, okursan adam olursun,
okumak güzel şey, kitap en iyi dostundur’
gibi laflarla telkinlere gerek kalmıyor.

Tüm bunların aksine Ülkemizde ise genel
olarak en büyük alışkanlıkların başında tel-
evizyon izlemek geliyor. Yazımın devamında
televizyonun zararlarından bahsedeceğimi
düşünüyorsanız sizleri yanıltacağım.
Madem okumayı atalarımızdan miras ola-
rak gelecek nesillere aktaramıyoruz ve ülke
insanları olarak zamanımızın büyük bir ço-
ğunluğunu televizyon karşısında geçirmek-
ten mutluluk duyuyoruz o vakit içerik
konusunda gelişmek, geliştirmek, özendirici
örnekleri seçmek, bilgi almak bizler ve ço-
cuklarımız için öncelikli tercihimiz olması
gerekmez mi?  

TRT'nin siyah-beyaz ve tek kanallı yayın-
cılığıyla rakipsiz olduğu 1980'li yılların

hemen başlarıydı. Ülkemizde
en popüler spor ise futbol. Basketbol bilin-
mez, ilgi görmez, basketbolcu olmak isteyen
çocuk hemen hemen yok denecek 
kadar azdı.

Ve bir cumartesi akşamı, sessiz sedasız
yayına giren yeni bir Amerikan dizisiyle
tanıştık.

Amerikan profesyonel basketbol ligi
NBA'da çok başarılı bir oyuncu olan Ken
Reeves'in bir lig maçında ayağına aldığı dar-
beyle sakatlanması ve sonrası yaşadıklarını
konu alan bir dizi.

Basketbolu ülkemize sevdirdi, tanıttı,
yeni nesil basketbolcular yetişmesine vesile

oldu. Televizyonun genç kuşakların nasıl ya-
rarına kullanıldığına dair unutulmaz bir ör-
nektir: 'Beyaz Gölge'.

Şimdilerdeyse ise ‘Mucize Doktor’ ‘Heki-
moğlu’ gibi dizileri örnek olarak gösterilebi-
liriz. Özellikle ‘Mucize Doktor’ bir çocuğun
da mucizeler yaratabileceğini gözler önüne
seriyor. Çocuk gözüyle bakarsak çocuk top-
lumda var olmaya çalışırken, örnek almak,
rol model bulmak ister. Çocuklar gözlemle-
yerek öğrenirler. Tüm bunlara rağmen önce-
likli tercihimiz bol bol kitap okumalarından
yana olmalı fakat yeteri kadar kitap okumu-
yorlarsa da zamanı boş geçirmek ve okumu-
yorlar diye hayıflanmak yerine çocuk
yaşlarda bilinç altına ne kadar faydalı bilgi,
öğreti, yol gösterici, özendirici yapımlar iz-
letebilirsek çocuklarımıza o kadar yatırım
yapmış olmaz mıyız? 

1980’li yıllarda yetişen çocukların hepsi
birer profesyonel basketbolcu olmamış ola-

bilir ama bir nesil basketbol ile tanışarak
bir sürü kötü alışkanlıktan, kötü arkadaşlık-
lardan uzak durup zamanının bir kısmını
spora harcayarak sağlıklı ve disiplinli bir
yaşama alışkanlığı kazandı. ‘Mucize Dok-
tor’ gibi dizilerle de bir çocuğun çok karma-
şık ve zor gözüken doktorluk mesleği ile
çocuk yaşta tanışıp zorlukların aşılabilir ol-
duğunu, insanlığa ne kadar faydalı bir mes-
lek olduğunu gösterip çocuklarımıza da
özendirici olabilir. Bu yoldaki çabaları dok-
tor olamasalar dahi bir meslek sahibi olma
yolunda geleceklerine yol haritası belirle-
mede bilinçle hareket etmelerini 
sağlayabilir.

İlkeli Not; Basketbolu sevdiren dizi ve rol
modellerden bahsettiğim bu haftaki yazımı
da hazırlamıştım. Gazeteye gönderdiğim
gece basketbolun efsane ismi Kobe Bryant
helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Özel
bir yetenek daha dünyaya veda etti...

Mucize diziler

BARIŞ KIŞ

İlke DUYAN
İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

EMıtt taNıtıMDa
BUyUK rOl 
OyNUyOr

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapılarını
30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında 24’üncü kez açıyor. 
Büyükçekmece’nin tanıtımı açısından EMITT Turizm Fuarı’nı
önemsediğini belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“EMITT, turizm sektöründeki yeni gelişmeleri görebilmek, 
Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımında büyük rol oynuyor” dedi

Büyükçekmece Belediyesi, sokak
hayvanlarının emniyeti için ilçedeki
cadde ve bulvarlara uyarı ve ikaz lev-
haları montajı yaptı. İlçedeki sokak
hayvanlarına güvenli bir yaşam sağ-
lamak adına çalışmalarına devam
eden Büyükçekmece Belediyesi, tra-
fikte hızlı araç kullanan vatandaşları
levhalarla uyararak sokak hayvanla-
rını koruma altına aldı. Sokak hay-
vanlarının trafik emniyeti için
harekete geçen belediye ekipleri böl-
gede yer alan trafik levhalarının altla-
rına kedi ve köpekler için ikaz
levhaları montajlayarak örnek bir
davranış sergiledi.

Onlar da can taşıyor

Özellikle araç yoğunluğunun bulun-

duğu cadde ve bulvarlara uyarı lev-
haları konulduğunu belirten Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Sokak hayvanlarımızın ilçe-
mizde güvenli bir hayat sürdürebil-
meleri için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Özellikle hızlı araç kullanan
vatandaşlarımız yüzünden çok sayıda
kedi ve köpeğimiz yollarda can veri-
yor. kedi ve köpeklerimizin trafikte
yaralanmalarına ve ölümlerine engel
olmak için ilçedeki trafik levhalarının
altlarına sokak hayvanları için uyarı
ve ikaz levhaları yerleştirdik. Sokak
hayvanları da bir can taşıyor ve
bunun asla unutmamız gerekiyor.
Trafiğe çıkan vatandaşlarımız lütfen
levhaları dikkate alarak araçlarını
kullansın" ifadesini kullandı.

EMıtt taNıtıMDa
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Sokak hayvanları için uyarı levhası

Mustafa Kemal’in yolunda yürüyeceğiz

97 yıl önce Türkiye ile Yuna-
nistan arasında gerçekleşen ve
mübadelenin yoğun olarak ya-

şandığı Çatalca’da, topraklarını, işlerini,
anılarını orada bırakarak göç eden müba-
diller için anma töreni düzenledi. Büyük
Mübadele Derneği işbirliğinde hazırlanan
anma etkinlikleri Nazım Özbay Kültür
Merkezi’nde vefat eden mübadiller için
"lokma dağıtımı" yapılması ve 1. kuşak
mübadillerin fotoğraflarının yer aldığı ser-
ginin açılış töreni ile başladı. Çatalca Bele-
diye Başkanı Mesut Üner, Büyük
Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz
ve program dolayısıyla ilçeye Yunanis-
tan’dan gelen konukların açılışını gerçek-
leştirdiği sergiyi, çok sayıda vatandaş da
ilgiyle gezdi. Sergide yer alan çoğumuzun
akrabası, tanıdığı olan mübadil atalarımı-
zın fotoğrafları duygu dolu anlarda 
yaşattı.

Saygı ve rahmetle andık

Açılış kokteyli sonrası anma programı
kapsamında mübadelenin ele alındığı söy-
leşi yapıldı. Moderatörlüğü Ali Yaylı tara-
fından yapılan söyleşiye Mübadele
Araştırmacısı Dr. Cahide Zengin Atabay
ve Araştırmacı Yazar Iosifidis Kaplanis

konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide konu-
şan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
"30 Ocak 1923 'te imzalanan mübadele
sözleşmesi ile binlerce insan doğdukları
yerden bir daha dönmemek üzere ayrıl-
mak zorunda kaldılar. Büyük Mübadele
Derneği ile iş birliğinde düzenlediğimiz
Mübadelenin 97. Yılı anma etkinliklerinde
zorlu göç yollarında yaşamını yitirenleri
saygı ve rahmetle andık. Bizler de mübadil
evlatları, torunları olarak geçmişimize

sahip çıkarak Cumhuriyetimizin Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda
yürümeye devam edeceğiz" sözlerini 
kaydetti.

Yeni bir proje başlatıldı

Mübadele konulu seminerde yepyeni bir
projenin de Çatalca’da başlatıldığının
müjdesi verildi. Türkiye’deki tüm müba-
dele derneklerinin bir arada hareket etme-
siyle hazırlıklarına başlanılan ‘Yazılmamış

Mektuplar” projesinin startı verildi. Mü-
badelenin 100. yılında kitaplaştırılmak
üzere anılarını, özlemlerini mektuba dön-
üştürmek isteyen vatandaşlarımızın bu
mektuplarını Büyük Mübadele Derneğine
ulaştırması ile gerçekleşecek olan projenin
gelecek kuşaklarında yaşanmışlıklara tanık
olmasını sağlayacağı belirtildi. Söyleşi et-
kinliği, Silivri Ahenk Sanat Kulübü Halk
Oyunları gösterileri ardından plaket töreni
ile son buldu. BAHADIR SÜGÜR

30 Ocak 1923’te Lozan’da imzalanan Türk ve Yunan halklarının karşılıklı yer değiştirmesinin 97. yıl dönümü 
Çatalca'da anıldı. Belediye Başkanı Mesut Üner, “Bizler mübadil evlatları, torunları olarak geçmişimize sahip çıkarak,
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi

Çocuklara oyunculuk

Sürprİzİ
Silivri Belediyesi Ocak Ayı Kültür ve Sanat
Etkinliklerinde yer alan ‘Uçmak Ortak 
Hayalimiz ’isimli tiyatro, Önder Yılmaz 
Sahnesi’nde sergilendi. Oyunun karakterleri
Hazerfan ve Lagari minik seyirciyi sahneye
alarak oyunculuk sürprizi yaptı

Silivri Belediyesi, Ocak ayı kültür
sanat etkinlikleri ile yarıyıl tatilinde
olan çocukların keyifli vakit geçirme-

sine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Silivrili çocuklar
Önder Yılmaz Sahnesi’nde sahnelenen ‘Hazerfan
ve Lagari Uçmak Ortak Hayalimiz’ isimli tiyatro
ile buluştu. İlme ve fenne merak salmış iki kafadar
olan Hazerfan ve Lagari’nin uçma hayalini konu
alan tiyatro oyununda bir de sürpriz yaşandı.
Oyun esnasında seyircilerden bazı çocukları sah-
neye davet eden Hazerfan ve Lagari minik çocuk-
lara küçük roller vererek, oyunculuk heyecanı
yaşattı. Müzik ve dans eşliğinde kurgulanan
‘Uçmak Ortak Hayalimiz’ isimli oyun, çocuklar
ve aileleri tarafından büyük beğeni aldı.

Dolu dolu 
yarı yıl tatİlİ

Çatalca Belediyesinin çocuklara ar-
mağanı “Yarıyıl Şenliği” kapsamında
birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlik-

ler devam ediyor. Hafta sonu düzenlenen tiyatro
gösteriminde “Karlar Ülkesi Elsa” adlı oyunla bu-
luşan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.
12.00 – 14. 00 – 16.00 seanslarında yoğun ilgiyle
izlenen tiyatro oyunu sonrasında çocuklar, tiyatro
oyunu karakterleri Elsa, Anna, Hans ve Olaf ile
günün anısına fotoğraf çektirirken büyük heyecan
yaşadı. Yarıyıl Şenliği programı kapsamında
minik konuklar 27 Ocak 2020 Pazartesi günü de
dev top havuzunda diledikleri gibi oynayabilecek
ve 13.00 - 15.00 seanslarında “Rafadan Tayfa:
Göbeklitepe” isimli sinemayı izleyebilecekler.

Büyükçekmece 
Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün



D OHAD Başkanı Fuat
Ağalday, resmi kayıtlara
göre 17 bin kişinin yaşa-

mını yitirdiği 1999 Gölcük depre-
minden sonra 2002 yılında
'Depremler önceden tahmin edile-
mez?' sorusuna yanıt arayan bir
grup arkadaşı ile derneği kurdukla-
rını söyledi. Ağalday, depremlerin
çok karmaşık bir yapısı bulundu-
ğunu, Richter ölçeğine göre 5 veya
6'dan büyük hasar verici depremle-
rin öngörüsünü tespit edebilmek
için dünyada yapılan bütün çalışma
ve işlemleri izlediklerini, Türkiye'de
yerel yönetimlerin de desteği ile 17
yıldan bu yana AR-GE çalışması
yaptıklarını anlattı.

30 gün öncesinden tahmin

DOHAD Başkanı, akademik ca-
miadan da bilim insanlarının çalış-
malarına destek verdiğini belirterek
şu bilgileri verdi: "İşin çıkış noktası
İTÜ'den Prof. Dr. Burak Berk Üs-
tündağ hocamız. Kendileri deprem-
ler olmadan önce meydana gelen
havadaki bazı sinyallerin ölçüm me-
kanizmasını geliştirmişti. Derneği-
mizdeki aralarında eczacı, doktor,
elektrik, elektronik, bilgisayar mü-
hendisi gönüllü arkadaşlarımız ile
çalışmaları sürekli geliştiriyoruz.
Depremi bilmek; tam saat, gün ve
koordinat vererek büyüklükleri ile
bilmek demek. Biz tam olarak bunu
yapmıyoruz. Bence buna da ihtiyaç
yok. Günler öncesinden hangi böl-
gede, hangi büyüklükte bir deprem
olacağına dair tahminde bulunmak
istiyoruz. Uzun vadede istatistik ça-
lışmalara dayanarak Türkiye'de
deprem potansiyeli olan deprem fay
hatları, deprem üretebilecek nokta-
lar zaten şu anda biliniyor. Ama ne

zaman deprem olacağını bilmiyo-
ruz. Bu aşamada tahmin aşamasın-
dayız. Deprem potansiyeli olan,
deprem üreteceği belli olan fay hat-
larına çeşitli mekanizmalar, ölçüm
aletleri, sensörler kurarak fayları iz-
lemeye çalışıyoruz. Depremlerin
son anını hissediyoruz. Ama dep-
rem olmadan önce yıllar öncesin-
den başlayan orada bir hazırlık
aşaması var. GPS verileri ile sürekli
izlenen faylarda nerenin ne kadar sı-
kıştığını gününüz teknolojisinde
anlık olarak takip etmek mümkün.
Son aşamasında hangi bölgenin ne
kadar sıkıştığını, stres biriktirdiğini
kurulan cihazlardan görüyoruz. 17
yıllık çalışma sonucundaki bilgi biri-
kimlerine dayanarak 5'ten büyük bir
depremin geleceğini aşağı yukarı 30
gün öncesinden topladığımız veri-
lerden tespit edebiliyoruz. "

'Ben geliyorum' diyor

Fuat Ağalday, büyük depremlerin
meydana gelmeden önce çeşitli uya-
rılarla adeta 'Ben geliyorum' dedi-
ğini savunurken, "Biz doğanın dilini,
mekanizmayı çözemediğimizden
'Depremler tahmin edilemez' diye
kestirme bir cevap veriyoruz. Böyle
bir şey yok. Depremler tahmin edi-
lebilir. Ama bunun için çok iyi, di-
siplinli çalışma yapmak lazım. Bu
demek değildir ki; Her depremi
yüzde 100 tahmin edeceğiz. Şimdi-
lik bu mümkün değil. Ama başarı
oranı bizce yüzde 80- 90'larda.
Hava durumu da yıllar öncesinde
bir tahmin olarak başlamıştı. Günü-
müz teknolojisinde artık havanın,
atmosferin 'röntgenini' çekebiliyo-
ruz. Aynı şekilde yer altının, litosfe-
rin (Yer küre) de başka bir deyimle
depremin fotoğrafını çekebilirsek

ayrıntılı olarak bir depremin gelebi-
leceğini günler hatta aylar öncesin-
den geliştirilen sensörlerle, yeni
teknoloji ile görebilir ve 'Bir deprem
geliyor' diyebiliriz" diye konuştu.

60 istasyon veri topluyor

Ağalday, derneğin 2002'de kurul-
masından sonra 1855 yılında çok
büyük bir depremin meydana gel-
diği Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ndeki
yerel yönetim ile işbirliği yaparak
'Deprem izleme istasyonu projesi
başlattıklarını, aynı yıl Tekirdağ Ye-
niçiftlik'te başlattıkları deprem iz-
leme istasyonu sayısının Marmara
Bölgesi'nde 60'a ulaştığını, bunlar
arasında Silivri, Beylikdüzü ve Avcı-
lar'ın da bulunduğu bildirdi. Ağal-
day, Türkiye'deki deprem kuşakları
nedeniyle bu istasyonların sayıca
arttırılması gerektiğini kaydederken,
"Son 1 yılda kaç tahmin yaptınız?"
sorusuna şu yanıtı verdi: "2010'dan
beri birçok deprem için öngörü tah-
min yapabildik. Ama son 1 senede
neredeyse yüzde 100'e yakın Mar-
mara civarında olmuş bütün dep-
remlerin önceden gelebileceğini
tahmin ettik. Son dönemde Mar-
mara bölgesinde hissedilebilir 15
kadar deprem oldu. Bunların hepsi-
nin tahminlerini de öngörülerde tes-
pit etmeyi başardık.  İTÜ'de Bilişim
Fakültesi'nde bu konuda Berk Üs-
tündağ hocamız yıllardır 'Yapay
zeka' üzerinde çalışıyor. Depremleri
'Yapay zeka'ya tanıtıp, öğretiyoruz.
Bir süre sonra sistemden toplanan
verileri yapay zeka işleyecek. İnsan
müdahalesine gerek kalmadan
yapay zeka depremleri tahmin et-
meye başlayacak. Bu konuda çalış-
malar devam ediyor."
DHA
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tahmin edilecek!
Deprem önceden 
tahmin edilecek!
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Ağalday,
17 yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmalarla, depremi önceden tahmin
edecek sistemde yüzde 80-90 oranında başarı elde ettiklerini açıkladı

DOHAD Başkanı Fuat Ağalday, 26 Eylül'de Silivri açıklarında kaydedilen
5.8 büyüklüğündeki depremin işaretlerini yaklaşık 40 gün öncesinde 16
Ağustos'ta aldıklarını, karmaşık yapıdan oluşan depremleri anlamaya ve
bunu 'Yapay zekaya' öğretmeye çalıştıklarını bildirirken, yıkıcı bir depre-
min işaretlerini almaları halinde ne yapacaklarına dair soruya şu yanıtı
verdi: "Bu hassas ve kamuyu ilgilendiren bir konu. Çok hassas davranı-
yoruz. Dernek olarak 2014'te Türkiye Deprem Veri Merkezi'nin kurulması
kapsamında AFAD ile imzaladığımız bir protokolümüz var. Eğer büyük, yı-
kıcı bir deprem tespit edersek uymamız gereken 'Strasbourg Etik Kural-
ları' kapsamında bunu önce AFAD ile paylaşma zorunluluğumuz var.
Konunun uzmanlarınca bu değerlendirilip ondan sonra gerek duyuldu-
ğunda açıklama yapılacak tek yetkili kurum AFAD'tır.  Silivri depremi yı-
kıcı olmadığı için bunu kendi aramızda değerlendirmiştik. Gelişmeleri
uzman hocalarımızdan oluşan bir grubumuz ile paylaşıyoruz. Bu projede
çalışan aralarında Dr. Oğuz Gündoğdu, Prof.Dr. Uğur Kaynak, işin esas
kaynağı Prof.Dr. Burak Berk Üstündağ gibi akademik isimlerin de bulun-
duğu 45 kişilik bir ekibimiz günlük olarak verilere ulaşıp çalışma yapabi-
liyor. Hatta bir arkadaşımız şu an Tayvan'da görevli ama oradan bile bize

destek veriyor. Sistemi-
miz internet ortamında
bize açık ve verilere
anlık
ulaşabiliyoruz.  Son
olarak ilçe ismi olarak
değil, bölge vererek 5.6
Akhisar depremini 12
Aralık tarihinde gördük.
16 Ocak'ta birkaç haber
sitesinde 'Ege bölge-
sinde Marmara bölge-
sinin güneyinde 5-6
büyüklüğünde deprem
olacağı' tahmininde bu-
lunduğumuzu paylaş-
mıştık. Akhisar'da daha
önce imzaladığımız
protokol uyarınca veri
toplayan, tahmin yapıl-
mada kullanılan 4 is-
tasyonu kısa sürede
kuracağız."

