
KÜBA'NIN ulusal kah-
ramanı Jose Marti,

167. doğum gününde Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal

Deniz Bozkurt ve Küba'nın 
Ankara Büyükelçisi Luis Alberto

Amoros Nunez’in katıldığı bir

törenle Esenyurt’ta anıldı. Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, “Bugün bence çok önemli
bir anı yaşıyoruz. Nedeni şu;
dünyanın çok uzaklardan buraya
sevgi seli oluşturmak için gelen
misafirlerimiz var” dedi. I SAYFA 9

Silivri depreminde Sultangazi'de ağır 
hasar gören mühürlü binalara dönen
vatandaşlar ölüme meydan okudu. 
Apartman sakinlerinden Sevim Öztürk, 
“Deprem sonrasında bizi otele yerleştirdiler.
Bir ay kaldık. Sonrasında bize 'başınızın
çaresine' bakın dediler” tepkisini gösterdi

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

"Nasıl yaşarsan öyle ölürsün...", 
"Ne istersen o olursun..." Kasım Sü-
leymani'nin bir suikastla öldürülmesi

uzun süreçte İran'a kaybettirirken,
ABD'nin bölgede daha
güçlü olmasına neden ola-
caktır. İran derin 
devletinin en güçlü adamı,

Ortadoğu Valisi, ABD tara-
fından yapılan bir suikast

ile öldürüldü.

Ali Tarakcı‘nın köşe yazısı sayfa 9’da

İran kaybedecek...

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Mübadelenin

97. yılında Çatalca Sivil Elektronik
Kültür Enstitüsü Projesi'ni açıkladı.
Proje ile 260 binden fazla mübadilin
yaşadığı Marmara bölgesinde bir
ilk gerçekleşecek.
Başkan Üner,
“Mübadelede
göç ettirilen
halkların eskiden
yaşadıkları 
yerleri ziyaretleri-
nin mümkün
hale getirilmesi
sağlanacak”
dedi. I SAYFA 4
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Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare

Davutoğlu, Elazığ'da depremzedeleri
ziyaret etti. Depremin hasar verdiği
bölgeleri de ziyaret eden Davutoğlu,
deprem için toplanan paralarının 
denetime açık olması gerektiğini
belirterek “Depremle ilgili toplanan
bütün fonların hepsinin deprem için
harcanması lazım. Depreme karşı
kamu yönetimi, yerel yönetimler ve
vatandaşlar olarak gerekli tedbirleri
almakta tereddüt etmeyelim” açıkla-
masında bulundu. 
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Mesut Üner

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Başkanlar mafyaya
dokunabiliyor mu?

SAYFA 7Ayhan ONGUN

Yüreğimizdeki
fay kırıkları

Depreme karşı 
tedbir almalıyız

Mübadiller için
özel proje yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Daire 

Başkanı Yavuz Saltık, yaklaşık 177
bin aileye İstanbulkart aracılığıyla
market yardımı yaptıklarını açıkladı.
Saltık, verilen desteklerin hiçbir 
şekilde aleni bir
yöntemle gerçek-
leşmediğini 
söyledi. Saltık,
“Sosyal yar-
dımda bulundu-
ğumuz insanların
sayısı ile gurur
duymuyoruz”
diye konuştu. 
I SAYFA 5
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Yavuz Saltık

177 bin aileye
sosyal yardım 

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı ve Türkiye Belediyeler

Birliği Encümen Üyesi Dr. Hasan
Akgün, 41 vatandaşımızın yaşamını
kaybettiği Elazığ’da incelemelerde
bulundu. Akgün, “Gerek Türkiye 
Belediyeler Birliği gerekse Büyükçek-
mece Belediyesi olarak depremden
etkilenen bölge belediyelerimizin ve
halkımızın her zaman yanındayız”
dedi. I SAYFA 8
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Biz her zaman 
halkın yanındayız
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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. 

Türkiye’nin 81 ilindeki 
vatandaşların aklında evle-

rinin depreme ne kadar dayanıklı
olduğu sorusu var. İstanbul’da
eylül ayında yaşanan deprem
sonrası binalara deprem testi
yapan firmalara yoğunluktan 

erişilememişti. Deprem testi 
fiyatları binaların kat sayısına
göre değişkenlik gösteriyor. 3 bin
TL’den başlayan fiyatlar, 10 katlı
binalar farklı yönetmelik kapsa-
mına girdiği için 15 bin liraya
kadar çıkabiliyor. I SAYFA 6

KAT SAYISINA GÖRE FiYAT DEĞiŞiYOR

ç

VAtANDAs NAsıl 
test yAptıRsıN?
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VAtANDAs NAsıl 

test yAptıRsıN?
Son günlerde meydana gelen depremler, evlerin

dayanıklılık testini tekrar gündeme getirdi. 3 bin TL'den
başlayan test fiyatları 15 bin liraya kadar çıkabiliyor

Silivri'de 26 Eylül'de mey-
dana gelen 5.8 büyüklü-

ğündeki depremin ardında
yüzlerce bina hasar görmüş,
ağır hasarlı olduğu tespit edilen
binalar boşaltılmıştı. Sultangazi
Cebeci Mahallesi'nde karşılıklı
bulunan 2 bina depremde ağır
hasar alınca tahliye edildi. 
5'er katlı binadakiler otellere ve

yakınlarının yanlarına yerleşti-
rildi. Depremin üzerinden 
4 ay geçmesine rağmen hasarlı 
binaların yıkımı gerçekleşmedi.
Toplam 22 dairenin bulunduğu
binalarda ise hasarlar gözle 
görülür derecede. Özellikle 
bodrumdaki kolon ve kirişlerde
derin çatlak ve hasarlar 
dikkat çekti.

ç
4 AY GEÇTi HALA ÇÖZÜM BULUNAMADI

Depremin ardından 
otellere ya da yakınlarının

yanına taşınan vatandaşlar ise
yaklaşık bir ay sonra hasarlı 
evlerine geri dönmek zorunda
kaldı. Kapılarda mühür bulun-
masına rağmen 18 aile evlerine
döndü. Boşaltılan apartmanlar-
dan Boğaziçi bloklarında oturan
Sevim Öztürk, “Deprem sonra-
sında bizi otele yerleştirdiler. 

Bir ay kaldık. Sonrasında bize
'başınızın çaresine' bakın dediler.
Kiraya git diyorlar. Kiraya nasıl
gideceğim ben?” diye konuştu.
Yine aynı apartmanda oturan
Fati Özay ise “Bizimle de ilgile-
nilsin istiyorum. 4-5 ay oldu hiç
kimse gelip kapımızı çalmadı.
Elazığ'da deprem olduğundan
beri ben uyku uyumuyorum”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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‘BAŞINIZIN ÇARESiNE’ BAKIN DEDiLER

34 milyar dolar

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

Elazığ ve Malatya'yı vuran
6.8 büyüklüğündeki Sivrice
depremi sonrası grup 
toplantısında konuştu. 
AK Parti iktidarına seslenen
Kılıçdaroğlu, “Vatandaş
deprem vergisini ödedi, 
önlemi almak size düşüyor.
34 milyar dolar nereye
gitti?” diye sordu. I SAYFA 7

ç
NeReye gitti?

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Elazığ 

depremine ilişkin, “Acılar ve fela-
ketler üzerinden siyaset yapılmaz.

Böyle zamanlarda birlik ve 
dayanışma ruhu öne 

çıkmalıdır. Siyaset de
bu ruhu destekleme
odaklı yapılmalıdır"
dedi. I SAYFA 7

ç
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KUBALI 
JOSE MARTI 
ESENYURT’TA

ANILDIYayla Mahallesi’nin 
tapuları dağıtıldı

İBB, Sultangazi’nin
Yayla Mahallesi’ndeki

imar sorununu
çözdü. Tapu 
dağıtım töre-
nine ilgi büyük
oldu. I SAYFA 9

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

OLUME MEYDAN
OKUYORLAR!

iMAMOĞLU’NA TEPKi GÖSTERDiLER
Hasarlı binalarda otura vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 
Palandöken'de kayak tatiline gitmesine de tepki gösterdi. Bir ay otelde 
kaldıktan sonra hasarlı evine geri dönmek zorunda kalan Fati Özay, “Bizim 
derdimiz kayak yapmak değil torunlarımızı kurtarmak” açıklamasını yaptı. 