ENKAZ ALTINDA KiMSE KALMADI
Elazığ Sivrice'de cuma gecesi 20.55'te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 41'e yükseldi. Yetkililer, Elazığ'da enkaz altında bulunan bir kişi
kaldığını açıklamıştı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nın yıkıntıları arasında kalan son depremzedenin çıkarılmasıyla enkaz altında kimse kalmadı

24 Ocak gecesi saat 20.55’te
Elazığ’a bağlı Sivrice ilçesinde
meydana gelen 6.8 büyüklüğün-

deki depremde 1607 kişinin yaralandığı
açıklandı. Yaralıların 1523’ü taburcu edilir-
ken, hastanede tedavisi süren 84 deprem-

zede kaldı. Depremin vurduğu Elazığ'da 37
ve Malatya‘da ise 4 kişi hayatını kaybetti.
Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kah-
ramanmaraş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçire-
rek öldü. Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki
Güven Kartal da deprem sırasında otur-

duğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan
başına sac parçasının düşmesi sonucu can
verdi. 
45 kişinin sağ kurtarıldığı depremde haya-
tını kaybedenlerden ve yaralananlardan ba-
zılarının kimlikleri belli oldu:

1- Aişe Arifoğlu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
2- Mehmet Arifoğlu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
3- Halime Aslan (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
4- Miraç Ali Aslan (12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
5- Rüya Aslan (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
6- Müzeyyen Ayken (Elazığ)
7- Zehra Ayken (Elazığ)
8- Hüseyin Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)
9- Onur Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)
10- Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)
11- Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)
12- Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)
13- Fatma Yıldız (31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)
14- Doruk Yıldız (2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)
15- Gazal Say (33) (Malatya/Doğanyol)
16- Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)
17- Güven Kartal (38) (Elazığ)
18- Sakine Düşmez (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)
19- Sevim Canbaz (50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)
20- Sena Karaman (Elazığ)
21- Tansel Elidar (40) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
22- Ömer Asaf Elidar (12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

1- Yüsra Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)
2- Ayşe Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)
3- Ayşe Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)
4- Sudenaz Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)
5-Rabia Göğdemir(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)
6- Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)
7- Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)
8- Hatun Yamış Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)
9- Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)
10- Dürdane Aydın (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
11- Zülküf Aydın (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)
12- Azize Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)
13- Cengiz Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)
14- Fethi Ahmet Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa 
Mahallesi/Aykent Apartmanı)
15- Muhammet Faruk Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa 
Mahallesi/Aykent Apartmanı)

1- Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)
2- Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)

BOĞAZ’DA 24 
SAAT YOLCULUK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları
Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir
Hatları'nın 42.5 milyon yolcunun ulaşımını
sağladığını belirtti. Dedetaş, yakın zamanda
Boğaz Hatları'nın 24 saat toplu ulaşıma
açılacağının müjdesini verdi

İstanBul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş,
Şehir Hatları'nda, İstanbul Büyükşehir

Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hatları-
nın iyileştirilmesi ve denizciliğin toplu ulaşımda
payının artması yönündeki hedefinin gerçekleştir-
mek üzere çalışmaları hızla sürdürdüklerini 
açıkladı.

Moda Vapuru'nun tamiri

Dedetaş, deniz yolunu kullanan yolculardan, çok
sayıda yeni talep aldıklarını belirtti. "Bu talepleri,
bütüncül faydayı özümseyerek, hangi hatların açı-
labileceği ve deniz taşımacılığında ne yapılabileceği
konusunda tek tek analiz ettik. Dolayısıyla, yaz ta-
rifesine hazırlık yapıyoruz” diyen Dedetaş şöyle
devam etti: “Denizciliğin pa-
yını artırmak için ulaşım en-
tegrasyonu gerekiyor. Sefer
saatlerinin planlanması anla-
mında çalışmalara başladık.
Tersanemizde bakım süreçle-
rini iyileştiriyoruz. Koltukla-
rıyla gündeme gelen 200
senelik Moda Vapuru’nun
tamir sürecini hızlandırdık,
Mart ayında yolcularımıza
hizmet vermesini planlıyoruz.
‘İstanbul Senin’ anlayışı ge-
reği, belediyemizin yapmış ol-
duğu sürdürülebilir ulaşım kongresi ve deniz
çalıştayı düzenledik. Deniz Çalıştayı’nı, Haliç’te
kendi tersanemizde yaptık. Ulaşımın planlanması,
deniz kültürü ve Kanal İstanbul çalıştayda konu-
şulan üç konu oldu. Çalıştayı, moderatör eşliğinde
topladık. Çıktısını oluşturmaya başladık, iki ay gibi
bir sürede elimizde olacak tümü."

Günde 621 sefer

Şehir Hatları’nın 21 hatta, 700 personelle, günde
621 sefer hizmeti verdiğini sözlerine ekleyen Dede-
taş, yapılan çalıştay ve toplantıların, ortada bir ula-
şım entegrasyonu sorunu olduğunu gösterdiğini
belirtti. Dedetaş, "Akademik çevreler ve çalışma
gruplarıyla beraber işbirliği yaparak çalışmalara
başladık. Gerek Şehir Hatları, gerekse de denizin
diğer paydaşları olarak, denizi daha etkin bir şe-
kilde kullanma gayreti içindeyiz. Özellikle metro ve
metroya ulaşım sağlayan otobüslere uyumlu bir
sistemi kurarak bu sorunu aşacağımızı düşünüyo-
ruz. Hedefimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi, deniz
ulaşımında yüzde 10 payını yakalamak. Elimizdeki
verilere göre, 2019 yılında, 2018’e göre yüzde 5’lik
bir artış gözlemlendi. Sadece, yaz mevsimi üzerin-
den bakarsak oran, yüzde 11 oluyor ki, bu artış or-
talamanın üzerinde" diye konuştu. 

24 saat ulaşım

Adalar’da yönetime geldikten sonra Toplu Ulaşım
Müdürlüğü bir çalıştay düzenlendiğini ve çalışta-
yın sonunda ring seferi olarak Adalar’a 24 saat
hizmet verilmeye başlandığını da anlatan Dedetaş,
Boğaz Hatları’nda da bu kapsamda çalışmalar
başladığın müjdesini verdi. Dedetaş, meclisten
karar beklediklerine işaret ederek, "Karardan sonra
Boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uy-
gulayacağız” dedi. Dedetaş, ALO 153’ten (Beyaz
Masa) gelen önerilen her birini tek tek incelendi-
ğini açıklarken de, “Aynı zamanda başvuruları, ya-
zılı şekilde de alabiliyoruz. Şehir Hatları, 2019
yılında 42 milyon 500 bin yolcuya ulaşım imkânı
sağladı. Bu sayı, genel anlamda geçen senelere baz
alınarak iyi olsa da, biraz daha artması gerekiyor"
bilgilerini verdi. HIDIR ULAĞ

Eğitim yardımına yeni başvurular
İBB'nİn "Genç Üniversiteliye Eği-
tim Yardımı" projesinde koşulları
taşıyan 12 bin 334 öğrenci yardım

almaya hak kazandı. Kriterleri tutmadığı için
yardımdan faydalanamayan 2 bin 605 öğrenci
yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Kalan
15 bin kişi için yeni başvurular alınmaya baş-
landı. Toplam 3 bin 200 TL olarak belirlenen
yardımın ilk taksiti olan bin 200 TL, aralık
ayında ödendi. Başvurusu olumlu olan 5 bin
254 kişi ise başvuru koşullarını karşılayamadığı
için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. So-
nuçlara beyan uyumsuzluğu, not ortalaması,
Açık Öğretim ve Ön Lisans öğrencisi olmak,
son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs
almak gibi sebepler etkili oldu.

Burs alma şartı kaldırıldı

İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşıl-
ması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri
tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan
kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın al-
tında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden

değerlendirilmesine karar verildi. Çalışma
kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de
iyileştirmeye gidildi. Buna göre; 4 üzerinden
2,5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4
üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize
edildi. 

Yeni başvurular başladı

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim
yardımı verilmesi için başvurular, gencuniver-
siteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya
başlandı. Başvurular, 6 Şubat tarihinde sona
erecek. 7 – 9 Şubat arasında yapılacak değer-
lendirmenin ardından 10 Şubat’ta eğitim yar-
dımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi
İBB’nin sitesi yayınlanacak. 

HAYATINI KAYBEDENLER

YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

KALP KRİZİ GEÇİREREK 
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Deprem önceden 
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45 KiŞiLiK BiR 
EKiP ÇALIŞIYOR

Sinem Dedetaş

(DOHAD)
Başkanı Fuat

Ağalday



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
destek programında yer alan yardım-
ları açıkladı. “Ağır hasarlı ve yıkılacak

evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği ola-
rak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41
bin lira verilecek” diyen Soylu, “Orta ha-
sarlı evler için hemen 5 bin lira acil yar-
dım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli
faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz.
Köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira
destek vereceğiz. Şu ana kadar bölgeye
24 bin 402 çadır ve  400 genel amaçlı
çadır sevk edildi. Elazığ ve Malatya’da
günlük olarak 50 bin kumanya dağıtıla-
cak. 45 barınma merkezimiz var. Okulla-

rımız, spor salonlarımız, gençlik merkez-
lerimiz, taziye evlerimiz, 50’ye yakın 
kıraathane açık. Elazığ’da 1000 kontey-
nerden oluşan 1000 ailenin barınacağı
geçici konaklama merkezini sevkine 10
gün içinde başlıyoruz. Malatya’da 5 bin
kişilik konteyner kentimiz var, o da hazır-
lanıyor” açıklamasında bulundu. 

2 bin konut inşa edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
da hasarlı bina sayılarıyla ilgili bilgi verdi.
“Bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice
ve Maden’de 50 yıkık binamız mevcut”
diyen Kurum, “308 ağır hasarlı, 150 de

orta hasarlı binamız mevcut. Bu binaları-
mızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalar-
dan oluşuyor. 500 kişilik ekibimizle hasar
tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Ar-
kadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yap-
maya devam ediyor. Elazığ’a 2 bin konut
inşa edeceğiz, etüt çalışmaları bugün iti-
bariyle başladı. Zemin artı 3-4 katı geç-
meyecek şekilde yapacağız. Mustafa
Paşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm
projesi başlatacağız” ifadelerini kullandı. 

18 kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dep-
remde yaralanan ve tedavi görenlerle 

ilgili, “Toplam 1607 vatandaşımız hasta-
nelere müracaat etti. Hastanelerde teda-
vileri devam eden 86 vatandaşımız var.
18 vatandaşımızın yoğun bakımda teda-
vilerine devam ediliyor. Durumu ağır
olan vatandaşımız bulunmuyor” dedi.
Sağlık Bakanı Koca Azize Çelik’in genel
durumunun iyi olduğunu belirterek,
“Bbilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi
yoğun bakımda devam ediyor. Eşi ve iki
çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldık-
tan sonra serviste takipleri devam ediyor.
2.5 yaşındaki Yüsra ve annesi Ayşe Yıl-
dız’ın tedavileri de devam ediyor” bilgi-
sini verdi. 
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Verİnİn önemine ve ko-
runmasına yönelik farkın-
dalık yaratmak için Avrupa

ve Amerika’da kutlanan Veri Koruma
Günü’nde, Türkiye’de de veri güven-
liği bilincini artırmak hedefleniyor. Her
yıl 28 Ocak’ta kişisel verilerin gizlili-
ğine ve korunmasına yönelik çalışma-
ların yapıldığına dikkat çeken

Siberasist Genel Müdürü Serap
Günal, şirketlere ve kullanıcılara veri-
lerine sahip çıkmalarının vaktinin gel-
diğini belirtiyor. 
Verinin önemi, gizliliği ve korunması
adına Avrupa ve Amerika’da her yıl 28
Ocak’ta kutlanan Veri Koruma
Günü’ne dikkatleri çeken Siberasist
Genel Müdür’ü Serap Günal’a göre,

şirketlerin ve kullanıcıların verinin ko-
runması özelinde gerekli adımların
atılması ve bilincin oluşturulması ge-
rekiyor.

Kullanıcılar sahip çıkmalı

Verinin önemi ve korunmasına yönelik
farkındalığın artması için hem birey-
lere hem de şirketlere ciddi görevler

düşüyor. Özellikle dijital hayatla bir-
likte kişisel verilerini umursamadan
şirketlere ve sosyal medya platformla-
rına aktaran bireylerin sayısı hayli
fazla. Verilerinin kullanımının nere-
lerde gerçekleştiğini ve kimlerde oldu-
ğunu bilmeyen bireylerin oldukça fazla
olduğuna dikkat çeken Serap Günal’a
göre, vatandaşların kişisel verilerinin

peşine düşmeleri, sahip çıkmaları ge-
rekiyor. KVKK ile birlikte vatandaş-
lara da verileri üzerinde ciddi haklar
geldiğini hatırlatan Günal, kişisel ve-
risinin işlenmesini ya da kullanıl-
masını istemeyen bireylerin,
kanunun getirdiği haklardan ya-
rarlanarak verilerini sildirebile-
ceklerine dikkat çekiyor. 

Öncelikle veri koruma bilinci oluşturulmalı

DEPREMZEDELERE
24 MILYON DESTEK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili bilgi verdi. Bölgeye 24 milyon
TL destek gönderildiğini söyleyen Soylu, ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara 41 bin lira yardımda bulunulacağını da açıkladı

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü
Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki
deprem sonrası depremzedeler için devam
eden çalışmalar hakkında açıklama yaptı. De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan
Bakan Soylu, barınma meselesinin en acil konu
başlığı olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü
ifade etti. Bakan Soylu, arzu ettikleri toplu ba-
rınma alanlarının olduğunu belirterek, yürütü-
len çalışmalarla ilgili şöyle dedi: "Spor
salonlarımız, okullarımız toplam 43 yer belirle-
dik. İki tane daha çadır alanı kurduk, 45 oldu.
Bu 45 yerin içerisinde okul var. Dört cami var.
Aynı zamanda iki tane cemevi var. Yine bunun

yanı sıra spor salonları var ve çadırları kurdu-
ğumuz alanlar var. Bu toplu alanlarda olabi-
lirse çok iyi. Biz köylere çadır gönderiyoruz ve
göndermeye devam edeceğiz. Ama
şehrin içerisinde her evin
önünde bir çadır yapama-
yabiliriz. Onları kurama-
yabilirler. Çünkü biz
yemek ihtiyaçlarını
karşılamak istiyo-
ruz. Biz yatak ihti-
yaçlarını
karşılamak istiyo-
ruz. Biz sıcaklık

ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bizim arzu-
muz ve isteğimiz ortak alanlar var. Bu ortak
alanların kullanılması. Çünkü onların önünde
aş evleri var. Elazığ'da özellikle merkezdeki va-
tandaşlarımıza bizim istirhamımız, ricamız
mümkün olduğu ölçüde bu ortak alanların kul-
lanılmasıdır. Spor salonları, okullar, camiler

hatta taziye evleri bütün bunların
tamamıyla ilgili biz bunları

yönetebiliriz. Çadırın
kurulacağı yer var.

Riskli yer var, risk-
siz yer var. Ana

çadır alanları
ve ana ba-
rınma mer-
kezleri hepsi
tespitli."

OKUL, CAMi VE CEMEViBakan Soylu, 
depremzedelerin

barınma ve beslenmeleri
konusunda, "Toplam 
43 yer belirledik. İki

tane daha çadır alanı
kurduk, 45 oldu. Bu 

45 yerin içerisinde okul
var. Dört cami var. 

Aynı zamanda iki tane
cemevi var" dedi

Türkiye İstatistik
Kurumu'na

(TÜİK) göre
Ekim 2018-Ekim

2019 arası 632
bin kadın ev

hanımı oldu. Son
bir ayda ise iş

ararken ev
kadını olmaya

karar verenlerin
sayısı yaklaşık

145 bin

KADINLARIN İŞİ GERÇEKTEN  ZOR!
TÜİk’İn geçtiğimiz hafta açıkladığı verilere
göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dö-

nemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi
oldu. TÜİK’in işsizlik ölçümünde iş arayanların sayı-
sının düşmesi durumunda işsiz sayısı da doğal olarak
düşüyor. İş gücüne dahil olmayanların nedenine göre
dağılımında 2018 ve 2019’un ekim aylarına göre en
büyük değişim “ev işleriyle meşgul” olarak tabir edilen
ev hanımlarında görülüyor. Ekim 2018’de “ev işleriyle
meşgul” olduğu için iş gücüne dahil olmayanların sa-
yısı 10 milyon 917 bin idi. Bu sayı Ekim 2019’da ise 11
milyon 549 bine yükseldi. Bu da Ekim 2018’den Ekim
2019’a, 632 bin kişinin iş aramaktan vazgeçip ev işle-
riyle meşgul olmaya başladığı anlamına geliyor.

İş gücüne katılım düşük

4 buçuk milyona yakın işsizin bulunduğu Türkiye’de
Genç İşsizler Platformu kurularak, faaliyetlere başla-

mıştı. Platformun sözcüsü ekonomist Dr. Murat Ku-
bilay kadınların iş aramaktan neden vazgeçtiğini
sozcu.com.tr’ye şöyle değerlendirdi: TÜİK verilerine
göre erkeklerin işsizlik oranı yüzde 11.7. Kadınlarda
ise bu rakam yüzde 17. Düzenli olarak yıllar boyunca
kadınlarda işsizlik daha fazla. Kadınların iş gücüne
katılımı da düşük. Asıl sorun bu. 15 yaş üstü erkek-
lerde iş arama, iş gücüne katılma oranı yüzde 73 iken
kadınlarda bu rakam 34.8. Batı ülkelerinde ise bu
rakam yüzde 60’ın üzerinde. Yozgat il genelinde, Top-
lum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam
edilecek bin kişilik geçici işçi alımı için 10 bin 750 kişi
kurada çıkabilmenin heyecanını yaşadı. Fotoğraf:
Depo Photos

2008’den sonra iyileşmişti

Türkiye’deki ekonomik koşulların 2008’deki krizle kö-
tüleşince kadınların iş gücüne katılım oranında bir
artış gözlemlediklerini belirten Kubilay, “Toplumda

algı değişiyor diye varsayıyorduk. Evini geçindirmek
isteyen kadınlar da çalışmak durumundaydı. Ancak
bu eğilim geri dönmeye başladı. 2014’te 12 milyon
kadın ev işleri ile meşgul iken, bu rakam 10.9 milyona
kadar düşmüştü. Şimdi tekrardan 11.5 milyona çıktı.
Yani kadınların bir kısmı yeniden ev kadını olmaya
başladı” diye konuştu. Kadınların yeniden ev hanımlı-
ğına yönelmesinin belli sebepleri olduğunu belirten
Dr. Murat Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kadın
ile erkek arasında ücret farkı düşük. Çocuk sahibi ka-
dınlarda iş sahibi olma tercihi düşüyor. En az 2 yıllık
üniversite mezunu 721 bin kadın, iş gücünün bile dı-
şında sayılıyor, çalışma isteğinden vazgeçmiş görülü-
yor. Erkeklerde bu rakam 200 bin civarında. Aradaki
fark oldukça ciddi. Türkiye’de iş bulmak zorlaştıkça ve
ücretler azaldıkça, tek bir çocuk da olsa annesi tarafın-
dan bakılmasının daha hesaplı olacağı düşünülüyor.
Bu konuda da yeterli bir ilerleme olmadığı için zo-
runlu bir tercih oluyor.”

Sanal
 haberleşme
yapabiliyorlar
Makine sektöründe faaliyet gösteren 
Tezmaksan, geliştirdiği I/O (giriş - çıkış) link
bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34
makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal
olarak haberleşmesine olanak tanıyabiliyor

Tezmaksan(dan yapılan açıklamaya
göre, iş yapış şekillerinin değiştiği günü-
müzde akıllı fabrikalar sektörlerin bir nu-

maralı gündem maddesini oluşturuyor. Açıklamada,
"Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen
markalar ise bir adım öne geçiyor. Bu farkındalıkla
TEZMAKSAN;geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle
11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan
birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanı-
yarak markaların robotlu otomasyon sürecini hızlan-
dırıyor" denildi.

80 ülkeye ihracat

Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini modernize etme
noktasında ciddi bir çaba içinde bulunduğunu belir-
ten Tezmaksan Genel Müdür Hakan Aydoğdu, ro-
botlu otomasyon konusunda her türlü talebi,
markanın ihtiyacına uygun şekilde AR-Ge departmanı
ile birlikte projelendirdiklerini söyledi ve ekledi: “Si-
vas’ta kam mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat
yapan ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik.
Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra ge-
liştirdiğimiz proje ile 11 robot ve yaklaşık 34 makina-
nın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak
haberleşmesini sağladık. Bunu da geliştirdiğimiz I/O
link bağlantısı ile gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca özel ro-
botlu otomasyon çözümlerini, hangi prosesi nasıl ya-
parsak çok daha hızlı ve verimli bir tablo
oluşturabilirize bakarak hazırlıyor ve hayata 
geçiriyoruz.”

1 milyon dolar yatırım

Aydoğdu, uzaktan takip ve verimlilik raporlama yazı-
lımı Kapasitematik ile robotlu otomasyon sistemi Cu-
beboxve yazılım ROBOCAM için 1 milyon dolarlık
yatırım yaptıklarını, çünkü artık şirketlerin kaçamaya-
cağı bir diğer konunun Ar-Ge olduğunu ifade etti. Ay-
doğdu, 2020’den itibaren bu ürünlerin ihracatına
başlayacaklarını, ülke olarak katma değeri yüksek
ürün ve sistemlerin ihracatına ağırlık verilmesinin
önemli olduğunu da vurguladı. DHA

MAKİNA VE ROBOT 
İŞBİRLİĞİ
BAŞLADI

Serap Günal
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Silivri'de 4 ay önce
meydana gelen 5.8 

şiddetindeki depremin 
ardından ağır hasar
alan birçok binanın 

yıkımı hala yapılmadı.
Bazı hasarlı binalarda

ise oturanlar bulunuyor.
Avcılar'da kolonlarında

hasar oluşan 5 katlı 
Balkıran apartmanında

yaşam devam ediyor.
Mahalle sakinleri boşal-
tılan ancak yıkılmadığı
için madde bağımlıları-
nın yuvası haline gelen 

binalardan şikayetçi

S ilivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana
gelen depremin hemen ardından yapılan
hasar tespit çalışmalarında okulların da

aralarında bulunduğu çok sayıda binada hasar
tespit edildi. Yapılan incelemede 320 ağır hasarlı
bina belirlendi. Binalardan büyük bölümü boşal-
tıldı. Ancak mühürlenen binaların yıkımı tamam-
lanmadı. Bazı hasarlı binalarda ise oturanlar bile
var. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı So-
kak'ta da bazı binalarda hasar oluştu. Sokakta bu-
lunan iki bina ağır hasar nedeniyle mühürlenerek
tahliye edildi. Ancak boşaltılan Şirin apartmanın
bitişiğinde bulunan ve kolonlarında hasar oluşan 5
katlı Balkıran apartmanında ise yaşam ediyor. 10
daireli binada bazı daire sahipleri evlerini satışa çı-
kardı bazıları ise kiraya vererek buradan taşındı.
Binanın bodrum katındaki gözle görünür hasar
daire sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri
de boşaltılan ancak yıkılmadığı için madde bağım-
lılarının yuvası haline gelen binalardan şikayetçi.

Bizi bize bıraktılar

Balkıdan binasının kolonlarında çatlaklar oluştu-
ğunu söyleyen Ahmet Güven, "Depremin ardın-
dan benim evim hasar gördü. Belediyeden
yetkililer geldi ve ölçüm yaptı. Bana bir evrak ver-
meden 'başınızın çaresine bakın' dediler. Binamızın
kolonlarında çatlaklar var. Kolonlar gitmiş. Bütün
kolonların demirleri görünüyor. Korkuyoruz. Yan
tarafımızda bulunan iki bina tahliye edildi. Neden
yıkmadıklarını bilmiyorum. Bizi bize bıraktılar.
Bina sakinleri yapmayı istiyor ama maliyeti yük-
sek. Bize biraz destek verilse yıkacağız. Çok korku-
yoruz. Binada 10 daire var. Hasarlı bina iye bizim
bina bitişik. Bizim binadan kiracılar kaçtı gitti. Yan

binamız kaderine terk edildi. Maddi açıdan yaptı-
ramıyorlar. Sadece benim binam değil, buradaki
çoğu binada hasar var. Bizim binamız yan bina ile
bitişik, önce geldiler yan binamızı kontrol ettiler ve
mühür vurdular. Ertesi gün mührü kaldırdılar. Bizi
bize bıraktılar. Bize de ister oturun ister oturmayın
dediler. Ama yapacak bir şeyim olmadığı için otu-
ruyoruz. Torunlarım var iki aile bir evde oturuyo-
ruz" dedi. 

Ciddi çatlaklar mevcut

Aynı binanın ikinci katında oturan Soner Bildirici
ise "Burası ikiz bina, biz diğer tarafta oturuyoruz.
Mühendisler geldi, binanın alt kolonlarına baktı.
Oturabilirsiniz dediler. Müthiş derecede çatlaklar
vardı. Bina sakinleri güvenemediler gittiler özel bir
şirkete karot örneği aldırdılar. Bu özel şirket de 'bu-
rada kesinlikle oturamazsınız' dedi ve bina komple
boşaltıldı. Bizim bodrum katımızda aynı şekilde
çatlaklar mevcut. Bizim de bir can güvenliğimiz
yok. Binayı yapan müteahhit aynı kişi aynı zaman
yapılmış. Bizim de kolonlarımızda ciddi çatlaklar
mevcut. Bizde özel bir şirkete başvuracağız. Çat-
laklar mevcut, biz belediyenin gereken görevi yap-
madığını düşünüyoruz. Neticede bu bir risk
hepimizin can güvenliği söz konusu. Korkuyoruz.
Elazığ depremi de ister istemez insanda bir tedir-
ginlik yaşatıyor" dedi.

Korku içinde bekliyoruz

Binanın giriş katında iş yeri olan Gamze Başak ise
"Yan apartmanımız Silivri depreminde çok büyük
bir hasar aldı. Elazığ'da olduğu gibi artçı deprem-
ler devam ediyor. Apartmanımızda hasar var. Yan
tarafın yıkılıp yıkılmayacağı belli değil. Korkuyo-

ruz. Yan apartmanımız zaten tahliye edildi. Ama
yıkım gerçekleşmedi. O yüzden evsizler, uyuştu-
rucu kullananlar orada kalıyor. Hem mahalle ola-
rak, hem esnaf olarak rahatsızız. İş yerimizin
bulunduğu apartmanda çatlaklar var. Kontrol
edildi. Güçlendirme ya da kentsel dönüşüm gibi
tavsiyelerde bulundular. Bununla ilgili bizlere bir
yardım yapılmadı. Geçen gün meydana gelen dep-
remi hissettik ve kendimizi zor dışarıya attık. Bu
sokak üzerinde benim bildiğim 20 daire kendileri
burayı terk etti. Korkuyorlar. Biz de bir şey yapa-
madığımız için buradayız. Bize de yardımcı olsalar
bizde bir şekilde gideceğiz. Elazığ'daki depremde
çok büyük kayıplar oldu. Elazığ'da yaşananların
Avcılar'da yaşanmasını istemiyoruz. Çünkü evlerin
hepsi yaşlı evler, 1999 depremini görmüş evler, biz
burada korku içinde bekleyişteyiz" dedi.

Başı boş bırakıldı

Boşaltılan binanın sakinlerinden Mahmut Kaplan
ise "Depremden dolayı binayı boşalttık. AFAD
ekipleri burada oturmamamız gerektiğini söyledi.
Belediye burayı mühürledi. Dış kapıda mühür
vardı. Sonra hırsızlar gelmeye başladı. Dairelerde
kalan eşyaları hırsızlar aldı götürdü. Şuan uyuştu-
rucu bağımlıları geliyor. Burada kalanlar var. Bildi-
ğim kadarıyla müteahhitle tam anlaşılmadı ve
aralarında sorunlar var bu yüzden hala yıkılmadı.
3-4 aydır burası böyle. Ben başka bir yere taşındım.
Uyuşturucu bağımlıları gelip burada kalıyor. Geçen
akşam polis geldi birini aldı, sabah kendi evine geli-
yormuş gibi geri geldi. Mahalleli rahatsız oluyor.
Okula gidip gelenler çocuklar bazen merak ediyor-
lar içeri giriyorlar. Bazı kişiler girip çıkıyor kafasına
göre. Başı boş bırakıldı" diye konuştu. DHA

Sultangazi'de
içinde 400 TL

bulunan poşet,
kamyondaki

çöplerin boşal-
tılmasıyla bulu-
narak sahibine

teslim edildi

İNSANLIK DAHA ÖLMEMİŞ!
Sultangazi
Yunus Emre Ma-
hallesi'nde Fatma-

gül Çetin'e ait fırında, içinde
400 TL bozuk para bulunan
poşet, yanlışlıkla çöpe atıldı.
Fırındaki çöplerle birlikte para
poşetinin de çöpe atıldığını
fark eden fırın sahibi Çetin,

belediyeden yardım istedi.

Sahibine teslim edildi

Mahalledeki çöpleri toplayan
çöp kamyonu depolama tesi-
sine gitmeden durduruldu. Sul-
tangazi Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü parkına getirilen
kamyondaki çöpler alana boş-

altıldı. Temizlik işçileri, yaklaşık
5 ton çöpün içinde 400 TL
para olan poşeti aradı. Çöpün
içinde yapılan aramalarda
poşet bulundu. 400 TL Çevre
Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri tarafından tuta-
nakla Fatmagül Çetin'e teslim
edildi. Çöplerin arasında parası

bulunan Çetin "Parayı burada
oğlum karıştırarak çöpün içine
atmış. Bizde belediyeyi aradığı-
mızda, belediye çalışanları pa-
ramızı buldu ve bize teslim
ettiler. Belediyenin bu parayı
bulması bizim için gerçekten
çok şaşırtıcı oldu. Onlara teşek-
kür ederiz" dedi. DHA

SİLİVRİ'DE MEYDANA GELEN 5.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN AĞIR HASARLI BİNALARDA BİLE OTURANLAR VAR

VATANDASIN 
ELI MAHKUM

BÜTÜN ESKİ BİNALARDA ÇATLAKLAR VAR
Mahalle sakini Adnan Özer ise "Rüzgarlı Sokak'ta sadece bir tane değil bütün eski 
binalarda çatlaklar var. Depremden sonra olanlar var önce olanlarda var. Depremden
sonra daha büyük zarar gördüler. Annem burada oturuyor. Bizde korkuyoruz. Yeni
bina arıyoruz. Elazığ'daki deprem bizi çok korkuttu. Taşınmayı düşünüyoruz" dedi. 

Sivrice’ye 
yardım eli
Silivri Belediyesi, Elâzığ Sivrice’de mey-
dana gelen deprem nedeniyle bölgede
yaşayan depremzedelere ulaştırılmak
üzere bir TIR dolusu yardım gönderdi

Elâzığ Sivrice merkezli mey-
dana gelen 6,8 şiddetindeki
depremde mağdur olan vatan-

daşlar için Silivri Belediyesi tarafından
yardım TIR’ı gönderildi. İçerisinde temel
gıda maddeleri, giyecek, battaniye, çocuk
bezi, temizlik malzemesi, tekerlekli san-
dalye ve bazı medikal malzemelerden
oluşan bir TIR dolusu malzeme, Sivri-
ce’ye teslim edilmek üzere ‘Canınız ya-
narsa, canımız yanar. Silivri’den Sivriceli
kardeşlerine yardım eli ’yazılı pankartla
yola çıktı.

11 bin parça malzeme

Silivri’den Sivrice’ye yola çıkan yardım
TIR’ı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 6,8
şiddetinde gerçekleşen depremde yaşa-
nan can ve mal kayıpları için üzüntüsünü
ifade etti. Yılmaz, “Bütün Türkiye’yi yasa
boğan, can ve mal kaybına sebep olan bir
afet yaşadık. Bu afet nedeni ile hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralıları-
mıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin
başı sağ olsun. Rabbim geride kalanlara
sabırlar versin. Bizler de bu elim afet do-
layısı ile Elâzığ Sivrice’de yaşayan kar-
deşlerimizin az da olsa acılarını
hafifletmek ve yaşanan mağduriyeti en
aza indirebilmek adına Silivri Belediyesi
olarak harekete geçtik. İçerisinde engelli
bireyler için medikal malzeme, 8 palet su,
battaniye, çocuk bezi, çocuk maması,
çocuk alt açma bezi, hasta alt açma bezi,
erkek ve kız çocuklar için çorap, eşofman,
kazak, pantolon, ayakkabı, mont olmak
üzere toplam 11 bin parça yardım malze-
mesinin bulunduğu yardım TIR’ımızı
dualarımızla birlikte Sivrice’ye doğru
uğurladık. Bu konuda Silivrili hemşerile-
rimizin hassasiyeti de bizleri oldukça gu-
rurlandırdı. Belediyemizin iletişim
numaralarını arayan yüzlerce hemşerimiz
destek olmak istediklerini ifade ederek
bizlere ulaştılar. Şu an da devletimizin
bütün kurumları deprem bölgesinde. Si-
livri Belediyesi olarak bizler de üzerimize
düşen ne varsa yerine getiriyoruz” dedi. 