Deprem uzmanı Prof. Dr.
Övgün Ahmet Ercan, Kırk-

ağaç'ta meydana gelen deprem son-
rası yaptığı açıklamada “Eğer yeni
bir deprem beklentisi olursa, bunun
Sındırgı dolayında olması beni şa-
şırtmaz. Sındırgı'da son olan büyük

deprem 1969'da
M6,1'dir. Bura-
daki toplam ger-
ginliğin ancak
M6'dan büyük
bir depremle bo-
şalabileceği göz
önünde bulun-
durulmalıdır”
uyarısında 
bulundu.
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Ahmet Ercan’dan 
Sındırgı açıklaması

Dr. Övgün 
Ahmet Ercan

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde
meydana gelen depremin 

ardından açıklama yapan Prof. Dr.
Naci Görür, “Endişe edilecek bir şey
yok” değerlendirmesinde bulundu.
“Manisa’da 4,8 büyüklüğünde ve 12
km derinlikte bir deprem oldu” diyen
Görür, “Bu küçük deprem muhteme-
len bu sefer şekilde görülen ve Kırk-

ağaç’tan geçen
KKB-GGD 
uzanımlı bir fay
üzerinde geldi.
Fay boyutu
küçük, sanıyo-
rum fazla endişe
edilecek bir şey
yok. Geçmiş
olsun” mesajını
paylaştı. 
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Naci Görür: Endişe 
edilecek bir şey yok

Dr. Naci Görür

Deprem toplanma 
alanları açıklandı I SAYFA 5

Kavala’nın tahliye
talebi reddedildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin
aralarında iş adamı Osman

Kavala, gazeteci Can Dündar,
Ayşe Mücella Yapıcı ve
oyuncu Mehmet Ali Ala-
bora'nın da bulunduğu
1'i tutuklu 6'sı firari 16
sanığın yargılandığı da-
vanın altıncı duruşması
görüldü. Ara kararını
açıklayan mahkeme,
Kavala hakkında verilen
AİHM kararının henüz
kesinleşmemiş olması nedeniyle
tahliye talebini reddetti. I SAYFA 3
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Kemal
Deniz
Bozkurt

CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu

İYİ Parti 
Genel Başkanı 
Meral Akşener

Osman Kavala

VAtANDAs NAsıl 
test yAptıRsıN?

Acı üzerinden 
siyAset

yApılmAz
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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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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Tual

Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin
KOMSUSUYLA 
DUET YAPTI!
Yayınladığı pozlarla ve giderli şarkılarıyla adından sıkça söz
ettirmeyi başaran seksi popçu Ebru Polat, komşusuyla düet yaptı

E vren Adam adlı genç şarkıcıyla
komşu olan Polat, proje hak-
kında "Biz Evren'le komşuyuz.

Birbirimize sürekli gider geliriz. Bir
gün sohbet ediyorduk ve birden böyle
bir proje yapmaya karar verdik. 'Tren'

sizlerle. Umarım beğenirsiniz" dedi.
Sözü ve müziği genç popçu Evren'e
ait olan şarkının aranjesi Alper Uğur-
lu'nun ellerinden çıktı. Mix'i Utku
Ünsal üstlenirken masteringi ise Emre
Kıral yaptı. Sürpriz ikiliye vokalde

Fatih Ertür ve Pınar Çubukçu sesle-
riyle renk kattı. Çok konuşulan
styling'i ise Aydan Aydın yaptı. Başa-
rılı görüntü yönetmeni Ferit Çetinkaya
video klibi çekti. 'Tren' DMC etiketiyle
dijital platformlardaki yerini aldı.

Azerbaycan'ın büyük starı Brilliant Dadaşova
Türkiye'deki çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor. En son Belkıs
Akkale için yapılan 'Ahde
Vefa' albümünde 'Bu Gala
Daşlı Gala' türküsünü ses-
lendiren Dadaşova, bugün-
lerde klibiyle karşımıza
çıkıyor. Sözü Musa Eroğ-
lu'na, müziği Musayev
Niyamaddin Cabbaroğ-
lu'na ve düzenlemesi
Zafer Gündoğdu'ya
ait türkünün video
klip yönetmenli-
ğinde Erkan Nas
oturuyor.

DADAŞOVA’DAN
YENİ KLİP

DADAŞOVA’DAN
YENİ KLİP
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YENİ KLİP

DADAŞOVA’DAN
YENİ KLİP

DADAŞOVA’DAN
YENİ KLİP

DADAŞOVA’DAN
YENİ KLİP

Geçtiğimiz senelerde
X Factor Star Işığı ya-
rışmasına katılan,
daha sonra Sinan

Akçıl'la yaptığı 
düetle konuşu-

lan ve gençle-
rin sevgilisi

olan
Ferah

Zey-

dan yeni şarkısıyla
birlikte görücüye çıktı.
Hangar Yapım'a ait
şarkının sözü ve mü-
ziği Enis Ata'nın elle-
rinden çıktı.
Düzenlemesini Burak
Bedirli'nin yaptığı
'Güle Güle'nin yönet-
men koltuğunda
Sadık Hazırcı oturu-
yor. Teklinin prodük-
törlüğünü ise Emre
Aydın üstlendi. Klipte
Ferah Zeydan'a

dansçı Ali Saygılı
eşlik etti.

Gİdene
‘Güle Güle’

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ!
Geçtiğimiz
günlerde
Ortaköy'de
görüntülenen
Elçin Sangu, "Bu
sene dizi projem
yok. Çünkü şartlar hiç
iyi değil. 150 dakika çok
uzun. Sanıldığı gibi parıl-
tılı hayatlar yaşamıyoruz.
Hep diyorum biz pahalı ame-
leleriz." Ünlü oyuncunun en son
oynadığı diziden bölüm başına
45.000 TL aldığı ortaya çıkınca
halk haklı olarak isyan etti. Sosyal
medya kullanıcıları yorumlarda
güzel oyuncuya ateş püskürdü.
İşte o yorumlardan bazıları: "İn-
sanlar asgari ücretle 1 ay çalışıyor.
Bu kadının haberi yok sanırım. Bi-
risi söyleyiversin." "Fiyatı buysa
ben de amele olabilir miyim?"
"Evet, bi size acımadığımız kal-
mıştı" "O 150 dakikada aldığın pa-
rayı 150 gün çalışarak alamayan
insanların seni anlamasını bekler-
sen çok beklersin!"

Bergen’in hayatı
film oluyor!
Bergen’in hayatı
film oluyor!
Bergen’in hayatı
film oluyor!
Bergen’in hayatı
film oluyor!
Bergen’in hayatı
film oluyor!
Bergen’in hayatı
film oluyor!
Zor hayatıyla ve sesiyle
Türk halkının gönlünde
taht kuran acıların ka-
dını lakaplı efsane şar-
kıcı Bergen'in hayatı
film oluyor. Bergen'i oy-
nayacak isim ise Sere-
nay Sarıkaya. Özel bir
şan hocasından ders al-
maya başlayan güzel
oyuncunun performansı
şimdiden merak konusu
oldu. Sadece 30 yıl ya-
şayan ve saplantılı aşığı-
nın kıskançlık krizleri
yüzünden öldürülen
acıların kadınının hayat
hikayesi herkesi derin-
den sarsacak.

Serdar sadece arkadaşım!
Serdar Ortaç’ın eski eşi
İrlandalı model Chloe
Loughnan önceki gün
İstinyePark’daydı. Bir
defile için Türkiye’ye gel-
diğini belirten model,

eski eşi hakkındaki soru-
lara “Evliydik ve boşan-
dık. Ama tekrar bir araya
gelmek yok, o iş bitti.
Serdar sadece arkada-
şım” yanıtını verdi. 

Brilliant
Dadaşova

Elçin
Sangu

Bergen
Serenay Sarıkaya

Ferah Zeydan



İ stanbul 30. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Ku-
rumları karşısındaki duruşma

salonlarında görülen davaya tutuklu
Osman Kavala getirilirken, 8 tutuksuz
sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hol-
landa, İtalya başkonsolosluklarından
görevliler, CHP Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Garo
Paylan da duruşmayı izleyici olarak
takip etti. Mahkeme Başkanı, Osman
Kavala hakkında Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği
tahliye kararı için Adalet Bakanlı-
ğı'ndan gelen yazıyı okudu. Bakanlık-
tan gelen yazıda AİHM kararının
henüz kesinleşmediği belirtildi. 