Taziye ve destek mektubu

Başkan Yılmaz, yola çıkan yardım TIR’ı
ile Elâzığ Sivrice Belediye Başkanı Turgay
Gündoğan’a taziye ve desteklerini ileten
bir de mektup gönderdi. Mektubuna ‘Si-
livrili hemşerilerim adına geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum’ diyerek başlayan
Başkan Yılmaz, “Sayın Başkanım, 24
Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55’te ilçe-
nizde meydana gelen 6,8 şiddetindeki
deprem nedeni ile şahsım ve Silivrili
hemşerilerim adına öncelikle geçmiş
olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre İl ve
İlçelerden de hissedilen, ilçeniz merkezli
yaşanan doğal afetin maddi manevi yara-
larını sarmak adına Silivri Belediyesi ola-
rak deprem mağduru kardeşlerimize
teslim edilmek üzere gıda, giyim, batta-
niye, medikal ve tıbbi malzemelerden
oluşan yardım TIR’ımızı sizlere ulaştır-
mış bulunmaktayız. Doğal afetler dünya-
nın bir gerçeği, Yüce Allah’ın bir
takdiridir. Bugünlerde millet olarak biz-
lere düşen, yaşanan bu elim olaydan kay-
naklanan yaraları el birliği ile sarmaktır.
Bu nedenle Silivrili hemşerilerimiz adına
belediyemizin tüm imkânları ile her türlü
destek ve yardıma hazır olduğumuzu bil-
menizi istiyorum. Tüm Türkiye’yi yasa
boğan deprem nedeni ile hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şi-
falar diliyorum. Allah bu ülkeye başka
afetler yaşatmasın. Her daim sizlerin ya-
nında olduğumuzu belirtiyor, acınızı yü-
reğimizde hissediyoruz. Acımız bir,
anımız bir, biz birlikte Türkiye’yiz” 
ifadelerine yer verdi. DHA

Konsolosluk önünde ‘deve’ eylemi
Avustralya'da 

kuraklık sebebiyle 
verilen 10 bin 

yaban devesinin 
öldürülmesi kararını 

protesto etmek 
isteyen hayvan 

hakları savunucuları,
Avustralya İstanbul

Başkonsolosluğu'nun
önünde toplanarak 

eylem yaptı

Hayvan hakları akti-
visti Arzu Terter, "Tale-
bimiz Avustralya'nın

insana baktığı pencereden hay-
vanlara bakarak hayvanların
birer birey olduğunu kabul et-
mesi ve sorunların çözümünü
hayvan cinayetlerinden geçirme-
sinden derhal vazgeçmesidir"
dedi.

Katliamdan vazgeçin

Hayvan hakları savunucuları,

bugün Şişli'deki Avustralya İs-
tanbul Başkonsolosluğu'nun
önünde toplanarak, kısa süre
önce açıklanan Avustralya'nın 10
bin yaban devesini öldürülmesi
kararını protesto etti. Yaklaşık 20
kişilik topluluğu temsilen konu-
şan hayvan hakları aktivisti Arzu
Terter, "Avustralya devleti, ülkede
süregelen kuraklığı bahane ede-
rek çitlere, evlere, klima cihazla-
rına, insanlara, insanların
beslediği hayvanlara ve yapılara

zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin
yaban devesinin öldürülmesine
karar vermiş, kısa süre önce 5 
bin deveyi katletmiştir. Talebimiz
Avustralya'nın hayvanları öldür-
meyi derhal sonlandırmasıdır.
Talebimiz Avustralya'nın insana
baktığı pencereden hayvanlara
bakarak hayvanların birer birey
olduğunu kabul etmesi ve sorun-
ların çözümünü hayvan cinayet-
lerinden geçirmesinden derhal
vazgeçmesidir" dedi. 

İtfaiye ekipleri 
seferber oldu

Kartal'da fabri-
kanın bahçesinde
bulunan kuyuya

düşen köpek, itfaiye ekipleri
tarafından kurtarıldı. Kuyu-
daki suyun soğukluğundan
etkilenen köpeği çevredeki-
ler mont ile kurulayarak
battaniyeye sardı. Olay
geçen cumartesi günü Kar-
tal, Çavuşoğlu Mahalle-
si'ndeki fabrikada meydana
geldi. Bir köpek fabrika bah-
çesinde bulunan kuyuya
düştü. Olayı gören fabrika
çalışanları ve çevredekiler
köpeği kurtarmak için sefer-
ber oldu. İhbar üzerine olay
yerine itfaiye ekipleri sevk
edildi. İp yardımıyla kuyuya
inen itfaiyeci köpeği yakala-
mak için uzun çaba sarf etti.
2 saat kuyuda mahsur kalan
köpek soğuk sudan etki-
lendi. Köpek itfaiye eri tara-
fından kuyudan çıkartıldı.
Fabrika çalışanları köpeği
mont ile kurulayarak ısıt-
maya çalıştı. Köpeğin ken-
dine gelmesinin ardından
vatandaşlar köpeği battani-
yeye sararak belediye ekiple-
rine teslim etti.

Tedavi altına alındı

Olayın görgü tanığı Ali Çe-
lebi "İçeride otururken bir
ses geldi. Sese doğru çıktığı-
mızda bir köpeğin kuyuya
düştüğünü gördük. Ondan
sonra arkadaşlarla birlikte
itfaiyeyi aradık. Onlarda
hızlıca gelerek köpeği kuyu-
dan çıkarttı. Köpek en son
baygındı. Veteriner hekim
çağırıldı ama nefes alıyordu.
Umarım bir şeyi yoktur."
dedi. Hayvan Bakım Mer-
kezi'ne götürülen köpek te-
davi altına alındı. DHA



S evgili Okuyucularımız. Bu tür konu-
ları sık sık önünüze getiriyorum. Ama
hükümetimiz tarafından yapılan icra-

atlar hep tam tersi oluyor. Ülkem için üzü-
lüyorum. Hele İstanbul'a yapılanlar.

İstanbul'da kayıt altına alınmış 2500 ci-
varında çiçekli bitki ve eğrelti vardır. Yüzöl-
çümü İstanbul'un yaklaşık 8 katı olan
Hollanda'da 1600, 47 katı büyük İngilte-
re'de 1850 bitki çeşidi bulunmaktadır. Yine
İstanbul'dan yaklaşık 60 kat daha büyük
alan kaplayan Polonya, 2450 çeşit bitki ile
İstanbul'a en yakın ülkedir. Saydıklarım bir
ülke, İstanbul bir şehir. İstanbul'un bitki ör-
tüsünün 40'ı Türkiye için, 23'ü İstanbul için
endemiktir. ( dünyada yalnız Türkiye'de ve
İstanbul'da bulunan bitkiler). Türkiye'nin
Önemli Bitki Alanlarından 7 tanesi İstanbul
İl sınırları içinde bulunmaktadır. Bunlar;

Terkos-Kasatura kıyıları, Ağaçlı kumulları,
Kilyos kumulları, Batı İstanbul meraları,
Kuzey Boğaziçi, Sahilköy-Şile kıyıları ve
Ömerli havzasıdır. Bunları özetle tek tek 
inceleyelim.

Terkos-Kasatura; kıyıları İstanbul'un en
önemli içme suyu kaynaklarından birisi olan
Terkos (Durusu) gölü ve civarındaki zengin
sulak alanları, orman ve kumul alanları
kapsar. Bu alanda yaklaşık 575 bitki çeşidi
kayıtlıdır. Bunlardan 8'i küresel, 12 tanesi
Avrupa'da nesli tehlike altında yetişirler. Göl
ile deniz arasındaki kumulda kumul bitkileri
vardır.

Ağaçlı kumulları; İstanbul'un Karadeniz
kıyısında üç parça halinde yer alır. Ağaçlı
kumullarının önemli bir kısmı açık linyit iş-
letmeleri nedeniyle tahrip olmuştur. Buna
karşılık hala doğal kumul zenginliğini ak-

settirecek, tahribattan ko-
runmuş küçük kumul parçaları
bulunmaktadır. Ağaçlı kumulları ülke ça-
pında nadir ve yayılış alanları son derece sı-
nırlı olan 14 bitki türüne sahiptir. Bunlar
mutlaka korunması gereken bitki türleridir.

Kilyos kumulları; İstanbul'un Karadeniz
kıyılarında Kilyos ile Gümüşdere arasında
yer almaktadır. Çeşitlilik açısından 15 bitki
türü bu kumullara önem kazandırır. Küresel
ölçekte tehlike altında olan 5 tür bitki, Av-
rupa ölçeğinde 1 tür, ulusal ölçekte nadir
görülen 9 tür bitkiye sahiptir. Bunlar da ta-
rımsal faaliyetler ve yapılan bazı tesisler ne-
deniyle zarar görmekteler.

Sahilköy-Şile kıyıları; İstanbul'un Ana-
dolu yakasındadır ve burası da kumul alan-
lara sahiptir. Kısmen 1. Derece Doğal Sit

Alanı olarak tanınması nedeniyle diğer
alanlara nazaran daha az tahrip olmuştur.
Gerek hemen kıyı gerisindeki kumullar, ge-
rekse daha iç kesimdeki sabitleşmiş kumul-
lar, bitkiler için çok önemli bitki alanıdır.

Batı İstanbul meraları; adıyla tanımla-
nan ve kısaca Esenyurt, Hadımköy, Arna-
vutköy, ve Gaziosmanpaşa ile çevrilen alan
içinde küresel ölçekte 5 tür bitki tehlike al-
tındadır. Bu bölgede Avrupa ölçeğinde yani
sadece Avrupa'da olan 5 tür, ulusal ölçekte
9 tür bitki vardır. Orkideler bakımından da
önemli olan bu sahada 15 orkide türü yaşar.

Kuzey Boğaziçi; İstanbul Boğazının Ka-
radeniz'e açıldığı kuzey kesimde boğazın iki
yakasındaki bitki toplulukları ile Belgrad
ormanı Kuzey Boğaziçi olarak tanımlanır.
Bu saha içinde orman formasyonu ve çalı
formasyonu yanında kumul vejetasyonu da
yer alır. Küresel ölçekte 10, Avrupa ölçe-
ğinde 7, ulusal ölçekte 19 tür bitki insanlar
yüzünden tehlike altındadır.

Ömerli havzası; olarak ayrılan önemli
bitki alanı ise, İstanbul'un Anadolu yaka-

sında yer alır. Sahada çalı formasyonu, gü-
neyde ve kuzeyde ise makilikler vardır.
İnsan tahribatından arta kalan yerlerde
orman formasyonu ortaya çıkar. Orman for-
masyonu içinde kuzeyde kayın ve nemli me-
şeler yoğunluktadır. Bu alanda da küresel
ölçekte tehlike altında olan 6 tür, Avrupa öl-
çeğinde 9 tür, ulusal ölçekte 22 tür bitki
tehlike altındadır. Görüyorsunuz sevgili oku-
yucular, tüm Avrupa'yı kıskandıracak bitki
çeşitliliğine sahip İstanbul'da korunması ge-
reken alanlar maalesef kentsel ve rant bas-
kısı altında can çekişmektedir. Bize düşen
oralara sahip çıkmaktır. Kuzey Ormanla-
rında maden ocakları tahribatlarından
sonra 3. Köprü, 3. Hava Alanı ve yolları üs-
tüne bir de Kanal İstanbul Çılgın Projesi
çıktı karşımıza rant, soygunu sebebiyle
talan edilen göletleri molozla doldurulan o
alanları ve konacak yer bulamayan kuşların
göç yollarındaki hallerini görmeye gittik bir-
kaç defa bu yıl da gideceğiz. Ama biliyorum
ki sonuç hüsran. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle.  

Kentsel, biyolojik çeşitlilik 
bakımından istanbul
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi,
2011 yılında belediye meclisince
takdir edilen süre ve bedelle tüm

raylı sistem, füniküler ve teleferik hatla-
rının işletilme yetkisini, belediye şirketi
olan Metro A.Ş’ye devretti. Karar doğ-
rultusunda toplu ulaşıma ilişkin söz ko-
nusu alanlar belediye şirketi tarafından
işletilerek öngörülen bedeller İBB’ye ak-
tarılıyor. Ancak Sayıştay’ın 2018 yılı de-
netiminde bazı lokasyonlarda bulunan
çeşitli firmalara ait yönlendirme levhala-
rının toplu ulaşım ile ilişkisi olmama-
sına karşın Metro A.Ş. tarafından
işletilmesini mevzuat hükümlerine aykırı
buldu.

Gelir kuruma kalmalı

Raporda, yönlendirme levhalarının
“mütemmim cüz ve teferruat ilişkisi”
kurularak yani toplu ulaşımın tamamla-
yıcı bir parçası kabul edilerek iştirak şir-
keti tarafından işlettirilmesinin mümkün
olmadığı kaydedildi. Sözcü'den Özlem
Güvemli'nin haberine göre, söz konusu
alanlarda Metro İstanbul AŞ’nin toplu
ulaşıma yönelik hizmeti sunma ve elde
edilecek geliri tahsil etme hakkının ol-
duğu ancak yönlendirme levhalarının
İBB tarafından işletilip gelirin kuruma
kalması gerektiği ifade edildi.

453 bin dolarlık gelir

2018 yılı denetimleri kapsamında geç-
miş yıllarda da hatalı uygulamaların ya-
pıldığı anlaşıldı. İBB’nin ihale ederek
gerçekleştirilmesi gereken hizmeti ger-
çekleştirmediği bunun yerine de Metro
İstanbul AŞ ile söz konusu hizmeti
almak isteyenler arasında 2010-2017
yılları arasında imzalanan sözleşmeler
ile toplamda 453 bin 800 doların Metro

A.Ş. tarafından tahsil edildiği tespit
edildi. Denetim dönemi olan 2018 yılı
itibariyle de 27 yönlenme levhasından
370 bin 278 TL gelir elde edildi.

Reklam alanı gibi kullanılıyor

Sayıştay söz konusu alanlarda doğru-
dan bir AVM’nin veya şirketin adının
yazıldığını, bu yönüyle tabelaların yön-
lendirme tabelası olmasının yanında
reklam alanı niteliği de taşıdığını belirtti.
Raporda, toplu ulaşım hizmetinin do-

ğasından kaynaklı olarak bedelsiz ola-
rak sadece yolcuları yönlendirmek ama-
cıyla konulan tabelalar ile AVM veya
şirket adını içeren tabelaların birbirinden
farklılık arz ettiği belirtilerek “Reklam
alanı niteliğinde olan alışveriş merkezi
veya şirket adını içeren yönlendirme ta-
belalarının işletilmesi işi kamu idaresi
tarafından yerine getirilmeli ve tahsil
edilen gelirin tamamı Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından gelir kaydedilmelidir”
denildi.

İstanbul'un metro istasyonlarından yönlendirme tabelalarında yazan AVM, şirket ve rezidans
isimlerinden, belediye şirketi Metro A.Ş., 2010-2017 yılları arasında 453 bin 800 dolar, 2018
yılında da 370 bin 278 TL kazandı. Sayıştay, belediye şirketinin yönlendirme levhalarını işletme
hakkı bulunmadığına vurgu yaparak bu işin ve gelirin İBB’ye ait olması gerektiğini belirtti

TABELA GELIRI
IBB’NIN OLMALI!

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Hayatın olağan
akışına aykırı

İBB, Sayıştay’a gönderdiği yanıtta;
yön levhalarının bir kısmına yolcu
için daha kolay algılanır bir yön
göstergesi olduğu için bölgede bili-
nirliği yüksek bina, AVM veya özel
firmalara ait alan isimlerine yer ve-
rildiğini belirtti. Levhada özel firma-
lara ait ismin yer alıp almayacağı
Metro İstanbul tarafından yolcu ihti-
yacı gözetilerek değerlendirildiği ve
firma tarafından da kabul edilmesi
halinde yıllık tabela başı tarife üze-
rinden ücret alındığı anlatıldı. Üc-
retli yönlendirme levhalarının
çoğunun bir AVM önüne veya çok
yakınına bağlanan istasyon çıkışını
gösterdiği kaydedilerek “Bu tabelayı
ihaleye çıkartarak, sonuca göre ci-
vardaki herhangi bir isteklinin adını
tabelaya yazmak, hayatın olağan
akışına ve yön tabelasının konuluş
gayesine uygun düşmemektedir.
Ücretli yön tabelası işinin toplu ula-
şım hizmetinden ayrılarak İBB’ye
verilmesi istasyonun aynı noktasın-
daki iki tabelanın farklı kurumlar ta-
rafından kontrol edilmesi sonucunu
doğuracaktır” savunması yapıldı.

Kundakçılar iş başında!
Şişli'de, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi, 3 aracı yakıp, 30 aracın lastik-
lerini kesti. Aynı sokakta 4 gün önce de 9 aracın lastiğinin kesildiği öğrenildi

Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde
05.20 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ortanca So-

kak'ta park halindeki üç otomobilin yandığını
gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ih-
barda bulundu. İtfaiye ekipleri, yangına müda-
hale ederek söndürdü. Yapılan incelemelerde
kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından
kundaklanan otomobilde başlayan yangının
önündeki bir otomobil ile arkasındaki hafif ti-
cari araca sıçradığı tespit edildi. Yangında iki
otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken,
hafif ticari araçta kısmi hasar meydana geldi.

39 aracın lastiği kesildi

Polis ekipleri sokak üzerinde araştırma yapar-
ken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin
de kesilmiş olduğunu fark etti. Ortanca Sokak

ve çevresinde yapılan kontroller sonucunda, 3
sokakta park halindeki 30 aracın lastiklerinin ke-
silmiş olduğu ortaya çıktı. Araçların yandığı so-
kakta geçtiğimiz perşembe günü de 9 aracın
lastiğinin kesildiği öğrenildi. İsmini vermek iste-
meyen bir kişi, sabah evine gittiği sırada araçla-
rın yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve
itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay
gerçekleşti bu mahallede ve 18 aracın lastikleri
kesildi" dedi. 

Kimin yaptığını bilmiyoruz

Çalıştığı şirketin kendisine tahsis ettiği otomobil
yanan Hande Yapıcı, "Kimin yaptığını bilmiyo-
ruz. Geçen hafta da araçların lastiklerini patlat-
mışlar. Bugün de zaten sokağın en başından
sonuna kadar bütün araçların lastikleri patlak.
Sokağın en sonunda zaten benim aracım vardı.

Ona da herhalde bir şey atıp yaktılar. Yapanları
artık polisler tespit edip yakalayacaktır" diye ko-
nuştu. Sokağa park ettiği aracının 2 lastiği de
kesilen Nejat Güven ise "Geçen haftada da ya-
şandı. Dün öğlen bırakmıştım aracımı, bu
sabah geldiğimde buradaki bütün araçların
hepsinin lastikleri kesilmiş, 3 tane de araba ya-
kılmış. Neden yapıldığı konusunda bir fikrim
yok. Bunu yapacak kişinin bir amacı olmalıdır
muhakkak" şeklinde konuştu.

Kamera kayıtları incelendi

Polis ekipleri, yanan ve lastikleri kesilen araçlar
üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından, so-
kakları gezerek tek tek güvenlik kameralarını in-
celedi. Olayın gerçekleştiği saatlerde sokakta
bulunan bir kişiyi tespit eden polis, şüpheliyi ya-
kalamak için çalışmalara başladı. DHA

2 TIR yola çıktı
Sancaktepe Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan 
depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.
Belediye tarafından ilçe halkının katkılarıyla toplanan 2
TIR'lık, kışlık kıyafet, battaniye ve gıda malzemeleri, AFAD
koordinesinde depremzedelere verilmek üzere yola çıkarıldı

Cuma günü Ela-
zığ’ın Sivrice ilçesi
merkez üssü olmak

üzere Malatya’da da şiddetli
bir şekilde hissedilen 6.8 şidde-
tindeki depremin ardından her
iki ile de yardımlar ulaşmaya
devam ediyor. Sancaktepe Be-
lediyesi de ilçe halkının deste-
ğiyle belirli noktalarda
kurduğu çadırlarda 2 TIR yar-
dım malzemesi topladı. 