Heyet değişikliği talep edildi

Bir önceki celsede tanık olarak dinlen-
mesine karar verilen ve Gezi Parkı
olaylarıyla ilgili bilgisi olduğu iddia
edilen tanık Murat Papuç'un, can gü-
venliği olmadığı gerekçesiyle duruş-
mada tanık olarak dinlenmesine celse
arasında itiraz ettiği öğrenildi. Heyet
de Papuç'un ifadesinin celse arasında
alındığını belirtti. Bunun üzerine
Osman Kavala'nın avukatı Köksal
Bayraktar, Papuç'un sanıklar ve avu-
katlar önünde savunma yapması ge-
rektiğini, heyetin usulsüzlük yaptığını
öne sürerek heyetin reddini ve değişik-
liğini talep etti. Aralarında İstanbul

Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun
da olduğu birçok sanık avukatı, heyet
değişikliğini talep etti.

Yine böyle yapacağız

Tutuksuz sanık Can Atalay ise söz
alarak "Redde ilişkin ara karar verme-
niz yetmez, dosyadan el çekmeniz ge-
rekir. Biz buradayız, biz yaptığımız
hiçbir şeyi gizlemedik. Tüm ahlaki si-
yasi bakiyesini onurla taşımaya hazı-
rız. Biz buradayız, Gezi'de oradaydık.
Olabildiğimiz kadar öznesiyiz ama
aynı zamanda nesnesiyiz de çünkü
çok değiştik, çok şey öğrendik. Yine
bir deprem toplanma alanına karşı
böyle yapacağız. Bunu da söylüyoruz"
diye konuştu. Mahkeme avukatların
reddi hakim talebini davayı uzatacağı
gerekçesiyle reddetti. Kavala'nın avu-
katı Köksal Bayraktar ise talebin red-
dedildiğini ve taraflı yargılama
yapıldığını öne sürerek savunmadan
çekildiklerini söyledi. Bayraktar diğer
sanık avukatlarıyla birlikte salondan
ayrıldı. Seyirciler de mahkemenin ka-
rarını protesto etmek için alkışlayınca,
heyet seyircilerin dışarı çıkarılmasına
karar verdi. 

Kavala, tahliyesini istedi

Mahkeme, Osman Kavala'ya Murat
Papuç'un ifadelerini okuyup okuma-
dığı sordu. Osman Kavala, "Okuma-

dım ama avukatım bir kısmını anlattı.
Müdafilerim olmadığı için şuanda du-
ruşma salonunda beyanda bulunmak
istemiyorum. Ayrıca tanık dinlenmesi
yasaya uygun olmadığı için beyanda
bulunmayacağım. Tanığın yasaya
uygun dinlenmesi halinde tanığa soru
sormak istiyorum. Tutukluluğuma son
verilmesini istiyorum" şeklinde cevap
verdi. Duruşma savcısı da dosyanın
gelmiş olduğu aşamayı belirterek esas
hakkındaki mütalaasını açıklaması
için süre verilmesini talep etti.

Dava 18 Şubat'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme he-
yeti, firari sanıklar hakkında yakalama
emrinin infaz edilmesinin beklenme-
sine karar verdi. Mahkeme tutuksuz
sanıkların adli kontrol tedbirlerinin
kaldırılması talebini reddetti. Mah-
keme ayrıca Gezi Olayları sırasında
yaralandığı iddiasıyla davaya katılma
talebinde bulunan 6 polis memuru-
nun talebini reddetti. Mahkeme
Osman Kavala hakkında verilen
AİHM kararının henüz kesinleşmemiş
olması ve Kavala'nın üzerine atılı
suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe gös-
tererek tahliye talebini reddetti. Mah-
keme, savcının esas hakkındaki
mütalaasını açıklaması için duruşmayı
18 Şubat 2020'de görülmek üzere 
erteledi. DHA
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Asiye Olçok uğurlandı
15 temmuz'dAki darbe girişiminde şehit olan
Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok 90 yaşında
çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Asiye Olçok için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde
cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayrak-
tar ve eşi Selçuk Bayraktar, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu, Cumhurbaşkanın kardeşi Mustafa Erdoğan, Gele-

cek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah Teber, tiyatro
sanatçısı Hasan Kaçan, ailesi ve yakınları katıldı.

Karacaahmet'e defnedildi

Eski Bakan Taner Yıldız, "Rahmetli Erol Olçok kardeşimi-
zin annesi vefat etti. Bu vesile ile unutamadığımız Erol abi-
mizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Sanki burada
kendisi varmış gibi hissettim" diye konuştu. Dua ve helallik
alındıktan sonra öğle vakti kılınan cenaze namazından
sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. DHA

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 halKının 
GÖZdeSİ ÖZ KeŞan

Kavala’nın tahlıye
talebı reddedıldı
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet
Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. Ara kararını
açıklayan mahkeme, Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle tahliye talebini reddetti

Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen Azerbaycan uyruklu Mirza Khalafov (27) kaldırıldığı has-
tanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

OlAy, 4 Ocakta Başakşehir İkitelli'de
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
Azerbaycan uyruklu Mirza Khalafov ve

arkadaşı Mahmut T. akşam saatlerinde eve doğru
giderken yolda karşılaştıkları Ekber İ. ile aralarında
yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın
ardından olay yerinden ayrılan Ekber İ. iki arkada-
şını daha alarak Khalafov'la arkadaşını  evine gir-
meden yakaladı.  Ekber İ. ve iki arkadaşı Mirza
Khalafov ve Mahmut T. 'yi yumruk ve tekmelerle
dövdü. Hastaneye kaldırılan Mirza Khalafov darp
sonucu komaya girdiği öğrenildi.

20 gün sonra öldü

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili
çalışma başlattı. Hastanede 20 gün tedavi gören
Khalafov' un hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler,
olaya karışan 3 şüphelinin olay öncesi anlarına ait
güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Polis ekipleri-
nin detaylı incelemelerinin ardından olaya karıştığı
tespit edilen Ekber İ. ve Hüseyin B. yakalandı.
Kavgaya karışan üçüncü şüpheli Samet A.'nın bir
hafta önce gasp suçundan tutuklandığı ortaya
çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ar-
dından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. DHA

Tutuklu
yargılanacak

AvcılAr'dA 7 Ka-
sım'da Mehmetçik İlk-
okulu'nun bahçesinde,

servis aracının çarptığı 9 yaşın-
daki Eylül, kaldırıldığı hastanede
tüm çabalara rağmen kurtarıla-
madı. Olay üzerine tutuklanan
servis şoförü Hüseyin Y. hak-
kında  'Taksirle ölüme sebebiyet
vermek' suçundan Küçükçek-
mece Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis
istemi ile dava açıldı. Dün görü-
len ilk duruşmada tutuklu sanık
ve avukatı Zülfikar Edren ile kızı
ölen Cahit Mirzaoğlu ve avukatı
Fuat Aydın geldi. Servis şoförü,
okuldaki kaza ile ilgili kendisine
nerede duracağı veya nasıl okul
bahçesinde hareket edeceğine
dair hiç kimsenin uyarıda bulun-
madığını, servis şirketinin aynı
zamanda temsilcisi olduğunu
söyledi. 

Aracın kör noktasındaydı

Kaza nedeniyle son derece üzgün
olduğunu, vicdan azabı çektiğini
belirten Hüseyin Y., "Aracı park
etmek üzere manevra yaptığım
esnada maktulü göremeyerek
kendisine çarptım. Kendisi aracın
kör noktasındaydı onu göreme-
dim. Hali hazırda yaşanan olayın
vicdan azabını hissediyorum"
dedi. Servis şoförü bir soru üze-
rine okul bahçesinde mantar bu-
lunmadığını Eylül Mirzaoğlu'nun
olay sırasında eğildiği için onu
araç içi kameralarda da göreme-
diğini anlatırken servis hostesi
Serap Gümüşalan, "Araç içeri-
sinde bulunuyordum. Okula gi-
rerken çocukların ani
hareketlerini engellemek için
ayağa kalktım. Okul bahçesine
girince 1-2 metre ilerlemeden
aracın ön kısmında maktulün
eğilmiş bir halde olduğunu gör-
düm" diye konuştu.

6 yıla kadar hapis istemi

Küçükçekmece Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın hazırladığı iddiana-
mede,  servis minibüsü şoförü
Hüseyin Y.'nin aracı ile 7 Kasım
2019 tarihinde, saat 12.30 sırala-
rında okul bahçesine girdiği, ma-
nevra yaptığı sırada bahçede
gezen Eylül Mirzaoğlu'na çarpa-
rak ağır yaralanmasına neden ol-
duğu belirtiliyor. Küçük kızın
kaldırıldığı hastanede kurtarıla-
madığı belirtilirken, kaza tespit
tutanağı ve trafik bilirkişi rapo-
runda şoför Hüseyin Y.'nin asli
kusurlu olarak tespit edildiği
ifade ediliyor. Mahkeme heyeti
sanığın tutukluluk halinin deva-
mına karar verirken, dosyanın
kusur yönünden tespitinin yapıla-
bilmesi için Adli Tıp Kurumu
Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderil-
mesine karar vererek, duruşmayı
önümüzdeki aya bıraktı. DHA

15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok son
yolculuğuna uğurlandı. Asiye Olçok, Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi

20 gün dayanabildi20 gün dayanabildi20 gün dayanabildi20 gün dayanabildi20 gün dayanabildi20 gün dayanabildi

Avcılar'daki Mehmetçik İlkoku-
lu'nun bahçesinde Eylül Mirza-
oğlu'na çarparak ölümüne
neden olan servis minibüsü şo-
förü Hüseyin Y.'nin yargılanma-
sına başlandı. Mahkeme heyeti
servis şoförünün tutuksuz yargı-
lanma istemini kabul etmedi

Otomobilde uyuşturucu satıyorlardı
AtAşehir'de otomo-
bilde uyuşturucu
madde satışı yapan 2

şüpheli yakalandı. Ataşehir İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13
Ocak'ta bir otomobilden uyuştu-
rucu madde satışı yapıldığı bilgi-
sine ulaşarak harekete geçti.
Otomobilin yakalanması için ça-
lışma başlatan polis ekipleri, aracı
kullanan kişinin Emrah Ö. oldu-
ğunu belirledi. Aracı Kartal Köp-
rüsü'nde seyir halindeyken tespit
eden polis ekipleri, takibe al-
dıkları otomobili Bahçelievler
Mahallesi'nde kaçmaya çalı-
şırken önünü keserek dur-
durdu. Araç içerisindeki
Emrah Ö. ve Abdullah U. ya-
kalanarak gözaltına alındı.

Emrah Ö.'nün üstünde yapılan
arama 3,57 gram kenevir ele geçi-
rilirken, araç çevresinde ise otomo-
bilden atıldığı belirlenen 15,78
gram kenevir bulundu. Emrah
Ö.'nün uyuşturucu maddeleri sak-
ladığı adrese yapılan operasyonda
ise 140,15 gram marihuana ele ge-
çirildi.  Yakalanan şüpheliler emni-
yetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilirken, Abdullah
U. adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı. Emrah Ö. tutuklandı. 

İki şüpheli 
gözaltına alındı

Beykoz'da uyuştu-
rucu madde satışı
yapan 2 şüpheli ya-

kalanarak gözaltına alındı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, Tarık Y. isimli bir
şüphelinin uyuşturucu madde
ticareti yaptığını belirleyerek
gözaltına aldı. Şüphelinin
uyuşturucu maddeyi Özcan Ş.
isimli kişiden temin ettiğini be-
lirleyen polis, Özcan Ş.'nin
evine operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen baskında, 1.18
gram kenevir, 50.38 gram
skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 72
mermi, 2 cep telefonu, flaş bel-
lek, uyuşturucu satışından elde
edildiği düşünülen 13 bin TL
ve 400 Euro ele geçirildi. 

Ara kararını
açıklayan
mahkeme, 
Kavala hak-
kında verilen
AİHM kararının
henüz kesin-
leşmemiş ol-
ması nedeniyle
tahliye talebini
reddetti

Osman Kavala



M übadillerin zanaatla-
rın, kültürlerinin ya-
şatılması, gelecek

kuşaklara aktarılmasının sağla-
nacağı proje ile kültürel zengin-
likler akıllı şehir mantığı ile
dijitalleştirilerek kültür paylaşı-
mına açılacak.
Çatalca Belediyesi ve İstanbul
Üniversitesi ortaklığında hazır-
lanan Çatalca Sivil Elektronik
Kültür Enstitüsü Projesi hak-
kında açıklamalarda bulunan
Belediye Başkanı Mesut Üner,
"İstanbul Üniversitesi ile hazır-
lamış olduğumuz proje daha
çok mübadele ağırlıklı. Zorunlu
göçlere tabi tutulan halkların

hatırlanması, tüm Avrupa’da
kültürel miras sayılabilecek
mübadil halkın meslek alanları-
nın tespit edilmesi ve akıllı şehir
mantığı ile dijitalleştirilerek bir
kültür paylaşımının sağlanması
üzerine kurgulanmıştır" dedi. 

Çok büyük bir adım

Konuşmasını, "Projemiz, turiz-
min elektronik ortamda sürdü-
rülmesi, bu yolla halkın gelir
elde edilmesini sağlaması yerel
pazarların ve yerel ürünlerin
canlanması, halkların birbirleri
ile kaynaşmalarının sağlanması
amaçlarını taşımaktadır" şek-
linde sürdüren Üner, "Mübade-
lelerle göç ettirilen halkların
eskiden yaşadıkları yerleri ziya-

retlerinin mümkün hale getiril-
mesi, panayırlarla eski zanaat-
ların gün yüzüne çıkarılması ve
halk temelli ihtiyaçların halk
çalıştayı ile gündeme getirile-
ceği bir iletişim ağının kurul-
masının sağlanması olarak
hazırladığımız projemiz, her
halükarda Çatalca için çok
büyük bir adımdır. İlk enstitü-
müzü bu alanda kuracağız" ifa-
delerini kullandı. 

Çalışmalarımıza başladık

Çatalca'da teknoloji anlamında
yeni projelerin de hayata geçiri-
leceğinin altını çizen Başkan
Mesut Üner, "Çatalca tarihi ve
tarım ilçesi noktasında İstanbul
ili değil sadece, Marmara Böl-

gesi genelinde bakarsak par-
mak ile gösterilecek bir ilçe.
Ancak bu güne kadar her iki
altın değerindeki bu konularda
hiç bir şey yapılamamış. Tu-
rizm açısından tüm Türkiye'ye
ve dünyaya açılma noktasında
yine İstanbul Üniversitesi or-
taklığında enstitü oluşturma
projemiz var. 
Yine tarım noktasında
Tekno-Tarım Enstitüsü proje-
miz de mevcut. Her iki projemi-
zin de hükümetimizce destek
göreceğine inanıyorum. Bu iki
proje Çatalca'nın geleceğine
yönelik büyük adımlar olacak-
tır. Çalışmalarımıza başladık ve
hızlı bir şekilde hayat geçirece-
ğiz" dedi.
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Y ani bir depremin daha yaşandığı ül-
kemde yıkılan onca binanın altında
kalan insanların cenazelerinin çıkarıl-

masına 'AFAD'ın, Kurtarma ekiplerinin
büyük başarısı' diyerek sevinilen ülkemde bu
binalara izin veren anlayışın başında gelenle-
rin kim/kimler olduğu da çokta tartışılama-
yan bir durum.

Sadece deprem mi? Tabi ki değil deprem
ve onca sorunun ana sorumlularının başta
yerel yöneticiler olmak üzere bu ülkeyi idare
edenler oldukları ve bunların bu yaşananlar
ardından ne kadar sorulup, sorgulandıkları

da masaya yatırılmaz, geriye dönüp ne bir
soruşturma ne de bir suçlu arama işlemi 
yapılmaz.

Çünkü soracak olanda sorulacaklar kadar
sorumlu olduğu yani kuyruğa basıldığında
acıyı basanın da duyacağı diğer bir gerçektir.

Bunun en açık ve bariz örneği gerek ikti-
dar gerekse muhalefetin başkanları olarak
bilinen belediye başkanlarıdır.

İllaki depremde yerle bir olan binalara
izin vermekle değil, o binaların içindeki iş
yerlerinin tüm kaldırımları işgal eden anlayı-
şına tepki koyamayan belediye başkanların-

dan tutun zabıta ve polis ekiple-
rine ve onların başında olanların başında
gelen Elazığ depremi ardından ekranlardan
düşmeyen bakan ve o bakanları birer memur
gibi atayan anlayışın başındakidir.