Elazığ seferberliği

Cumartesi günü başlatılan ve
24 saat boyunca Sancaktepe
İlçesi’nin belediye binası, Sa-
mandıra, Yenidoğan ve Sarı-

gazi Hacı Fitnat Camii önün-
deki çadırlarda 2 TIR yardım
malzemesi toplandı. Sancak-
tepe Belediyesi ve ilçe halkının
destekleriyle toplanan malze-
meler, AFAD koordinesinde
Elazığ ve Malatya’da ki dep-
remzede vatandaşlara verilmek
üzere Sancaktepe’den yola
çıktı. İlçe halkının tek yürek
olarak katıldığı yardım kam-
panyasında deprem mağdurla-
rına yönelik olarak battaniye,
kışlık kıyafet, ısıtıcı, hazır gıda-
lar başta olmak üzere giysi ve
yiyecek yardımı da Elazığ ve
Malatya’da ki depremzedelere
ulaştırılacak. DHA

Hasarı değil
riski tespit edin

Elazığ'ın Sivrice
ilçesinde meydana
gelen 6.8 büyüklü-

ğündeki depremin, Türki-
ye’nin depreme hazırlıksız
olduğunu bir kez daha göster-
diğini dile getiren Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet Utku Yazgan,
“Depremden önce
risk tespit edilse,
depremden sonra
hasar tespitine gerek
kalmayacak” dedi.
Yazgan, "Sağlıksız
binaları ya güçlendi-
rin ya da deprem yık-

madan, siz yıkıp yenisini
yapın. Türkiye’de depremlerin
hangi bölgelerde ve hatlarda
olacağı biliniyor. Elbette za-
manı bilinmiyor. Beklenen İs-
tanbul depremi için de tablo
böyle. Marmara Denizi’nin al-
tından geçen 130 kilometrelik

kırılmamış bir fay
var. Bir anda kırılırsa
büyük bir deprem
olacak. Bu gerçekten
hareketle ülkemizin
tamamında depreme
hazır olmak zorun-
dayız” dedi.



D epremin hemen ardından Çatal-
calı vatandaşların yoğun talepleri
doğrultusunda başlatılan kam-

panyaya bir günde 200 koli giyim, gıda ve
temizlik maddesi yardımları yapılırken, Ça-
talcalı Kaynak Suyu İşletmeleri de 3 TIR
su bağışında bulundu. Çatalca Belediyesi,
ilçedeki STK’lar, gazetemizin Çatalca Tem-
silcisi Bahadır Sügür ve Belediye Meclis
Üyesi Süheyla Topçu koordinesinde ger-
çekleştirilen bağış kampanyasında nakdi
yardım kabul edilmezken, gelen erzak,
giyim ve temizlik maddesi yardımları bir
hayli yoğun olarak devam ediyor. AFAD 
ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen kam-
panya 30 Ocak 2020 Perşembe gününe
kadar devam edecek. Bu arada tüm yar-
dımlar Mübadele Meydanının yanında bu-
lunan Kültür Evinde toplanıyor. Yardım
Kampanyası ile ilgili Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Daha bugün başlamış olan
bir kampanyaya böylesine ilgi ile yaklaşan
halkımıza öncelikle teşekkür ediyorum. İş
adamlarımız, STK’larımız, siyasilerimiz,
esnafımız. Evlerindeki oyuncaklarını göz-
yaşları içerisinde hazırlayarak bizlere geti-
ren çocuklarımız. Ben daha ne diyebilirim
ki? Öncelikli olarak bu yarım kampanya-
mızın başında olan komisyonumuza, bu
kampanyanın başlamasında ilk kıvılcımı
yakan, esnaf kardeşimiz Ayşegül Öğe’ye,
Belediye Meclis Üyemiz Süheyla Topçu’ya,
gazeteci kardeşim Bahadır Sügür’e ve koşa

koşa bu yardım kampanyasına katılmak
için gelen tüm Çatalca halkıma sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Biz birlikte Türkiye’yiz

Açıklamasını, “Bu ülkede acı bir ise, dökü-
len gözyaşı da bir. Rengimiz ne olur ise
olsun, gözyaşının rengi yoktur. Biz birlikte

Çatalca’yız dedik. Oysa ki gördük ki biz
birlikte Türkiye’yiz. Bu ülkenin neresinde
olur ise olsun bir mazlumluk varsa, bir ih-
tiyaç varsa biz tüm ilçe olarak el ele verip
oraya yetişiriz. Araçlarımız perşembe
günü yola çıkacak. Ve komisyon üyesi ar-
kadaşlarımız bu yardımları elleri ile teslim
edecekler. Emeği geçen tüm arkadaşları-

mızdan Allah razı olsun” şeklinde ko-
nuştu. AFAD yetkililerinden bölgenin ihti-
yaç listesini alarak o yönde hazırlanan
kolilerde giyimden battaniyeye birçok
malzeme yer alırken şu anda en çok bebek
maması, bebek bezi, biberon, emzik, ıslak
mendil, tuvalet kağıdı, hijyenik ped gibi
malzemelere ihtiyaç olduğu bildirildi.
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GÜNDEM

Ç atalca olarak dün bir kampanya başlattık.
Elazığ ve Malatya’yı vuran depremin 
olduğu dakika itibari ile Belediye Başkanı

Mesut Üner ile bu kampanya hakkında defalarca
görüşmelerde bulunduk.AFAD ile görüşmeler son-
rası Çatalca Belediyesi, STK’Lar ve Çatalca Halkı
ile ortaklaşa bir “Yardım Kampanyası”na giriştik.

Dün (Köşeyi yazarken hala bugün aslında) iti-
bari ile başladığımız kampanya inanılmaz ilgi ile
karşılandı. Yüzlerce koli kıyafet, kuru gıda, temiz-
lik malzemesi, bebek bezi, bebek maması… Ve
her şeyden önemlisi su… Olmaz ise olmazımız su!

Çatalca suyun cenneti. 3 tır içme suyunu bizlere
sağlayan su şirketlerimiz, MİSPAK, MEGA ve
GÜMÜŞPINAR su firmalarına ne kadar teşekkür
etsek azdır.

Bu kampanya 30 Ocak 2020 Perşembe saba-
hına kadar devam edecek iddia ediyorum, eğer bu
kampanyayı biraz daha sürdürsek, en az 10 tır ile
yola çıkmak zorunda kalacağız. Muhteşemsin 
Çatalca desem yeridir.

Hele sizlerin yardımlarını kolileyen hanımefen-
diler, kardeşlerimiz, onların emeklerine ise 
diyecek sözüm yok.

Lakin tüm bu yardımların içerisinde neler 
yaşadığımızı bizler biliriz. 80 yaşında bir teyzenin
elinde bebek bezleri ile o merdivenler çıkışışı…

Ya o evinde ki tüm oyuncaklarını bir koliye
koyan ve kısacık bir not yazan minicik elleri olan
evladımıza ne demeli…

İşte o notun fotosu!
Ne diyor notunda;
“Sevgili arkadaşlar, sizlere bu oyuncaklarımı

bağışlamak istedim. Umarım beğenirsiniz, tüm 
dileklerimle.”

İşte biz böyle bir ülkeyiz. İşte biz böyle bir top-
lumuz. Göz yaşının rengi yok. Acının toplumsalını
yaşayan ve bu kadar kısa sürede organize olabilen
tek milletiz aslında. Anlayacağınız, Çatalca 7’den
70 değil, 1’den 100’e bir oldu, birlik oldu.

Boşuna demiyoruz. Biz birlikte Çatalca’yız. 
Teşekkürler Çatalca, Teşekkürler Mesut Üner, 
Teşekkürler çocuklar, Teşekkürler gençler, 
Teşekkürler abiler, ablalar, Teşekkürler amcalar,
teyzeler… Kısacası Teşekkürler Çatalca…
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BAHADIR SÜGÜR

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Helal sana Çatalca!Belediye Başkanı Mesut Üner ve Çatalcalılar tarafından Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrası
ilçede yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya hakkında bilgi veren Mesut Üner, “Bu ülkede acı bir ise, dökülen
gözyaşı da bir. Rengimiz ne olur ise olsun, gözyaşının rengi yoktur. Biz birlikte Türkiye’yiz” açıklamasını yaptı

SIZINLEYIZ ELAZIG!

S.S. ESKOOP SANAYİ SİTESİ
İŞLETME KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NDAN

Yönetim Kurulumuzun 15/01/2020 tarihli 1168
sayılı kararı ile Kooperatifimizin 2019 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısının 29/02/2020 tari-
hine rastlayan Cumartesi günü saat 14.00’te ES-
KOOP Atatürk Kültür Merkezi toplantı salonu
Başakşehir İstanbul adresinde aşağıda belirlenen
gündem maddelerini görüşmek üzere
toplanmasına, birinci toplantıda gerekli çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının
14/03/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gün-
dem maddeleri ile toplanmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Gerçek ortaklar genel kurula bizzat veya vekâlet
vermek suretiyle katılmalı, tüzel kişi olan kooperatif
ortaklarının imza sirküleriyle veya vekâletnamesiyle
birlikte iştirak etmeleri önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

İSA UZUN   YUSUF AKGÜN
Yönetim Kurulu 2.Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı                                                                   

GÜNDEM
- Yoklama ve açılış.
- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal
Marşı. 
- Divan heyeti seçilmesi ve seçilen divan heyetine
toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider
fark hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara
bağlanması.
- 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve
Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrasının oylanması.
- Ortakların mülkiyetinde bulunan sitemizdeki
bağımsız bölümlerin depolama, yanıcı, parlayıcı ve
patlayıcı, koku yayan, dumanlı, çevreyi ve havayı
kirleten iş kollarına kiraya verilmemesi hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- Kooperatifimizin yurtiçi ve yurtdışı bankalardan
veya finansal kuruluşlardan kredi alma ve bu kredi-
lerin sözleşmelerini imzalamaya yönetim kuruluna
yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara
bağlanması.
- 2020 yılına ait çalışma programı ve tahmini
bütçenin okunması ve ortakların ödeyecekleri
katılım bedellerinin miktar ve tahsil şeklinin belir-
lenmesi ile ödemelerinde geciken ortaklara uygu-
lanacak gecikme faizi oranının tespiti.
- E bloğun Meslek Yüksek Okuluna verilmesi sebe-
biyle binanın dış cephe kaplaması kooperatif
tarafından yapılması konusunun görüşülüp karara
bağlanması.
- Kooperatifimizin davalı ve sorunlu tapularının
mahkeme kararı doğrultusunda veya rızayen
anlaşarak kooperatif adına tescil ettirilip tapuların
kooperatif adına alınma konusunda yönetim kuru-
luna yetki verilmesi.
- Kooperatif ana sözleşmesinin 52.maddesinde
yazılı kooperatif denetim kurulu üyelerinin genel
kurulca en az bir (1) yıl ortakları arasından veya
dışarıdan seçilmesi maddesinin dışarıdan seçilmesi
maddesi kaldırılması konusunun müzakeresi ve
karar bağlanması.
- Denetim Kurulu 3 (üç) yedek üyesinin seçilmesi.
- Dilek ve temenniler.
NOT: Genel Kurul Öncesi saat 13.00’te 
yemek verilecektir.  

ZAYİ İLANI
Beko marka 300TR model AT0000134058 sicil numaralı
yeni nesil yazar kasa pos cihazımın ruhsatını kaybettim.

Hükümsüzdür. Lale Hasdemir/ Küçükçekmece Vergi
Dairesi. Vergi No: 4580326569

Vakıf üniversitesine
belediyeden kıyak!
Ümraniye Belediyesi’nin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin yeni yerleşkesindeki ana kampüs
binasını inşa ettiği ortaya çıktı. Eski Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın da yönetiminde
yer aldığı üniversiteye İBB de 43 milyon lira harcayarak kütüphane ve idare binaları inşa etmişti

Sayıştay'ın Ümraniye Be-
lediyesi 2018 yılı denetim
raporu yayınlandı. Denetçi-

lerin belirlemelerine göre, Diyanet
Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi'nin Ümraniye'deki
yeni yerleşkesinde bulunan ana kam-
püs binasının inşaatı belediye bütçe-
sinden yaptırıldı. Sayıştay, kamu
kurum veya kuruluşu statüsünde ol-
mayan vakıf üniversitesine ait binanın
inşaatının belediye tarafından üstlenil-
mesinin mevzuata aykırı olduğunu
belirterek, Ümraniye Belediyesi'ni
uyardı.

Hasan Can da yönetimde

Ümraniye Belediyesi'nin İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi ana kampüs bina-
sının inşaatını üstlendiği dönemde be-
lediye başkanı olan Hasan Can, hali
hazırda üniversitenin mütevelli heyeti
üyesi.  Hasan Can'ın başkanı olduğu
Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim
Vakfı ise okulun hemen yanında 20
bin kişilik kapasiteye sahip olacak ilçe-
nin en büyük camisinin inşaatını yapı-
yor. Üniversite yönetiminde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a yakınlığıyla bilinen iş insanları
Remzi Gür ve Aziz Torun da bulunu-
yor. Eski Diyanet İşleri Başkanı ve AK
Parti kurucusu Tayyar Altıkulaç'ın
mütevelli heyeti başkanı olduğu üni-
versite 2010 yılında kuruldu. Ku-
ruma, İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi'ne Ümraniye'deki
son büyük parsellerden
biri olan İnkılap Ma-
hallesi'ndeki 80
dönüm arazi
tahsis edil-
mişti.

Kuruluşundan itibaren ağırlık olarak
Altunizade Yerleşkesinde eğitim öğre-
tim faaliyetlerine devam eden üniver-
site, 2018 yılında Ümraniye
yerleşkesine taşınmıştı.

İBB de inşaata katki verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 43
milyon liraya ‘Ümraniye 29 Mayıs
Üniversitesi Kampüsü Projesi' adı al-
tında rektörlük binası, iki adet derslik
binası, yer altı otoparkı, avlu ve kütüp-
hane inşa etti. İBB'nin yaptırdığı kü-
tüphane binası içerisinde toplam alanı
5 bin 900 metrekare olan üç adet
okuma salonu, serbest okuma salon-
ları, dört adet toplantı salonu, 48 adet
derslik, 43 adet ofis, iki adet konferans
salonu, 10 adet seminer, iki adet sergi
salonu, kafe ve depolar yer alıyor. Di-
yanet Vakfı tarafından kurulan İstan-
bul 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim
ücretleri 26 bin lira ile 33 bin lira ara-
sında değişiyor. 2019 – 2020 eğitim
öğretim döneminde felsefe, tarih,
edebiyat, mütercim tercümanlık
(Arapça), öğretmenlik kayıt
ücretleri  26 bin 460, si-
yaset bilimi ve ulus-
lararası ilişkiler,
ekonomi
ile

mütercim tercümanlık (İngilizce) 30
bin 780 lira, psikoloji için ise 33 bin
480 lira yıllık ücret alındı.

Vakif 3 bin 817 cami yaptı

Türk Diyanet Vakfı, 1975 yılında dö-
nemin Diyanet İşleri Başkanı Lütfi
Doğan, Diyanet İşleri Başkan Yardım-
cıları Dr. Tayyar Altıkulaç ve Yakup
Üstün ile Özlük İşleri Müdürü Ahmet
Uzunoğlu “din hizmetlerinin daha
geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hiz-
metlerde görev alacak neslin yetiştiril-
mesi” amacıyla kuruldu. 1977'de
Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir
kararla  “vergi muafiyeti” getirilen
vakıf, 2005 yılında yapılan bir düzen-
leme ile de  “izin almadan yardım top-
layan kuruluşlar” arasına alındı. 1003
şubesi bulunan vakıf bugüne kadar
Türkiye'de 3 bin 817 cami, 2 bin 866

Kur'an kursu, 25 ül-
kede ise 100'ün üze-

rinde cami ve
eğitim binası

yaptı.

Altı ülkeden 
60 öğrenci geldi
6 ülkeden ekolojiyle ilgili
çalışmalar yapan 60
öğrenci, görüş alışverişinde
ve incelemelerde bulunmak
üzere Başakşehir’e geldi

Gençlerin ekolojik girişimci
bilgilerini artırmak ve gelecek-
teki çevreci çalışmaları teşvik

etmek amacıyla düzenlenen Ekolojiye
Giriş programı kapsamında İstanbul’u zi-
yaret eden Sırbistan, Makedonya, İngil-
tere, Litvanya, Romanya ve Türkiye’den
öğrenciler, Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Başakşehir ’deki temaslarına Kayaşehir
Kültür ve Yaşam Parkı ve Deprem Simü-
lasyon Merkezi’ni ziyaret ederek başlayan
öğrenci grubu, Başakşehir Belediyesi Li-
ving Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi,
Başakşehir Youtube Akademi ve Başakşe-
hir Millet Kıraathanesi’ni gezerek yetkili-
lerden bilgi aldılar. Daha sonra Belediyede
Başkan Yasin Kartoğlu ile bir araya gelen
öğrenciler, gördüklerinden çok etkilendik-
lerini belirterek, gençlere yönelik özgün
projeleri hayata geçiren Başakşehir Beledi-
yesi’ne ve Başkan Kartoğlu’na teşekkür
etti.

Sizleri de bekleriz

Başkan Kartoğlu, öğrencilerin ziyaretlerin-
den dolayı memnuniyetini dile getirerek,
“Başakşehir, İstanbul’un en gözde ve ca-
zibe merkezi ilçelerinden biri. İstanbul Ha-
valimanı’na çok yakınız, Türkiye’nin en
büyük millet kıraathanesi yoğun ilgi görü-
yor, haziran ayında Avrupa’nın en büyük
şehir hastanesi ilçemizde açılmış olacak.
Biz modern şehircilik ile yeşili buluşturarak
nüfusu en çok artan ilçe olduk. Sizleri de
Başakşehir’e bekleriz.” diye konuştu.