Evet, son yerel seçimlerde değişen beledi-
yelerin başında olanların da içinde olduğu
belediye başkanlarının hangisi kamuoyuna
mafya denen kişi ve kurumlara başta olmak
üzere hangisine dokunabildiğini göreniniz

var mı?
Bilmem ama seçimler öncesi seçilip, gö-

reve geldikleri takdirde başta mafya denen
kişilere yani cadde sokakları işgal edenlerle,
ruhsat alamadıkları takdirde bu işi rüşvet ya
da bilek zoru ile alma tehdidinde bulunan-
larla, belediyelerin, vakıfların, kısacası dev-
letin, halkın  olan iş yerlerini adeta işgal
edenlerle ilgili hangi adımı attılar, atıyorlar?

Ve bu durum sadece bugün değil dünde
aynı değil miydi?

Bilmem ama başta Şişli'de Sarıgül eki-
biyle mücadele edeceklerini belirtip, göreve
gelenler olmak üzere hiç bir başkan ve yöne-
ticinin dediğini yapmadığı yapamadığını gör-
düğümüz şu ülkede bunu başaranların da

çivi çiviyi söker misalı bir çiviyi sökmeye ça-
lışırken diğer bir çiviye mahkum olduklarını
da göz önüne getirmek gerekir.

İstanbul/Esenyurt'tan Ardahan'a buralar-
dan onlarca insanı kayıp ettiğimiz Elazığ ve
Malatya'ya kadar baktığımıza değişen bir
şeyin olmadığı olanın enkaz altında kalan
vatandaşın olduğunu bir kez daha 
görüyoruz.

Kısacası başkanlar, yönetimler değişti
diye sevinen bizlerin asıl anlamadığı kendi-
mizin de içinde olduğu insanlığa, doğaya,
dünyaya bakışının hala değişmemesidir.

Yani  yıkılan binalar gibi önce kendi bey-
nimizdeki bakışı yıkıp, insana, doğaya bakışı
değişmesek değişecek bir şey olmaz.

Başkanlar mafyaya dokunabiliyor mu?

baHaDIR SÜGÜR

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Mübadelenin 97. yılında Çatalca Sivil Elektronik Kültür
Enstitüsü Projesi'ni açıkladı. Proje ile 260 binden fazla mübadilin yaşadığı Marmara bölgesinde
bir ilk gerçekleşecek. Belediye Başkanı Mesut Başkan Üner, “Mübadelede göç ettirilen halkların
eskiden yaşadıkları yerleri ziyaretlerinin mümkün hale getirilmesi sağlanacak” bilgisini verdi

Silivri’de deprem
çalıştayı düzenlenecek

Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Silivri Dayanışma Platformu
işbirliğinde ‘Yuvanız Yıkılmasın’ teması ile “Deprem Çalıştayı” düzenlenecek

sİlİvrİ Kaymakamlığı, Silivri Be-
lediyesi ve Silivri Dayanışma Plat-
formu işbirliğinde Deprem

Çalıştayı düzenlenecek. “Yuvanız Yıkılmasın”
teması ile hazırlanan çalıştayda; “Depremin
yıkıcı etkilerinden nasıl korunabiliriz?” soru-
sundan yola çıkılarak tüm yönleri ile deprem
ve afetten korunma yolları konuşulacak. 1
Şubat Cumartesi saat 13.30’da Silivri Beledi-
yesi Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirile-
cek çalıştay iki oturumda yapılacak.

başkan Yılmaz’dan davet

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, dep-
rem kuşağında yer alan ve zaman zaman
küçük depremlerin yaşandığı Silivri’de afet yö-
netimi ve hızlı bir koordinasyon için deprem
çalıştayının çok önemli olduğuna dikkat çeke-
rek tüm Silivrilileri çalıştaya katılmaya davet
etti. Silivri Belediyesi olarak olası bir deprem
için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Baş-
kan Yılmaz, “İçerisinde bulunduğumuz coğ-
rafi konum nedeniyle deprem riski ile sürekli
karşı karıyayız. İlçemizde zaman zaman kü-
çükte olsa sarsıntılarını hissettiğimiz deprem-
ler, bize sürekli tedbirli ve hazırlıklı olmamız
gerektiğini hatırlatıyor. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımızın zorunlu kıldığı Kentsel Dönüşüm
Strateji Belgesi’nin hazırlıklarına başladık.
Bilgi toplama süreci kapsamında arazi tespit
çalışmaları devam etmektedir. Bina stokları,
zemin etütleri, riskli alanlar tespit ediliyor.
Yani kentsel dönüşüme başlamadan önceki
belgeleri hazırlıyoruz. İnşallah Mayıs ayında

önemli ölçüde veriye ulaşmış olacağız. Silivri
Belediyesi olarak belirli aralıklarla bütün bi-
rimlerimizle afet yönetimi ve koordinasyonla
ilgili toplantılar yapıyoruz. Sadece belediye
olarak değil ilçe genelinde depreme hazır
olmak adına Silivri Kaymakamlığımız ve Si-
livri Dayanışma Platformu ile gerçekleştirece-
ğimiz Deprem Çalıştayı bu açıdan çok
önemli. Sürekli gündeme getirdiğimiz Kentsel
Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesi, dep-
rem bilinci oluşturulması, afet koordinasyonu
ve daha birçok konunun konuşulup tartışıla-
cağı bir çalıştay olacak. Depremin yıkıcı etkile-
rini, can ve mal kaybını en aza indirgemek
adına çok faydalı olacak bu çalıştaya tüm Si-
livrili hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.

Çok sayıda katılımcı var

İlk oturumun başkanlığını İnşaat Mühendisi
Hüseyin Turan yaparken, konuşmacı olarak;
Profesör Doktor Şükrü Ersoy, İnşaat Mü-
hendisleri Odası Temsilcisi İnşaat Mühendisi
Mustafa Yazıcı, Jeoloji Mühendisi Umut Ala-
ner ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem
ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran
katılarak çalışmalarını aktaracak. İkinci otu-
rumda ise; oturum başkanlığını İnşaat Mü-
hendisi Mustafa Yazıcı yaparken, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı Yetkilisi (AFAD)
Tezcan Buçan, Anadolu Ulusal Medikal Kur-
tarma Ekibi (UMKE) Sorumlusu Osman
Türk ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı
Harun Akkan konuşmacı olarak katılacak. 
Savaş atak

MUBADILLERE
OZEL PROJE!

Kanal İstanbul yine gündemde 

bağcılar Belediyesi En-
derun Yetenekli Çocuklar
Merkezi’nde düzenlenen

“Gündem Analizi” konulu seminerde
Gazeteci – Yazar Ekrem Kızıltaş, li-
seli öğrencilerle bir araya geldi. Tür-
kiye’nin dünü ve bugününe değinen
Kızıltaş, "Türkiye kısa bir süre önce-
sine kadar maalesef gerek Avru-
pa’nın gerekse ABD’nin istediği her
şeyi yapmaya çalışan kendi çıkarla-
rını pek düşünmeyen bir ülkeydi.
Türkiye 2010’dan beri bağımsızlığını
kullanan, kendi ayakları üzerinde
durmaya çalışan ve bu ülkede yaşa-
yan 82 milyonun menfaatine aykırı
her şeyi reddeden bir ülke. Dolayı-
sıyla kendi yolculuğunu sürdürüyor.

Sırf bu yüzden çeşitli saldırılara
maruz kaldı. Bunlardan en belirgini
olan da 15 Temmuz darbe girişi-
miydi. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar
ama elhamdülillah başaramadılar”
dedi.

13 bin sayfalık rapor
yayımlandı

Gündemdeki konulara da değinen
Kızıltaş, daha sonra da gençlerin so-
rularını cevaplandırdı. Soruların ço-
ğunluğunun Kanal İstanbul
konusunda olması üzerine Kızıltaş,
projenin çevresel durumundan, si-
yasi boyutuna, sosyal ve kültürel et-
kilerine kadar geniş çaplı bir
değerlendirme de bulundu. Kanal İs-

tanbul’un tüm denizcilik risklerini or-
tadan kaldıracak, can ve mal güvenli-
ğini sağlayacağını söyleyen Kızıltaş,
"Kanal İstanbul 2011 de açıklandı.
Bugüne kadar 7 üniversiteden 36 ana
sahada 200 bilim adamı yıllar süren
çalışmalar yaptı. Projenin yaşam
alanlarına etkisi olmadığını, dep-
remle, tsunamiyle alakası olmayaca-
ğını stratejik olarak bu ülkeye çeşitli
imkanlar kazandıracağını 13 bin say-
falık raporla ortaya koydular. Ekono-
miye sağlayacağı katkılar da var.
Onlardan biri de istihdam. Kanal İs-
tanbul binlerce insana iş imkânı sağ-
layacak" dedi. Keyifli ve yararlı geçen
seminerin sonunda gençler, Kızıltaş’a
çiçek takdim etti. UfUk Çoban

Gazeteci – Yazar Ekrem Kızıltaş’ın konuk olduğu programda gençler, Kanal İstanbul'u sordu.
Kızıltaş, Kanal İstanbul’un yaşam alanlarına etkisi olmadığını, depremle, tsunamiyle alakası
olmayacağını dile getirerek, "Ayrıca binlerce kişiye de iş imkânı sağlayacak” dedi

İstanbul Ülkü Ocakları tara-
fından bu yıl altıncısı düzenlene-
cek “Türk Dünyası Hizmet

Ödülleri” 2 Şubat’ta gerçekleştirilecek bir
törenle sahiplerini bulacak. TurkDunyasiO-
dulleri.com internet sitesinde yapılan ve her

kullanıcının 12 farklı kategori için bir kez oy
kullanabildiği oylamada sonucunda Türk
Dünyası Hizmet ödülüne layık görülen kişi
veya kurumlar  belirlenecek. Ödül töreni
Esenler’deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

Hizmet ödülleri
sahiplerini 
buluyor

Hizmet ödülleri
sahiplerini 
buluyor

Hizmet ödülleri
sahiplerini 
buluyor
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İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Mec-
lisi’nin geçtiğimiz ekim ayı oturumunda
“Deprem Seferberlik Planı”nı açıklamıştı.

İmamoğlu, İstanbul’da toplam 32 milyon metre-
karelik 859 adet yeni toplanma alanı belirlendiğini
ve 3 ay içinde halka açıklanacağını duyurmuştu.
İmamoğlu, Ataşehir ve Zeytinburnu’nda da dep-
rem parkları açılacağını kaydetmişti. Elazığ dep-
remi ile birlikte tekrar gündem olan beklenen
büyük İstanbul depremiyle ilgili en önemli tar-
tışma konusu olan imara açılan deprem top-
lanma ile ilgili İBB’nin başlattığı hazırlık
çalışmalarını tamamladı.

Puanlama yöntemi uygulandı

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Daire Başkanlığı, karar destek modeli ile 39 ilçe-
nin “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları”nı be-
lirledi. Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim
kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı
ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kuru-
mun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı ola-
cak şekilde bir model ortaya konuldu. Belirlenen
alanlara “http://sehirharitasi.ibb.gov.tr” adresin-
den ulaşmak mümkün.

Tahliye koridorları belirlendi

Toplanma Alanları seçim kriterleri bilimsel bir ta-
banda incelenerek, Karar Destek Modelinde uy-
gulandı. Ortaya çıkan bu modelle; afet anında
binadan toplanma alanına, sonrasında toplanma
alanından geçici barınma alanına erişimi sağlaya-
cak olan tahliye koridorları ve tahliye güzergah-
ları, yaya ve taşıt için ayırımları yapılarak
belirlendi ve afet anındaki eylem planı oluştu-
ruldu. Tespiti yapılan toplanma alanları; büyük-
lüklerine, fonksiyonlarına ve içerdiği hizmetlere
göre ayrıldı.

Alanlar hazır hale getirilecek

Toplanma alanlarından sonra tahliyenin sağlana-
cağı Geçici Barınma Alanları, yine karar destek
modeli izlenerek belirlendi. Geçici Barınma Alan-
ları; afet sonrası etkilenen insanların geçici süreli
barınma ve akut şoku atlatmalarını sağlayacak alt
yapıya sahip, insanların en temel ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek düzeyde elektrik, su, kanalizasyon,
haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir hazır
halde olacak. Geçici Barınma Alanları’nın belir-
lenmesinde; mülkiyet, alansal büyüklük (ölçek);
ulaşım, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik
ve çok fonksiyonluluk, altyapı, doğal yapı ile iklim
kriterleri göz önünde bulunduruldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentteki 39 ilçenin afet sonrası “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları”nı
belirleyerek kamuoyuna açıkladı. Yıllardır imara açıldığı için tartışma konusu olan toplanma alanlarının 
yerine belirlenen yeni toplanma alanlarına “http://sehirharitasi.ibb.gov.tr” adresinden ulaşılacak

Deprem toplanma 
alanları açıklandı

Eleştirilere cevap verdi
ibb Başkanı Ekrem İmamoğlu, depre-
min vurduğu Elazığ'a yaptığı ziyaretin
hemen ardından tatil için Erzurum Pa-

landöken'e gittiği için yöneltilen eleştirilere yanıt
mahiyetinde bir mesaj yayınladı. İmamoğlu, kişisel
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatili
nedeniyle çocukları ve eşi Dilek İmamoğlu ile bir-
likte Erzurum’a gittiğini belirtti. İmamoğlu, “Yarı-
yıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte
dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer,
başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin

merkezi olmalı” dedi. 

Önce Tunceli sonra Erzurum

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 bü-
yüklüğündeki depremden sonra yardımların ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmeye giden İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, daha sonra Tunceli Belediye
Başkanı Fatih Maçoğlu'nu ziyaret etmiş oradan da
ailesiyle birlikte Erzurum'un kayak merkezi Palan-
döken'e gitmişti. İmamoğlu'nun depremin hemen
ardından kayak merkezine gitmesi sosyal medyada
gündem olmuş, çeşitli eleştiriler gelmişti. 

DeSteK VAr
reKLAM YOK

istanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal Hizmetler
Daire Başkanı Yavuz Saltık,

İstanbul’da, Sosyal Hizmetler ekiple-
rince ekonomik açıdan kötü durumda
olduğu tespit edilen 176 bin 644 aileye
ayda 200 TL’ye varan yardımlar yapıl-
dığına dikkat çekti. Destekte bulunu-
lan aileler, İstanbulkartları’na yapılan
yardımlara ek olarak, günde 3 ekmeği
ücretsiz İstanbul Halk Ekmek satış
noktalarından temin edebiliyor. Yapı-
lan bu teşvikle beraber aileler, ayda or-

talama 68 TL’lik ekmek ücretinden ta-
sarruf ediyor. Ayrıca, yardımı alan ai-
leler, ayda 8 bebe bisküvisi paketlerini
de İstanbul Halk Ekmek satış noktala-
rından ücretsiz alabiliyor.

Yaygın marketler

Saltık, alışveriş yapılması konusunda
anlaşma sağladıkları marketlerin, İs-
tanbul içinde hemen hemen her ma-
hallede bulunduklarını söyledi. On
marketle anlaşmalı olduklarını bildiren
Saltık, açılacak yeni ihale ile bu market

sayılarının artacağını sözlerine ekledi.
Saltık, anlaşmalı marketleri şöyle sıra-
ladı: “A101, Carrefoursa, Çağrı,
Happy Center, KİM, Migros, Onur,
Rammar, Şok, İHE.”

Mezuniyet sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
sosyal destek sistemi üzerinde yapılan
çalışmalara sürdürdüklerini de söyle-
yen Saltık, uyguladıkları mezuniyet
sistemini şu sözlerle açıkladı: “İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun adil, yaratıcı ve
yeşil İstanbul hedefine bağlı olarak,
şehrimizi eşit haklara erişim konu-
sunda geliştirecek projeler üzerinde
çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal
yardımda bulunduğumuz insanların
sayısı ile gurur duymuyoruz. Tam ak-
sine, insanların sosyal yardım sistemi
içinden iş bularak, haklarını öğrenerek
çıkmalarını hedeflediğimiz altyapısı
üzerine çalışıyoruz. Sosyal yardım
alan aile sayısının büyüklüğü yerine
sosyal yardım almaya ihtiyacı kalma-
yan ailelerin sayısı ile gurur duyacağı-
mız bir çalışma felsefesini
benimsiyoruz.”