Sıfır atık, güzel gelecek

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın so-
nuçlarıyla yakından ilgilendiğini belirten
Başkan Kartoğlu, Başakşehir Belediye-
si’nin ilçe sakinlerine dağıttığı organik bez
çantayı öğrencilere göstererek şunları kay-
detti: “Zaten çevreci projeler seçim kam-
panyamızdı ve Başakşehirlilere
vaadimizdi. Bunu da başardık. Türkiye’de
ilk kez ‘Sıfır atık, güzel gelecek’ projesini
Başakşehir’de bizim belediyemiz hayata
geçirdi. İlçeyi kapı kapı dolaşıp bez çanta-
lar ve geri dönüşüm üniteleri bıraktık.” Zi-
yarette öğrencilerden Litvanyalı Deimante
Jankunaite, Türkçe okuduğu şiirle beğeni
topladı. Öğrenci grubu, Başakşehir ziyare-
tinin son durağında Şamlar Tabiat Par-
kı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mesut Üner, “Bu ülkede acı bir
ise, dökülen gözyaşı da bir. Rengimiz ne olur ise
olsun, gözyaşının rengi yoktur” açıklamasını yaptı.
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aBd, Avustralya ve Tay-
land’ın da aralarında bu-
lunduğu yabancı ülkelerde

de en az 42 vaka olduğu biliniyor.
Çin’in dışında şimdiye kadar ölüm
haberi gelmedi. Çin Başbakanı Li Ke-
giqnd, virüsün ortaya çıktığı yer olan
Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’ı
bugün ziyaret etti. Çin hükümetinin
virüsün yayılmasına karşı aldığı ön-
lemler kapsamında birçok kente giriş
çıkışlar ya tamamen ya da kısmen ya-
saklandı. Yaklaşık 60 milyon Çinli bu
kısıtlamalardan etkilendi.

Corona virüsü nedir?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında
yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren
bazı durumlarda, bilim insanları co-
rona virüslerinin “zoonotik” oldu-
ğunu belirtiyor. ABD Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre;
“zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvan-
dan insana geçebileceği anlamına ge-
liyor. Corona virüsü semptomları
şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz
ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin
olmamakla birlikte birkaç gün sürebi-
lecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf
olanlar, yaşlılar ve çok gençler için vi-
rüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi so-
lunum yolu hastalıklarına yol açma
ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars
gibi ölümcül olabilen ve insana geçen
bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

Virüs nasıl yayılıyor

Corona virüsleri insanların hayvanlara

temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insan-
dan insana geçmesi ise bir kişinin vi-
rüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla
temasıyla gerçekleşiyor. Corona virüs-
lerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor.

Çoğu zaman semptomlar kendi ken-
dine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve
ateş düşürücü ilaçlar yazarak sempto-
matik (belirtilerin giderilmesine yöne-
lik) tedavi uyguluyor. Doktorlar, oda

nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağ-
rısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylü-
yor. Hastalanan insanların bol sıvı
tüketmesi, mümkün olduğunca
dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

İran yolcu uçağı
karayoluna indi
İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr 
seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir
merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı

iran’da bir yolcu
uçağı karayoluna acil
iniş yaparak panik ya-

rattı. İran merkezli Caspian Airli-
nes’a ait Tahran-Mahşehr
seferini yapan MD83 tipi yolcu
uçağı Mahşehr şehir merkezin-
deki bir karayoluna acil iniş
yaptı. Olayda kimsenin yaralan-
madığı açıklanırken, uçaktaki
130 yolcunun tahliye edildiği be-
lirtildi.

Uçak alev almadı

Devlet ajansı IRNA yapılan açık-
lamada yolcuların sağlık duru-
munun iyi olduğunu açıkladı.
Khuzestan Havaalanı Yönetici
Direktörü, “Uçak alev almadı ve

bütün yolcular güvenli çıktı”
açıklamasını yaptı. ABD’nin 
ağır yaptırımları dolayısıyla İran,
havacılık alanında yedek parça
temininde sıkıntı yaşıyor. Uz-
manlara göre İran’da uçak kaza-
ları ve arızalarının çok olmasının
sebebi bu gelişme. İran’ın baş-
kentinden kalkan uçak Mahşehr
seferini yapıyordu. İran’da hafta
sonu İstanbul’a gitmek üzere ha-
valanan bir yolcu uçağı Tahran
Havalimanı’na acil iniş yapmak
zorunda kalmıştı. Tahran’dan İs-
tanbul’a gitmek üzere havalanan
yolcu uçağı teknik bir sıkıntı se-
bebiyle acil iniş yapmış ve yaşa-
nan olayda ölen ya da yaralanan
olmadığı duyurulmuştu.

KARDESI ILE
EVLENMIS!

ABD basınında
yer alan haber-

lere göre FBI,
ünlü siyasetçi

İlhan Omar'ı flaş
bir iddiayla so-
ruşturdu. FBI'ın 

soruşturma-
sında Omar'ın

Ahmed Nur Said
Elmi ile evlendi-

ğini ve bu ada-
mın da aslında
kardeşi olduğu

öne sürüldü

A BD merkezli medya kuruluşu Blaze,
iki FBI ajanının 2019 yılının Ekim
ayında Minnesota’da Ilhan Omar’ı

soruşturduğunu yazdı. Ekim ayının orta-
sında gerçekleşen ve “saatlerce” süren
soruşturmanın merkez noktasının Omar
ile Ahmed Nur Said Elmi’nin evliliği. Resmi
rakamlara göre 2009 yılında evlenen çift
geçen yıl boşanmıştı. Görüşmede FBI ajan-
larının Amerikan Göçmen Bürosu ve Eğitim
Bakanlığı’ndan belgeleri kanıt olarak gös-
terdiği öne sürüldü. Omar’ın evlilikte sah-
tecilik yapma iddiasıyla soruşturma altına
alındığı belirtilirken, 5 yıl hapis ve 250 bin

dolar dolar ceza alması gündemde.

Aynı evde yaşamışlar

Kongre üyesi Omar konuyla ilgili bir açık-
lama yapmadı fakat daha önce benzer id-
diaları yalanlamıştı. Omar'ın geçen yılın
Ekim ayında Washingtonlı danışmanı Tim
Mynett ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Ahmed Nur Said Elmi ve Omar’ın evliliğii
mercek altına alan FBI, Omar ile Ahmed
Hırsi’nin de resmi olarak evlenmeden aynı
evde yaşadığına dair sorular sordu. Omar,
Elmi ve Hırsi’nin bir süre aynı evde yaşa-
dığını aktaran Amerikan basını, Omar ile

Elmi’nin abla-kardeş olduğunu öne sürdü.

İlk başörtülü siyasetçi

Blaze internet sitesine göre Omar, kardeşi
olan Elmi ile, ABD’de eğitim alabilmek
adına yeşil kart almak için evlendi. Omar
ile Elmi 2011 yılında ayrılmış ve Omar ile
Hırsi’nin ilişkisi tekrar başladıktan sonra
2012’de üçüncü çocuklarına sahip olmuştu.
ABD Temsilciler Meclisi’ne giren ilk başör-
tülü siyasetçi olarak adını tarihe yazan
İlhan Omar, geçtiğimiz aylarda ABD ile
Türkiye arasında yaşanan sözde Ermeni
soykırımı geriliminde de rol almıştı.

Soykırım
sopa değil!

1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını
isteyen tasarıya aleyhte oy kullanmamasına
karşın tepki toplayan Omar büyük tepki çek-
mişti. Omar o dönemde, “Soykırıma yönelik

hesap verebilirlik ve tanınma, siyasi bir sa-
vaşta sopa olarak kullanılmamalı. Bunun,
jeopolitiğin itip kakması dışında akademik bir
mutabakata dayanması gerekiyor” demişti.

CORONA VIRUSU
DURDURULAMIYOR
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.
Yetkililer yaklaşık 3 bin kişinin virüsle enfekte olduğunun tespit edildiğini duyurdu

Ölü sayısı her dakika artıyor
Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel
ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 53'e, kayıp sayısı ise 25'e yükseldi

Brezilya’nın güneydo-
ğusunda bulunan Minas
Gerais eyaletinde geçtiği-

miz Cuma günü başlayan şiddetli
yağışlar sonucu meydana gelen sel
felaketi ve toprak kaymalarında ölü
sayısı 53’e yükseldi. Minas Gerais
eyaletinde 44, Esprito Santo eyale-
tinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiği
açıklandı. Sivil savunma ekipleri ya-
ralı sayısının 19’a, kayıp sayısının
ise 25’e yükseldiğini açıkladı.

72 bin kişi evinden oldu

Şiddetli yağışlar 72 bin kişinin evle-
rinden olmasına neden oldu. Sel fe-
laketi nedeniyle 47 şehirde
olağanüstü hal ilan edildi. Bölgede
şiddetli yağışların yol açtığı sel ve
heyelan nedeniyle çok sayıda ev yı-

kıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri
devrildi. Öte yandan Brezilya Ulusal
Meteoroloji Enstitüsü’ne göre, Belo
Horizonte’de geçtiğimiz Cuma
günü kent tarihinin en yağışlı günle-

rinden biri yaşandı. Kentte olağan-
üstü hal ilan edilirken eğitime de ara
verildiği duyurulmuş, hayatını kay-
bedenler için 3 gün süreyle ulusal
yas ilan edilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un
halası Kim Kyong-hui, kocasının va-
tana ihanet suçlamasıyla öldürülme-
sinden altı yıl sonra kamuoyunun
önüne çıktı. Kim Kyong-hui, yeni yıl
kutlamaları kapsamında yapılan bir
etkinliğe kocasının idam emrini veren
Kim Jong-un'la birlikte katıldı. Eski
Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yar-
dımcısı Chang Song-thaek’in, 12 Ara-
lık 2013’te kurşuna dizildiği
açıklanmıştı. Kuzey Kore resmi haber
ajansı KCNA’nın yayımladığı bir fo-
toğrafta, Kim Kyong-hui’nin Pyong-
yang’daki etkinlikte Kim Jong-un ve
karısının yanında oturduğu görülüyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre; Kim
Kyong-hui’nin adı üst düzey yetkilileri-
nin adlarının olduğu protokol liste-
sinde de yer aldı. NK News sitesinin

editörü Oliver Hotham, Kim’in halası-
nın yeniden ortaya çıkışının sürpriz ol-
duğunu belirterek “Birçok Kuzey
Koreli gözlemci, Kim Kyong-hui’nin
sürgüne gönderilmiş, hatta kocası gibi
öldürülmüş olabileceğini düşünü-
yordu” dedi. Kuzey Kore liderinin ya-
nında oturmasının Kim
Kyong-hui’nin nüfuzunu koruduğu ya
da muhtemelen bir danışman olarak
geri kazandığı anlamına geldiğine dik-
kat çeken Hotham, “Bu aynı zamanda
bize Kuzey Kore’nin ne kadar acıma-
sız ve tuhaf bir ülke olduğunu hatırlatı-
yor. Sonuçta, Kim Kyong-hui,
kocasının infaz emrini veren adamla
yan yana oturuyor” diye konuştu.

Hemen idam edildi

Kim Kyong-hui ve kocası Chang

Song-thaek, Kuzey Kore liderinin
dokuz yıl önce iktidara geldiği dö-
nemde devlet yönetiminde önemli bir
ağırlığa sahipti. Kuzey Kore uzman-
larına göre Chang, akıl hocası olarak
Kim’e en yakın kişilerden biriydi.
Ancak Kim babasının yerine geçtik-
ten iki yıl sonra bir toplantı sırasında
askerler eşliğinde salondan çıkarıldı.
Ertesi gün  Chang’ın Kuzey Kore li-
derini devirmeye çalıştığını itiraf ettiği
ve hemen idam edildiği bildirildi.

Kim’in halası ortaya çıktı
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AY IŞIĞINDA ŞAMATA

Oyun, Çalışkur Apartmanı sakinlerinin katıldığı bir
doğum günü partisinde geçer. Farklı gelir, statü ve meslek
grubundan insanlar son derece olumsuz, itici, bağnaz, ki-
birli ve düzenbaz kişileştirmelerle çıkar karşımıza. Ancak
oyunun ikinci perdesinden önce seyirciler ayaklanmıştır.
Oyunun seyri şaşırtıcı bir şekilde değişecektir. Haldun Ta-
ner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda; Arda
Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya
Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Lale Kabul, Gökhan
Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İb-
rahim Ulutaş, Gülsüm Alkan, Mehmet Bulduk, Derya
Keykubat Yenigün, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu,
Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay Saçbüker, Şevket
Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal rol alıyor. Oyun, 29
Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi’nde.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmaların-
dan kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı
bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış
olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen
yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca haya-
lini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başa-
ran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin
dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Nezihe Meriç’in
yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz
Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 29 Ocak-1
Şubat 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahne-
si’nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam
yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün sal-
mış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın
amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de
misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç
beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için,
o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Noel Coward’ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zo-
bu’nun çevirip Engin Gürmen’in yönettiği oyunda; Aslı
Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan,
Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor.
Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Kağıt-
hane Sadabad Sahnesi’nde. 

CAN YELEĞİ

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle
devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıl-
larca yolculuk yapanların hikâyesi; Mülteci bir Anne ya-
şamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince
tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski
hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar.  Aynı
kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşit-
lediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak
istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla
ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dün-
yada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüştürüyo-
ruz? “Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar insanı, alır
duvara çarpar”. Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alp-
teki’nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun,
29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy Hal-
dun Taner Sahnesi’nde.

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye
karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler bir-
birlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını ev-
lendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico
Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gele-
nekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell
Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldi-
no’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicile-
rine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı
Aslı Öngören’in yönettiği oyunda, Ali Murat Altunmeşe,

Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam,
Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm
Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yıl-
maz Aydın rol alıyor. Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarih-
leri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

AMANVERMEZ AVNİ

1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin
en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişah-
tan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken
diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine
yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has
yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Os-
manlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna de-
ğildir. Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı Selçuk Yüksel’in
oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan
Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gür-
men, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan
Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün,
Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 ta-
rihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

UZLAŞMA

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasa-

lar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda
sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suç-
layıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının ya-
şamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek
için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uz-
laşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar
boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel ola-
rak dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar
yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç he-
saplaşmalarla karşı karşıya kalır… Trajikomik bir oyun
olan Uzlaşma, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir
düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini
anlatırken, ülkemizde de uygulanan ve tarafların uyuş-
mazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi amaçla-
yan “arabuluculuk sistemi” konusunda fikir edinmemizi
sağlıyor. Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün yönet-
tiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu,
Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 29 Ocak-1 Şubat
2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa
hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden
beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlen-

dirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Ar-
gan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta,
hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır.
Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir
hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve
aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Moliere’in
yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari,
Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem
Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak,
Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkı-
ran, Elif Verit rol alıyor. Oyun, 30 Ocak-1 Şubat 2020 ta-
rihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi
Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alı-
nan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedik-
leri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları
olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, sa-
vaşı sorgularlar. Jose Sanchis Sinistera’nın yazdığı, Yal-
çın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda,
Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol
alıyor. Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yar-
dım derneği himayesinde yaşamaya baş-
layan Pollyanna, babasını da kaybettiği
haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı
ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyze-
siyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın
konağa gelmesiyle beraber çevredeki her-
kesin hayatı değişmeye başlar. Dünya
çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden
biri olan Pollyanna, her tür olumsuz du-
rumda bile �”mutluluk”un yaratılabilece-
ğini; çözüm üretebilme yeteneği
kazandıktan sonra hayata
umutla bakılabileceğini anlatı-
yor. Eleanor H.Porter'ın aynı
adlı eserinden Binnur Şerbetçi-
oğlu'nun uyarlayıp yönettiği
oyunda; Aslı Menaz, Yılmaz
Aydın, Berk Samur, Destan
Batmaz, Dolunay Pircioğlu,
Emrah Derviş Soylu, Ezgim
Kılınç, Nazan Yatgın Palabıyık,
Onur Şirin, Ömer Barış Ba-
kova, Serap Doğan, Yeşim
Mazıcıoğlu Bulut, Bahar Çebi
rol alıyor. Oyun, 2 Şubat 2020
tarihinde Harbiye Muhsin Er-
tuğrul Sahnesi’nde.

PALYAÇO PRENS (+3 Yaş)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyala-
rının masal olgusu ile beslenmesi için kur-
guladığımız bir oyun. Kahramanlar,
olaylar, olup biten her şey bir masal. Ti-
yatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi
için kullandığımız araçlardan sadece biri.
Günümüzde prensler, prensesler yok ama
masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm
duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyi-
lik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En
önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var.
Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir
oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin,
Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz

Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş,
Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün
Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 2
Şubat 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri
Sahnesi’nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına
çocukların gözünden bakan oyun, kümes
sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli
ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara,
birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık
ve yardımseverlik gibi konular üzerine de

önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şa-
hin’in yazdığı Ebru Üstüntaş’ın yönettiği
oyunda; Direnç Dedeoğlu, İbrahim Ulu-
taş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma
İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş,
Neşe Ceren Aktay ve Mana Alkoy rol alı-
yor. Oyun, 2 Şubat 2020 tarihinde Kağıt-
hane Sadabad Sahnesi’nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ 
(5+ Yaş)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve
Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaç-
lar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman
meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe
düşkün Kraliçe de bu işten pek memnun-
dur. Ama Büyücü’nün daha büyük mey-

veler yetiştirmek için hazırladığı iksirler,
aslında bütün ağaçları hasta etmekte, ku-
rutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral
babasına bunu anlatmayı başaramaz.
Günün birinde Kraliçe de Prenses de ik-
sirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar.
Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini
uyandıracak bir çare bulmak zorundadır.
Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt,
Can Tarakçı, Mehmet Soner Dinç, Me-
lisa Demirhan, Ali Murat Altunmeşe,
Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali’nin
rol aldığı oyun, 2 Şubat 2020 tarihinde

Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde.

HARİKALAR
MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın
yazdığı Arda Aydın’ın
yönettiği Harikalar Mut-
fağı’nda Papatya Soka-
ğı'nda lokantaları olan iki
aşçı Gümüşkepçe ve Kı-
rıkçatal'ın yemek pişirme
macerası anlatılıyor.
Oyunun önemli kahra-
manları, kedi Yorgun-

pençe, fare Kazmadiş ve bayan
Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi ya-
parken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle
ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor.
Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydo-
ğan, Sema Çeker ve Gözde İpek Köse’nin
rol aldığı oyun, 2 Şubat 2020 tarihinde
Üsküdar Musahipzade Celal Sahne-
si’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR(6+Yaş)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve
arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçir-
meyi çok sever. Ancak uzun zamandır ne-
redeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm
arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve
tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir.

Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız
kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm
bulması gerektiğini düşünür. O sırada
sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Ba-
kalım bu sadık dostun önerisi Kumsal’ı
özlediği günlere kavuşturabilecek midir?
Şirin İnci’nin yazdığı Göksel Arslan’ın yö-
nettiği oyunda A.Gurur Kuyucak, Alp
Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül
Soğukçay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım,
Pınar Demiral, Onur Demircan, Sarin
Karadaş rol alıyor. Oyun, 2 Şubat 2020
tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösteri-
lerde kullanılması, doğal yaşam alanların-
dan uzaklaştırılmaları nedeniyle çok
üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı
anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın yaz-
dığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda
Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ,
Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Çağlar Polat,
Emre Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu
Akbulut rol alıyor. Oyun, 2 Şubat 2020
tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kı-
sılan sesi, ev sahipleri tarafından  onu
çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bı-
rakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları
Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak
olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni
çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun
üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bis-
küvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin
hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin
mutfağında, herkes uyuduktan sonra ku-
rulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi
adam, mücadele, ön yargı,  yardımlaşma
ve her şeye rağmen birlikte yaşama kav-
ramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; ço-
cukların hayal dünyasını renkli kılan
neşeli sahneler de içeriyor. David Wo-
od’s’un yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği
oyunda Müslüm Tamer, Damla Cangül
Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş,
Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol 
alıyor.

ÇOCUK OYUNLARI

20 OYUN BIRDEN
İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi

Şehir Tiyatroları,
29 Ocak-2 Şubat

2020 tarihleri
arasında 20

oyunla seyirci
karşısına çıkıyor.
Bu hafta sahne-
lenecek oyunlar

arasında, Can Ye-
leği, İki Efendinin

Uşağı, Aman-
vermez Avni, 

Uzlaşma, Hasta-
lık Hastası, Elma
Kurdu Kırtık gibi

oyunlar var
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, son detayları gö-
rüşmek üzere 47 yaşındaki teknik adamla ku-
lüpte bir görüşme gerçekleştirdi. Vodafone
Park'ta yapılan görüşmede Sergen Yalçın'la

1.5 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.  Beşik-
taş taraftarları, son Erzurumspor maçında
alınan yenilginin ardından Abdullah Avcı'yı
istifaya davet ederken "Sergen Yalçın" lehine
tezahüratta bulunmuştu. 13 Mayıs 2019'da

Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı
takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir
gün kavuşacağız" cevabını vermişti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada, "Depremin tarifi imkansız acıla-
rını dindirmeye çalıştığımız ve dünyaya daya-
nışma örneği sunduğumuz bugünlerde, Btc
Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Süper
Lig müsabakasının ertelenmesi ile ilgili ka-
muoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir
açıklama zorunluluğu doğmuştur" denildi. 

Tüm maçlar ertelendi

Açıklamanın devamında, bölgede oynanacak
tüm profosyonel maçların ertelendiği belirti-
lerek, "Deprem sonrası çalışmalarımız hak-
kında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve
erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiği-
miz üzere; merkez üssü Sivrice olan depre-
min ardından sadece söz konusu iki
kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulu-
nan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri,
stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluş-
ların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gi-
decek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu
üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yap-
mışlardır. Yönetim Kurulumuz bu temasların
ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu,
can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağan-
üstü durum ve artçı sarsıntıların devam et-
mesi nedeniyle sadece Btc Turk
Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil böl-
gede oynanacak olan tüm profesyonel ve
amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertele-
miştir" ifadelerine yer verildi. 

Sağduyu çağrısı 

Açıklamada birlik çağrısı yapılarak, "Yapılan
tüm görüşmelerde deprem ve devam eden
artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan
ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların
huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik
etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve Tür-
kiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları
erteleme kararında olduğu taraflara ifade
edilmiştir. Futbol ailemizin sağduyu içeri-
sinde omuz omuza vererek, ülkemizi derin
üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ
ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaraları-
nın sarılması için her zor zamanda olduğu
gibi var gücüyle çaba göstermeye devam
edeceğine yürekten inanıyoruz" temenni-
sinde bulunuldu. DHA

BEşİKTaş, SERgEN’lE 1.5 YıllığıNa aNlaşTı

TFF’den zorunlu
açıklama

Türkiye Basketbol federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ''Kobe Bryant, uzun yıllar
karşılıklı oynadığım ve gerçek anlamda keyif aldığım insanlardan birisi. Genç yaşta
talihsiz bir şekilde ölüm haberini almak fazlasıyla üzdü. Kobe, bana göre Michael
Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır'' dedi

T ürkiye Basketbol federasyonu Başkanı Hida-
yet Türkoğlu, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye
Kupası kura çekiminin ardından açıklama-

larda bulundu. Türkoğlu, dün geçirdiği helikopter
kazasında, 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile bir-
likte 41 yaşında hayatını kaybeden nBa efsanesi
Kobe Bryant ile ilgili olarak, ''Uzun yıllar karşılıklı
oynadığım ve gerçek anlamda da keyif aldığım,
insan olarak tanıdığım birisinin bu genç yaşta talih-
siz bir şekilde ölüm haberini almak fazlasıyla üzdü.
Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basket-
bolda dünyaya gelmiş en önemli insandır. Bence
basketbolu dünyaya en iyi tanıtan insanlardan biri-
siydi. Bu anlamda gerek saha içi gerekse basketbol
dışında bu branşı dünyaya yaymak için yaptığı işler
gerçekten takdire şayandır. insan şoke oluyor. ina-
nın bir veli olarak, normal bir kişi olarak da insan
çok üzülüyor. Genç yaşta kızımızın böyle talihsiz bir
kazada hayatını kaybediyor olması tabii ki de üzücü.
Dediğim gibi, allah kalanlarına, başta karısına,
diğer çocuklarına ve ailesine sabır versin. onun
yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Basketbol
için gerçekten üzücü bir durum'' diye konuştu.

DeRin biR acı yaşaDık
Hidayet Türkoğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem
sonrası dün gece düzenlenen yardım kampanyası
hakkında da konuştu. Ülke olarak herkesin duygusal
bir süreçten geçtiğinin altını çizen Türkoğlu, ''Özel-

likle Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden
sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hepi-
miz çok üzüldük. Ülke olarak derin bir acı yaşadığı-
mız bir süreç. Öncelikle onları anmak istiyorum.
yaralananlara da acil şifalar diliyorum. inşallah
ülke olarak bir daha bu süreçle karşılaşmayız. Dev-
letimiz de gerekli önlemleri alır ve bu tarz acı so-
nuçlara vesile olacak sonuçlarla karşılaşmayız''
dedi.

ekiP olaRak biR aDım atacağız
nBa'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli
basketbolcu Cedi osman'ın başlattığı yardım kam-
panyasının hatırlatılması üzerine ise Türkoğlu, ülke
olarak bu tip olaylarda birlik ve beraberliği görme-
nin insanı gururlandırdığını ifade etti. Türkoğlu, şun-
ları söyledi: "Herkesin bir şekilde bu tip durumlarda
yardım elini uzatması takdire şayan. Küçük büyük
yapılan desteklerden dolayı herkese teşekkür ede-
riz. Biz de federasyon olarak gerek Kızılay ve afaD
olmak üzere iş birliği içinde olan bir federasyonuz.
Ekip olarak da bir adım atacağız. 
Ülke olarak bu olaylara sessiz kalmadık. Herkesin
bir kez daha Türklüğüyle gurur duyması açık bir şe-
kilde gösterdi. Bütün halkımıza ne kadar teşekkür
etsek azdır. Önemli olan ülke ve devlet olarak sağ-
lam tedbir alıp bir daha böyle acı olaylarla karşılaş-
mamak. Herkese bu süreçte ne kadar teşekkür
etsek azdır." DHa
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istanbul'da bir otelde düzenlenen top-
lantıya Türkiye Basketbol federasyonu
(TBf) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sol-
gar Türkiye CEo'su ve Kurucu ortağı
Hüseyin Ütebay ve kupada yer alacak
8 takımın temsilcileri katıldı. TBf Baş-
kanı Hidayet Türkoğlu törendeki konuş-
masına, Elazığ'da meydana gelen
depremde hayatını kaybeden vatan-
daşların ailelerine ve yakınlarına baş-
sağlığı dileyerek başladı. Türkiye

Kupası'nda bu sezon yeni formata geçi-
leceğini hatırlatan Türkoğlu, ''Keyifli ve
heyecan dolu bir sezon yaşatıyorlar. Bu
sene yeni bir format ile gerçekleştire-
ceğimiz erkekler basketbol Türkiye Ku-
pası'nın isim sponsorluğunu
duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu
heyecana isimlerini veren Solgar Tür-
kiye'ye teşekkür ediyorum. Göreve gel-
meden önce ligde 5 maç ekrana
geliyorken ınG Basketbol Süper li-

gi'ndeki tüm maçlar ekrana yansıyor.
Tek başına bu gösterge bile Türk bas-
ketbolunun başarısını dünyanın kabul
ettiğinin göstergesidir. Türk sporuna
katkı sağlamak için çıktığımız bu yolda
daha uzun yıllar yol arkadaşlığı yap-
mayı ümit ediyorum. Hedefimiz; spor
kültürünü ve basketbol sevgisini ülke-
mizin her yerinde sağlamaktır. Kupada
mücadele edecek bütün takımlara iyi
bir kura ve başarı diliyorum'' dedi.

SPONSOR BELLi OLDU
Türkiye Basketbol 

federasyonu ve Solgar
Vitamin arasında 

imzalanan sponsorluk
anlaşması ile Erkekler
Türkiye Kupası'nın isim

sponsoru belli oldu

ABD’li ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın 13 yaşındaki kızı 
Gianna ile geçirdiği helikopter kazasında hayatını 
kaybetmesinin ardından devlet adamları, politikacılar,
sporcular, film yıldızları ve ünlüler taziyelerini yayınladı
Kaliforniya’nın los angeles
kentindeki Calabasas bölgesinde
yoğun sisli havada meydana
gelen helikopter kazasında yaşa-
mını yitiren 41 yaşındaki ünlü
basketbolcu Kobe Bryant’ın ardın-
dan ünlüler taziye mesajları ya-
yımladı. Dünya tarihinde efsane
basketbolculardan biri olarak gös-
terilen Bryant için Magic Johnson,
yıkıcı haberi aldıktan sonra bütün
sabah ağladığını belirtirken; bir
diğer basketbol efsanesi sayılan
Shaquille o'neal ise acısını söz-
cüklerle ifade edemeyeceğini ve
hastalandığını belirtti. 

Obama da mesaj
yayımladı

Taziye mesajı yayınlayan bir diğer
efsane isim Michael Jordan, tüm
lakers takımına baş sağlığı diler-
ken, aBD Başkanı Trump, Ko-
be’nin tüm zamanların en büyük
oyuncusu olduğunu ifade ederken
züntüsünü dile getirdi. Eski Baş-

kan Barack obama ise eşiyle bir-
likte sahaların efsanesi Ko-
be’nin geride kalan
ailesi için dua et-
tiklerini belirtti.
Mesaj yayınla-
yan ünlüler
arasında
leonardo
DiCaprio
“Kobe ha-
yattan daha
büyüktü, bir
efsaneydi”
dedi. Hugh
Jackman ise
aBD’ye ilk geldi-
ğinde basketbolu
Kobe, Shaq ve lakers takı-
mıyla sevdiğini yazdı. los angeles
Havalimanı’nda (laX) görülen
leBron James’in ise gözyaşlarına
boğulduğu görülürken dün ger-
çekleşen Grammy Ödül Töre-
ni’nde ünlü şarkıcı alicia Keys de
taziyelerini paylaştı. DHa

ABD YASTA
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Elazığ’a ulaştı
Fenerbahçe Kulübü'nün de destek verdiği kampanya için toplanan yardım paketleri
Elazığ'a ulaştı.  Çoğunlukla kışlık giysi, bot ve battaniye gibi yardımlardan oluşan ilk
tırda 776 koli, TIR ve kamyondan oluşan ikinci konvoyda ise 1274 koli yer aldı
KadıKöy Belediyesi, Elazığ ve
Malatya'yı vuran 6.8 büyüklü-
ğündeki depremin ardından
"Kadıköy Paylaşıyor" adı ile
yardım kampanyası başlat-
mıştı. Fenerbahçe Kulübü de,
Elazığ ve Malatya'da meydana
gelen depremlerin ardından ta-
raftarlarını afet bölgesi için
başlatılan yardım kampanya-
sına katılmaya davet etti.
Süper Lig'in 19'uncu hafta-
sında cumartesi günü oyna-
nan Fenerbahçe - Medipol
Başakşehir maçı öncesinde de
yardım kampanyasına taraf-
tarların da katkıda bulunabil-
mesi için Yoğurtçu Parkı'na

yardım noktası oluşturuldu.
Karşılaşma öncesinde Yo-
ğurtçu Parkı'na gelen taraftar-
lar yardım paketlerini Kadıköy
Belediyesi araçlarına teslim et-
tiler. Bunun yanı sıra maç so-
nunda tribünlerden atılan atkı
ve bereler de toplanarak yar-
dım tırlarına ulaştırıldı.

Yüzlerce sarı-lacivert 
yardım

Toplanan yardımların yer al-
dığı konvoy deprem bölgesine
ulaştı. Fenerbahçeli taraftarla-
rın topladığı yardımlar ve hal-
kın katkıları bu araçlarda yer
aldı. Çoğunlukla kışlık giysi,

bot ve battaniye gibi yardım-
lardan oluşan ilk tırda 776 koli,
TIR ve kamyondan oluşan
ikinci konvoyda ise 1274 koli
yer aldı. Fenerbahçeli taraftar-
ların yardımlarının bulunduğu
ikinci TIR da deprem bölge-
sine ulaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kadı-
köy'de oynanan Medipol Ba-
şakşehir maçının son
bölümlerinde Elazığ'daki dep-
remzedelere ulaşması için
saha kenarına atkı ve berelerini
atmış, tribünlerde de 'Elazığ
üşüme Fenerbahçe seninle' te-
zahüratında bulunmuşlardı.
DHA

Yardım paketleri 
Elazığ’a ulaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 
Süper Lig'in 19'uncu haftasında ertelenen
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 
maçıyla ilgili açıklama yaptı

KOBE HEPİMİZİ
DERİNDEN ÜZDÜ
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Trabzonspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının deprem nedeniyle ertelenme kararına Fenerbahçe,
şampiyonluk yarışının etkileneceğini iddia ederek karşı çıktı. Trobzonspor'dan yapılan açıklamada
ise söz konusu talebin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldiğini belirterek, "Büyük bir hezeyan ve
çaresizlik içerisinde bulunan Ali Koç’un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığını çok iyi anlıyor, bu
gerginliğin bir parçası olmayacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi

ERTELEME 
GERGINLIGI
T rabzonspor Kulübü, BtcTurk

Yeni Malatyaspor maçının erte-
lenmesiyle ilgili Fenerbahçe'nin

resmi internet sitesinden yaptığı açıkla-
maya cevap verdi. Bordo-mavili kulüp-
ten yapılan açıklamada mücadelenin
ertelenme talebinin Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'ndan (TFF) geldiği ifade edi-
lerek, "Kulübümüzün ne resmi ne de
şifahen Türkiye Futbol Federasyo-
nu’ndan müsabakanın ertelenmesine
dair hiçbir talebi olmamıştır! Söz ko-
nusu talep; Türkiye Futbol Federas-
yonu’ndan gelmiştir" denildi

Spekülasyon oluşturuluyor

Trabzonspor'un resmi internet sitesin-
den yapılan açıklamada şu ifadeler yer
aldı: "Elazığ ve Malatya’da 24 Ocak
Cuma günü meydana gelen ve can ka-
yıplarına yol açan 6.8 şiddetindeki dep-
rem nedeniyle Türkiye Futbol
Federasyonu’nun 27 Ocak Pazartesi
günü oynayacağımız Btc Türk Malat-
yaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erte-
lemesi kararına yönelik kamuoyunda
oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara
yönelik açıklama yapma gereği doğmuş-
tur. Öncelikle; Trabzonspor Kulübü ola-
rak Elazığ ve Malatya’da hayatını
kaybeden 38 vatandaşımıza Allah’tan
rahmet dilerken, yaralanan 1466 vatan-
daşımızın da biran önce sağlığına kavuş-
masını temenni ediyoruz. Bize ait
olmayan sebeplerden ötürü aşağıdaki
açıklamayı yapmamız nedeniyle de Ela-
zığ ile Malatya halkından ve tüm Tür-
kiye kamuoyundan özür diliyoruz."

Büyük bir utançla takip ettik

"Ülke olarak adeta seferberlik başlattığı-
mız, kurtulacak her bir can için dualar
ettiğimiz bu günlerde tek gündemleri ‘er-
telenen maçın oynanması’ olan Fener-
bahçe Spor Kulübü’nün açıklamasını
insanlık adına büyük bir utançla takip
ettik" denilen açıklamada, "Kadınların,
çocukların, ailesinin üstüne siper
olan babaların cenazeleri
enkaz altından çıkarken
bir spor kulübünün
bu denli küçülebi-
leceğini tahay-
yül
edemez-
dik.
Yüz-
lerce

insan, enkaz altından gelecek bir ses, bir
nefes için çırpınırken Fenerbahçe Spor
Kulübü’nün maçta çıkacak kartların, 90
dakika-120 dakika gibi hesapların pe-
şinde koşmasının yorumunu toplumu-
muzun vicdanına bırakıyoruz"
eleştirisinde bulunuldu. 