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı
Yavuz Saltık, yaklaşık
177 bin aileye İstanbulkart
aracılığıyla market
yardımı yaptıklarını
açıkladı. Saltık, verilen
desteklerin hiçbir şekilde
aleni bir yöntemle
gerçekleşmediğini söyledi

Deprem bütçesi 
iki buçuk kat arttı
İBB, 2020'de deprem harcamaları için önceki yıl harcanan
rakamı iki buçuk kat artırarak 341 milyon TL’ye çıkardı

istanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), olası
İstanbul depremine ha-

zırlık çalışmalarında kullanacağı
bütçede iyileştirmeye gitti. 2019
yılında, İBB bütçesinden 147,7
milyon TL ödenek gerçekleştirilen
deprem harcamalarında rakam
2020’de 341 milyon TL’ye yüksel-
tildi. Böylelikle miktar iki buçuk
kat büyütülmüş oldu. İBB Dep-
rem Risk Yönetimi ve Kentsel İyi-
leştirme Daire Başkanlığı,
geliştirilen bütçeyle deprem çalış-
malarında daha etkin yönetim
imkanına sahip oldu.

Yüzde 14,5’i kullanıldı

2019 yılında deprem harcamaları
için İBB bütçesinden ayrılan
payın önemli bölümü kullanıl-
madı.2019’da İBB bütçe tasarı-
sında Deprem Risk Yönetim ve
Kentsel İyileş-
tirme Harcama-
ları için 1 milyar
12 milyon TL
ödenek ayrıldı.
Yıl sonunda,
ayrılan öde-
neğin yüzde
14,5’i kulla-
nılarak
147,7 mil-
yon TL
harcan-
mış oldu.
2020’de
geçen 
yıl har-
canan
bütçe
geliştiri-
lerek
341 
milyon
TL’ye
yüksel-
tildi.
Deprem
Risk Yö-
netimi ve
Kentsel
İyileştirme
Daire Baş-
kanlığı ile
Kentsel Dö-
nüşüm Mü-
dürlüğü,
ayrılan bütçe-
nin yüzde 55’i
kullandı. Böyle-

likle bütçede öngörülen rakamın
yarısından biraz fazlası kullanıl-
mış oldu. 2019’da Deprem Risk
Yönetim ve Kentsel İyileştirme
Harcamalarında personel, sosyal
güvenlik kurumlarına devlet primi
ile mal ve hizmet alım giderlerine
ayrılan 83,1 milyon TL’lik kayna-
ğın ise tamamı kullanıldı.

Pahalı bir tercih olur

Mali İşlerden Sorumlu İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Turgut
Tuncay Önbilgin, 2019’da öngö-
rülen bütçeyi ve gerçekleştirilen
tutarı anımsatarak, "Depreme yö-
nelik yapılacak harcamaların öz
kaynak yerine finansman ve uzun
vadeli krediler yoluyla çözülmesi
gerekmektedir. Aynı yolun izlenil-
mesi, İBB bütçesi için yönetile-
mez ve pahalı bir tercih olur"
değerlendirmesinde bulundu. 

Kargolardan

ücret
alınmayacak

Elazığ'da yaşanan depremin
ardından yaralar sarılmaya

çalışılırken, Yurtiçi Kargo deprem
bölgesine gönderilecek yardım

kargolarından hiçbir ücret
almayacağını duyurdu

Yurtiçi Kargo, tüm yardım
kolilerini vatandaşların istedik-
leri herhangi bir şubelerine 

teslim ederek ücretsiz bir şekilde yardım-
larını afet bölgesine ulaştırabileceğini du-
yurdu. Yurtiçi Kargo’dan edinilen bilgiye
göre; tüm şubelerden toplanan yardım
gönderileri AFAD ile koordineli olarak
afet bölgelerindeki depolara teslim edile-
cek. Teslim edilen yardımlar yine
AFAD’ın koordinesi ile valilikler ve ilgili
birimler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine
hızlıca dağıtılacak. Pazartesi günü sabah
saatlerinde başlatılan uygulama ile ülke-
nin dört bir yanından yardım yüklü kam-
yonlar pazartesi akşam saatlerinden
itibaren Elazığ’a doğru hareket etti. DHA

Silivri’de meydana gelen depremin ardından
vatandaşlar günlerce parklarda kalmış, deprem
toplanma alanları tartışma konusu olmuştu. 

İBB Sosyal Hizmetler Daire
Başkanı Yavuz Saltık



G eçen cuma günü Türkiye Elazığ, Sivrice’de mey-
dana gelen depremle yasa boğuldu. Türkiye’nin
81 ilindeki vatandaşların aklında evlerinin dep-

reme ne kadar dayanıklı olduğu sorusu var. İstanbul’da
eylül ayında yaşanan deprem sonrası binalara deprem
testi yapan firmalara yoğunluktan erişilememişti. Dep-
rem testi fiyatları binaların kat sayısına göre değişkenlik
gösteriyor. 3 bin TL’den başlayan fiyatlar, 10 katlı binalar
farklı yönetmelik kapsamına girdiği için 15 bin liraya
kadar çıkabiliyor.

Kata göre fiyatlar yükseliyor

10 kata kadar olan binalar Riskli Bina Tespit Yönetmeliği
çerçevesinde değerlendirilirken, 10 katı aşan binalar Tür-
kiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne tabi oluyor. Bu du-
rumda her kat için deprem testi yapıldığı için fiyatlar da
aynı doğrultuda yükseliyor. Deprem testi yapan bir fir-
manın yetkilisi Mustafa Öz konu hakkında
sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunmuştu. 5.8’lik İstan-
bul depremi öncesi internet sitelerini 100 kişinin ziyaret
ettiğini söyleyen Öz, bu rakamın depremin ardından 5
bin 600'lere çıktığını belirtmişti. Deprem öncesi günde 5
kişinin firmadan teklif aldığını belirten Mustafa Öz, “Şu
an günde 300 teklif veriyoruz. Önümüzdeki 4 ay bo-
yunca doluyuz.” diye konuşmuştu. Test fiyatlarının bina-
nın kat sayısına ve metrekaresine göre değiştiğini belirten
Mustafa Öz, “Toplam inşaat alanı 1800 metrekare olan
bir apartman için test fiyatı 3 bin TL. 1800-2000 metre-
kare bir alan için 3 bin 500 TL oluyor. Eğer bina 10 katın
üzerindeyse Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsa-
mına giriyor. Bu durumda her kata ayrı test yapılması ge-
rekiyor ve kat başına fiyat ise 1.350 TL. Bu rakamlara
KDV dahil değil” diyordu.

15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

Deprem testi yapan bir diğer firmanın Genel Müdürü
Tolga Hamat da konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıkla-
malarda bulunmuştu. İnşaat sektörünün son dönemde
sıkıntılar yaşadığını belirten Hamat, “Son günlerde çok
ciddi bir talep var. Kurumsal şirketler, site yöneticileri,
bina sahipleri herkes binalarının sağlamlığını kontrol et-
tirmek istiyor. Deprem testinde çok sayıda veri inceleni-
yor. 10 katlı bir binanın deprem testinde yasa gereği her

kat için ayrı test yapılması gerekiyor. Bu nedenle maliyet
15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Fiyatlar 3 bin TL'den başlıyor

Bir diğer firma yetkilisi İbrahim Sarıoğlu da deprem son-
rası yoğunluğun arttığını belirtiyordu. İnsanların çoğun-
lukla bilgi almak için aradıklarını söyleyen Sarıoğlu,
“Binayı nasıl güçlendiririz diye soruyorlar. İnsanlar ta-
şınma telaşına girmek istemiyor. Bunda okulların açılma-
sının da etkisi var. Düzenlerini bozmak istemiyor.”
açıklamasında bulundu. Sarıoğlu, fiyatların 3 bin TL'den
başladığını, 10 katı aşan binalarda ise bu rakamın değiş-
tiğini belirtti.
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8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/30623
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEMİNİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Sarf Malzeme 
Ambarına veya Birim Deposu

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol 
Yetkilisinin talebi üzerine 31.12.2020 tarihine kadar tamamını teslim 
edecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibariyle 15 (onbeş) 
takvim günü içinde getirilecek ve gösterilen yere firma personeli 
vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok 
Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 13.02.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İstekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere; 1 nolu kalem için en az 1 kg.nu-
mune,  2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8  nolu kalemler için en az 1'er adet numuneyi   ihale esnasında
komisyona  unacaktır. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapış-
tırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, de-
ğerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. (Bu
uygulama ''Muayene Kabul Komisyonu'' incelemesi yerine geçmez.) 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstan-
bul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1122370)
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Renault
Grubu’nun en çok
satan global mo-

deli Clio’nun yenilenen versi-
yonu 12 Şubat’tan itibaren
Türkiye’de satışa sunulacak.
Lansmanı yapılan Yeni Rena-
ult Clio, Türkiye’de ‘Joy,
Touch ve Icon’ olmak üzere
üç donanım seviyesi ile 111

bin TL’den başlayan fiyatlarla
satışa çıkacak. Ayrıca e-ticaret
online satış ile 300 müşteri,
Yeni Clio’nun pazara sunul-
madan önce özel fırsatlarla
satın alma ayrıcalığına sahip
olacağı da belirtildi. Renault
MAİS Genel Müdürü Berk
Çağdaş, “Yeni Clio’nun Tür-
kiye’de OYAK Renault Fabri-

kaları’nda üretilmesi ve dün-
yaya ülkemizden ihraç edil-
mesi bizim için ayrıca gurur
vesilesi” dedi.