Talep TFF'den geldi

Açıklamada, "Btc Türk Malatyaspor-
Trabzonspor karşılaşması öncesi Tür-
kiye Futbol Federasyonu yetkileri
Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nu
arayarak Elazığ ve Malatya’da mey-
dana gelen deprem nedeniyle müsaba-
kanın ileri bir tarihte oynanmasının
uygun olacağını dile getirmişlerdir" bil-
gisi verilerek, "Başkanımız Sayın Ahmet
Ağaoğlu da, rakip takımın görüşünün
ne olduğunu sormuş ve TFF yetkilileri
tarafından Adil Gevrek ile yapılan gö-
rüşmede, Gevrek’in de müsabakanın
ileri bir tarihte oynanmasının uygun
olacağı yönünde görüş bildirdiği ifade
edilmiştir. Bunun üzerine Başkanımız
Sayın Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktö-
rümüz Sayın Hüseyin Çimşir’in görü-
şünü almış ve Sayın Çimşir, “Biz hazırız
ancak her türlü karara da saygı duyarız”
demiştir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağa-
oğlu, bu görüşmenin ardından Türkiye
Futbol Federasyonu yetkililerine “Has-
sasiyetinizi anlıyoruz, vereceğiniz karara
saygı duyacağız” diyerek görüşümüzü
belirtmiştir. Kulübümüzün internet site-
sinden de bu yönde açıklama yapılmış-
tır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki
kulübümüzün ne resmi ne de şifahen
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan mü-
sabakanın ertelenmesine dair hiç bir ta-
lebi olmamıştır! Söz konusu talep;
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gel-
miştir. Tüm bu gelişmelerin ardından
Btc Türk Malatyaspor Başkanı Gevrek,
akşam saatlerinde bir televizyon progra-

mına bağla-

narak, sebebini bilemediğimiz bir bi-
çimde kendi sözlerini inkâr yolunu seç-
miş, karşılaşmanın kulübümüzün
talebiyle ertelendiğini ifade etmiş, tek ta-
raflı alınan bu kararın adaletle bağdaşır
hiçbir tarafı olmadığı şeklinde şaşkınlık
verici açıklamalarda bulunmuştur" ifa-
deleri yer aldı. 

24 saat geçmeden yalanladılar

Trabzonspor'un açıklamasının so-
nunda, "Gevrek’in açıklamalarından ha-
reketle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ilk
etapta öğle saatlerinde organik ve inor-
ganik olarak beslediği sosyal medya
trolleri tarafından daha sonra da kulüp
resmi sitesinden yaptığı açıklamayla
konu ahlaki sınırları aşan bir boyuta ta-
şınmıştır. Trabzonspor camiası gibi
Türkiye’nin gözü ve kalbi 788 artçı dep-
remin olduğu, binlerce vatandaşın ça-
dırlarda sabahladığı Elazığ ve
Malatya’da atarken, Fenerbahçe Spor
Kulübü’nün kalbinin maçta çıkacak
kartlarda atması, kamuoyunun da tak-
dir edeceği şekilde büyük bir insaniyet
sorunudur! Öyle bir insaniyet sorunu ki
teknik direktörleri Ersun Yanal’ın “Trab-
zonspor maçının iptali doğru. Orada
böyle bir ortamda maç oynamak doğru
değildi” şeklindeki açıklamasını 24 saat
geçmeden yalanlamaktan çekinmemiş-
lerdir. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
Ali Koç, önce Antalya’da kulübümüzü
hedef alan saldırgan açıklamaları
bugün de sosyal medya, resmi medya
organları üzerinden devam eden ope-
rasyonel faaliyetleri bize şunu göster-
mektedir! Trabzonspor – Fenerbahçe
karşılaşmasını saha dışına taşıyarak or-
tamı germek, geçmiş yıllarda olduğu
gibi maçı tamamlatmamak ve masa ba-
şında kazanmaktır! Ancak hiçbir şey
artık dün değildir! Trabzonspor Kulübü
olarak, büyük bir hezeyan ve çaresizlik
içerisinde bulunan Ali Koç’un gerginlik-

ten sonuç çıkarmaya çalıştığını
çok iyi anlıyor, hiçbir şart ve ko-

şulda camiamızla beraber bu
gerginliğin bir parçası ol-

mayacağımızı tüm ka-
muoyunun

bilgisine sunu-
yoruz" de-

nildi. 

ŞAMPİYONLUK 
YARIŞI ETKİLENİR

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak olan ancak
ileri bir tarihe ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ile ilgili bir açıklama

yaptı. Açıklamada, ertelemenin şampiyonluk yarışını etkileyeceği savunuldu
Verilen erteleme kararının şampi-

yonluk yarışını etkileyebileceğini be-
lirtilen açıklamada, "Ülke olarak Elazığ

ve Malatya bölgelerimizde yaşanan dep-
rem dolayısıyla, tüm halkımızın seferber ol-
duğu, dayanışmanın öne çıktığı, spor ailesi
olarak da depremden zarar gören vatan-
daşlarımız için hep birlikte örnek adımlar
atılan bir süreçten geçiyoruz. Umuyoruz ve
inanıyoruz ki bu süreci de ilk andan itibaren
devrede olan devletimizin önderliğinde kısa
sürede atlatacağız. Tüm bu yaşananların ışı-
ğında, dün itibariyle spor kamuoyunun gün-
demini meşgul eden; BtcTürk Yeni
Malatyaspor ve Trabzonspor arasındaki

karşılaşmanın ertelenmesi ilgili görüşle-
rimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyo-

ruz. Öncelikle belirtmek istiyoruz
ki; Verilen bu karar lig yarışını

etkileyecektir. Dolayısıyla tüm Süper Lig ta-
kımlarını ilgilendirmektedir" denildi. 

Soru işaretleri taşıyor

Açıklamada Malatyaspor başkanı Sayın Adil
Gevrek’in açıklamalarına atıfta bulunula-
rak, "Erteleme kararının ev sahibi takımın
talebinin tamamen aksi yönünde, şehirde
maçın oynanmasına engel bir durum olma-
masına rağmen, sadece Trabzonspor’un ta-
lebi üzerine, gerçekleştiği çok açıktır. En az
bunun kadar açık olan bir diğer konu ise;
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 'ev sahibi
takıma rağmen', 'Trabzonspor gelmek iste-
miyor' diyerek tek taraflı verdiği düşünülen
ve soru işaretleri taşıyan bu kararın, talep-
ten de öte şekilde, isteğe bağlı olarak,
adeta sahipliği andıran bir yapı altında ger-
çekleşmiş olmasının vicdanlardaki karşılığı-

dır. Türk futbolu adına sorgula-
mak durumunda olduğumuz, şam-
piyonluk yarışında bir takıma açıkça
avantaj sağlayacak bu maç iptal kararı-
nın gerçek sebebinin; Trabzonspor takımının
Malatya gibi zorlu bir deplasmana, 120 da-
kika oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu rö-
vanş maçının hemen ardından çıkarılmak
istenmemesi mi, bu hafta Fenerbahçemiz ile
karşılaşacak Trabzonspor takımının defansif
mevkiideki 4 oyuncusunun sarı kart sını-
rında olmasından ötürü mü, bu hafta Fener-
bahçe ile karşılacak Trabzonspor takımının,
10 gün dinlenerek ve Malatya gibi zor bir
deplasmandan olası bir puan kaybının ya-
ratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan
çıkmasını sağlamak mı olduğunu,
Türkiye Futbol Federasyonu’na
soruyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

CATALCASPOR’A 
ORDU SOKU; 1-3
TFF 3.lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Çatalcaspor pazar günü
kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde konuk ettiği 52 Orduspor
karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılarak büyük şok yaşadı

ÇaTalca saha-
sında oynanan kar-
şılaşmada 52.

Orduspor’u konuk eden Çatal-
caspor rakibi karşısında maça
etkili başlamasına rağmen ve
baskılı futboluna rağmen bu
baskı gol getirmedi.  Maçın 20.
Dakikasında gelişen 52. Or-
duspor atağında Altan Kılıç
kendisinin ve takımının ilk go-
lünü kaydetti. Baskılı oynadığı
dakikalarda golü kendi kale-
sinde gren Çtalcaspor, bu kez
önce beraberlik golünü bul-
mak için yaptığı mücadelede
ilk yarıyı bu skorla tamamla-
mak zorunda kaldı. 

Umutları kırıldı

Karşılaşmanın ikinci yarısında
yine baskılı bir futbol oynayan

ve gol bölgesinide etkisizi
kalan Çatalcaspor’un geliştir-
diği ataklarda gol sesi bir türlü
çıkmadı.  Maçın 73. dakika-
sında Uğur Durmuş’un attığı
golle farkı ikilye çıkarttı 2-0.
Kalesinde gördüğü ikinci gol-
den sonra galip gelme umutla-
rını iyice kaybetmesine rağmen
yine de üst üste atak geliştiren
Çatalcaspor farkı azaltamaya
çalışırken 89. dakikada Altan
Kılıç’ın ikinci golüne engel ola-
madı 3-0.  Karşılaşmada kale-
sinde üz gol gören ve bunun
şokunu yaşayan Çatalcaspor
90. dakikada Bora’nın attığı
golle farkı ikiye indirdi. Karşı-
laşmada başka gol olmayınca
Çatalcaspor kendi sahasında
ve kendi seyircisi önünde bek-
lemediği bir mağlubiyet aldı.

Ligin ikinci yarısına kendi sa-
hasındaki 3-1’lik Tokatspor ga-
libiyeti ile başlayan
Çatalcaspor, 19. Haftada dep-
lasmanda Sultanbeyli belediye
karşısında sahadan 0-0 bera-
berlikle ayrdılmıştı. 20. Hafl-
tada kendi ahasında , kendi
seyircisi önünde alt sıralardan
kurtulma çabası veren 52 Or-
duspor’u konuk eden Çatal-
caspor bu karşılaşmadan
beklenmedik bir mağlubiyet
aldı. Karşılaşmada favori gös-
terilen sarı kırmızılı ekip, kad-
rosundaki eksiklerin azizliğine
uğradı.  Kalesinde gördüğü
gollere son dakikada bir golle
cevap verebilen sarı kırmızılı
ekip, zirve yarışında aldığı bu
mağlubiyetle bu önemli yarışta
büyük bir yara aldı. 

Tunay Torun Rizespor yolunda
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Tunay Torun'u kadrosuna katıyor. Medipol Başakşehir'in
20 Ocak'ta sözleşmesini feshettiği tecrübeli oyuncu, yeşil mavili takım ile prensip anlaşmasına vardı

Tunay Torun'un bu hafta içi Rize'ye gi-
derek yapacağı son görüşmenin arından
Rizespor ile resmi sözleşme imzalaması

bekleniyor. Bir yılı opsiyonlu olacak şekilde 2.5
yıllık sözleşmeye imza atacak olan gurbetçi
oyuncu kulüpsüz olduğu için bonservis bedeli bu-
lunmuyor. Her iki kanatta görev alabilen, forvet
bölgesinde de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu
Süper Lig'de 134 maçta 13 gol atarken 25 de asist
yaptı. Geçen sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren
Torun, çıktığı 25 maçta 2 asist yaptı. Alt yaş grup-
larında birçok kez milli formayı terleten deneyimli
oyuncu, 9 kez de A Milli Takım formasını giydi.
Ayrıca Tunay Torun'un kariyerinde 56 da Bundes-
liga maçı bulunuyor. DHA

Trabzonspor şut çalıştıTrabzonspor,
Süper Lig'in

20'nci 
haftasında 

1 Şubat 
Cumartesi

günü 
sahasında 

Fenerbahçe
ile oynaya-
cağı maçın

hazırlıklarını 
sürdürdü

Teknik direktör Hüseyin Çimşir
yönetiminde saat 11.00'de Meh-
met Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapı-
lan antrenmanda pas
çalışmalarının ardından hız ve şut
çalışması gerçekleştirildi. Son bö-
lümde ise çift kale maç oynandı.
Antrenmana uzun süredir sakat-
lıkları devam eden Abdulkadir
Ömür ve Ahmet Canbaz katıl-
madı. Daniel Sturridge ise takım-
dan ayrı olarak çalıştı.
Antrenmanın ilk bölümünde ta-
kımla birlikte çalışmalarda yer
alan Caleb Ekuban ile Filip
Novak ise daha sonra takımdan

ayrı olarak çalışmalarını tamam-
ladı.

Teknik kadro genişliyor

Trabzonspor'da, teknik direktör
Ünal Karaman ile yolların ayrıl-
masının ardından görevi
devralan Hüseyin Çim-
şir'in ekibi de genişliyor.
İngilere'nin Chelsea takı-
mında görev yapan ve
bordo-mavililerin an-
laşma sağladığı Eddie
Newton, Trabzon'a gele-
rek teknik ekibe dahil oldu
ve takımın çalışmalarında

yer aldı. Trabzonspor'da, Antalya
kampında Tiran ile oynanan ha-
zırlık maçında sakatlanan ve ligin
ikinci yarısında henüz süre alama-
yan Daniel Sturridge de sahada
çalışmalara başladı. DHA



B eylikdüzü Belediyesi, 24 Ocak
Cuma günü Elazığ’da meydana
gelen ve merkez üssü Sivrice olan

6.8’lik depremin ardından, bölgede mağ-
dur olan vatandaşlar için yardım seferber-
liği başlattı. Gerek Beylikdüzü gerekse
çevre ilçelerden binlerce vatandaşın katıl-
dığı yardım kampanyası oldukça yoğun bir
ilgiyle karşılandı. Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi ile Beylik Pazarı’nda
oluşturulan bağış noktalarına vatandaşlar
depremin yaralarını sarmak için; uyku tu-
lumu, battaniye, çadır, kışlık yetişkin ve
çocuk giysisi, ayakkabı ve elektrikli ısıtıcılar
başta olmak üzere, çocuk ve yetişkinler için
sıhhi ihtiyaç malzemeleri de getirdi. Yar-
dım kampanyasında toplanan eşyalar Bey-
likdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan
depoda istiflenip ayrıştırılarak yetkililere
teslim edilmek üzere deprem bölgesine
doğru yola çıkacak.    

Yüreklerine sağlık

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık başta olmak üzere; başkan
yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdür-
leri ve belediye çalışanlarının canla başla

görev yaptığı yardım kampanyasına vatan-
daşlar da gönüllü olarak çalışmak üzere
talepte bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi-
sinden dolayı memnuniyetini dile getiren
Başkan Çalık; "Beylikdüzü’nde duyarlı va-
tandaşlarımızın katkılarıyla hem Elazığ
hem Malatya’nın yaralarına az da olsa
merhem olmak ve fayda sağlamak ama-
cıyla yardım seferberliğini başlattık. Beylik-

düzü’nde yaşayan bütün yurttaşlarımızla
birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımızın
yaralarını sarmak istiyoruz. Çocuklarımız
üşümesin istiyoruz.Her türlü ihtiyaç için
biz hazırız. Gelecek talimatlar doğrultu-
sunda iş ve işlemleri harekete geçireceğiz.
Vatandaşlarımızın duyarlılıkları için bin-
lerce kez teşekkür ederim, yüreklerine 
sağlık" şeklinde konuştu.   
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Elazığ’da meydana gelen ve merkez üssü Sivrice olan 6.8’lik depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi,
deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı. Bağış noktalarına binlerce
vatandaş gelerek depremin yaralarını sarmak için kolilerle ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu

BEYLIKDUZU 
TEK YUREK OLDU

Miras
davası
kabul
edildi
Bergüzar Korel’in ablası Zey-
nep Korel’in açtığı miras pay-
laşımı davası kabul edildi.
Kardeşlere üçer pay, anneye
iki pay verdi mahkeme. Konu
hakkında açıklama yapan
Cengiz Semercioğlu, “Bergü-
zar, hamilelik döneminde ge-
reksiz bir aile içi tartışmanın
göbeğinde kaldı. Bugüne
kadar Tanju Korel’in mal var-
lığını neden paylaşmadıklarını
da anlamış değilim. Belki geç-
mişte yapsalar bunu, bugün
bu sorunları yaşamayacak-
lardı” dedi. Onur Baştürk ise
Karışık bir dava. Miras işleri
çok özel, aile içi durumlar.
Bizi aşar diyorum bu konular.
Ama evet, Bergüzar’a başın-
dan beri yapılanlar haksızlık
gibi geldi bana” diye konuştu.
Ömür Gedik de “Miras dağı-
tıldığına göre kavgaların son
bulmasını bekleyebiliriz. Ber-
güzar’a yapılan en büyük hak-
sızlık, aile içi meselelerin
basına bu kadar yansıma-
sıydı” ifadelerini kullandı. 

SEFERBERLİK 
BAŞLATILDI

Bağış noktalarını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, "Beylikdüzü’nde yaşayan bütün yurttaşlarımızla birlikte 
bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak istiyoruz" dedi.

Babaannemin Hikayesi
Çatalca Belediyesi Bir Sandık Bin Emanet Halk Dansları Topluluğu Mübadele’nin
97. Yılında “Babaannemin Hikayesi” adlı tiyatro oyunu ile Mudanya’da sahne aldı

1923 yılında Türkiye ve Yunanistan ara-
sında yaşanan Mübadele, birçok il ve ilçede
düzenlenen çeşitli etkinlikler ile anıldı. Baş-
kan Mesut Üner’in destekleriyle Çatalca’yı
Mudanya’da temsil eden Çatalca Beledi-
yesi Bir Sandık Bin Emanet Halk Dansları
Topluluğu, Mübadele’nin 97. yılında dü-
zenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı.
Mudanya’ya giden Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Aydın ve Belediye Meclis

Üyesi Lokman Naroğlu Çatalca Belediyesi
Bir Sandık Bin Emanet Halk Dansları Top-
luluğu’nu yalnız bırakmadı. Gözyaşları ile
izlenen ve duygu dolu anlar yaşatan “Baba-
annemin Hikayesi” adlı Mübadele oyu-
nunu sahneleyen ekip, izleyicilerden büyük
alkış aldı. 

Bin 500 kişi izledi

Mudanya’da Mübadele’nin 97. yılı anısına

düzenlenen etkinlikler ve sahnelenen tiyatro
oyununun yanı sıra Mübadiller denize bırakı-
lan karanfiller ile bir kez daha anıldı. Her Mü-
badilin kendinden bir parça bulabileceği
hikayesi ile "Babaannemin Hikayesi" tiyatro
oyunu, Mudanya’dan sonra Cemal Reşit
Rey Salonu’nda da izleyicilerle buluştu. Yak-
laşık bin 500 kişinin izlediği tiyatro oyunu hi-
kayesiyle ve oyuncuların performanslarıyla
izleyicilerden tam not aldı. 

BAŞKANLARDAN 
AYDINER’E ZİYARET

1923 yılında
Türkiye ve

Yunanistan
arasında 
yaşanan 

Mübadele,
birçok il ve 

ilçede düzen-
lenen çeşitli

etkinlikler ile
anıldı. 

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal,
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve Lala-
paşa Belediye Başkanı İsmail Arslan Başkan
Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu. Zi-

yaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş-
kan Aydıner, konuklarıyla yakından ilgilenerek
onlara teşekkür etti. Oldukça samimi bir atmos-
ferde gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Ay-
dıner misafirlerine hediye takdiminde bulundu.

Bergüzar Korel