4 kat fazla satış rakamı

Çağdaş, “Yeni Clio’nun Tür-
kiye’de OYAK Renault Fabri-
kaları’nda üretilmesi ve
dünyaya ülkemizden ihraç

edilmesi bizim için ayrıca
gurur vesilesi” dedi ve ekledi:
“B segmenti toplam pazardan
aldığı yüzde 25 pay ile B seg-
menti Türkiye’nin 2. büyük
segmenti, B HB alt segmenti
ise yüzde 13,5 pay ile 3. büyük
alt segmenti olma özelliği ta-
şıyor. Clio, B HB segmentin-
den elde ettiği yüzde 46 pay

ve en yakın rakibinden yakla-
şık 4 kat fazla satış rakamı ile
bu segmentin lideri konu-
munda yer alıyor. Türkiye’nin
en çok satılan 2. modeli olan
Clio’nun 5. nesli olan Yeni
Clio’yu müşterilerimizle bu-
luşturuyor olmanın heyeca-
nını yaşıyoruz" açıklamasını
yaptı. DHA

12 Şubat’ta satışa çıkıyor

Elazığ, Sivrice'de yaşanan deprem felaketinden sonra 81 ilde vatandaşlar evlerinin 
depreme karşı dayanıklı olup olmadığını tekrar düşünmeye başladı. Deprem testi fiyatları
binaların kat sayısına göre değişkenlik gösteriyor. 3 bin TL'den başlayan fiyatlar, 10 katlı
binalar farklı yönetmelik kapsamına girdiği için 15 bin liraya kadar çıkabiliyor

VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?
VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?
VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?
VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?
VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?
VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?
VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?
VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?

Bugün Türkiye’de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem
Sigortası ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yük-
sek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer 
alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu’da sigortalılık oranları
yüzde 80’i aşarken, İstanbul’da ise yüzde 63’e 
ulaşmış durumda. Güncel hasar bilgilendirmeleri
www.dask.gov.tr web sitesinden takip edilebilirken;
hasar ihbarları da yine aynı adresten ya da Alo 
DASK 125 çağrı merkezinden yapılabiliyor.”

İSTANBUL’DA DASK 
ORANI YÜZDE 63

VATANDAS NASIL 
TEST YAPTIRSIN?

Nisana kadar katılım
payı alınmayacak!

aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk,

“Depremden etkilenen Elazığ ve
Malatya'da Genel Sağlık Sigortası
kapsamındaki vatandaşlarımız ile
bakmakla yükümlü olunan aile bi-
reylerinin sağlık hizmetlerine eri-
şimde sorun yaşamamaları için
hastane, eczane ve optik işlemle-
rine ilişkin gerekli sistem çalışma-
ları tamamlandı” dedi. Bakan
Selçuk, “Elazığ ve Malatya illeri-
mizdeki tüm genel sağlık sigortalı-
larımız ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu vatandaşlarımız-
dan muayene, ilaç, optik,
ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme
katılım payları 30/4/2020 tarihine

kadar alınmayacaktır” açıklama-
sında bulundu.

Nisana ertelendi

Elazığ ve Malatya'daki kamu ve
özel sektör işverenleri ile Genel
Sağlık Sigortalarının prim borçları-
nın son ödeme tarihlerinin 30
Nisan 2020'ye kadar ertelendiğini
hatırlatan Bakan Selçuk, şu açıkla-
mayı yaptı: “Prim borçlarına bakıl-
maksızın 30/4/2020 tarihine kadar
bu illerdeki tüm genel sağlık sigor-
talılarımız ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişiler kamu/özel
ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık
hizmet sunucularından muayene
ve tedavilerini yaptırabilecekler. Ay-
rıca ihtiyaç duyulan ilaçları anlaş-

malı eczanelerden, ortez/protez ve
diğer tıbbi malzemeleri ise anlaş-
malı firmalardan ücretsiz temin
edebilecekler.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen
vatandaşların prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanacağını açıkladı

Case ve New Hol-
land marka iş makine-
lerinin Türkiye

distribütörlüğünü 2013 yılında
operasyonuna katarak iş makine-
leri sektöründeki yerini alan
TürkTraktör, TürkTraktör Case 
ve New Holland markalı kazıcı

yükleyici iş makinelerini Türki-
ye’de ilk kez Ankara’daki fabrika-
sında üretmeye başlıyor. Koç
Holding Otomotiv Grubu Baş-
kanı Cenk Çimen, “Uzun yıllardır
traktör üretimimizle ispat ettiği-
miz gücümüzü, iş makineleri ala-
nında da geliştireceğiz” dedi. 

Yerli üretim başlıyor

Zehra
Zümrüt
Selçuk
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B ir deprem kuşağı olan Anadolu’da ardı ardına
depremler oluyor, fay kırıkları evleri yıkıyor,
yürekleri yakıyor.

Yüreğimizi yakmakla kalsa iyi!
Yüreğimizdeki faylar paramparça.
Yıkılan evleri yeniden yapabilirsiniz ama kırılan

kalpleri kolay tamir edemiyorsunuz.
O kadar çok fay hattı var ki, yüreğimizde; her biri

bir başka insana, bir başka mekana, bir başka duyguya
doğru yol alan.

Bu fay hatlarında kesişen duygularımız, şimdilerde
daha çok dağlıyor yüreğimizi, daha çok acıtıyor.

Bir tarafta Suriyeli diye linç edilmek istenen bir ya-
bancı oyuncu.

Diğer yanda elleriyle,  tırnaklarıyla toprağı kazıya-
rak göçük altındaki bir kadınla çocuğunu kurtaran Su-
riyeli genç altüst ediyor, duygularımızı.

Daha da önemlisi vicdanı nasırlanmış kimilerinin
hala; zorunlu olarak ülkesini terk etmiş, evinden yur-
dundan ayrı kalmış mülteciler üzerinden anlamsız bir
siyaset üretmeye devam etmesi, iktidarın yanlış güven-
lik politikasının hesabını bu çaresiz insanlardan sor-
maya kalkması.

Şimdi yapılmak istenen güvenli tampon bölge uygu-
laması daha en baştan uygulansaydı ne bu kadar çok
mülteci ülkemizin farklı bölgelerine dağılacak, ne de bu
tür suçlamalara, yargılamalara muhatap olacaklardı.

Şimdi Elazığ’da, Malatya’da özellikle de geceleri
dondurucu soğukta sokakta, çadırlarda korunmaya ça-
lışan yurttaşlarımıza yanar yüreğimizin bir yanı,

Bir yanı da geçmişte yine uygulanan yanlış güvenlik
politikaları sonucu yitirdiğimiz yiğit insanlara yanar.

Uğur Mumcular, Gaffar Okanlar, Taner kışlalılar,
Muammer Aksoylar ve daha onlarca, yüzlerce yitip
giden can.

Ve onlarla birlikte yitip giden umutlarımız.
Biz toprağın üstüne değil, toprağın altına da talibiz

diyen, bu ülkeye hepimizden daha çok sevdalı, Ermeni
yurttaşımız Hrant Dink’in ürkek bir güvercin gibi titre-
yen yüreğinde ne sevdalar birikmişti kimbilir.

Ve neredeyse yedi virgül bilmem kaç şiddetinde bir
deprem gibi kırıldı onunla birlikte, bizim yüreğimizde
faylar.

Şimdi de artçı sarsıntılarla yıkılıyor yüreğimizdeki
faylar,

Sizi bilmem ama sanki yüreğime kar yağıyor benim.
Yalnız bedenim değil, kalbim üşüyor, ruhum 

daralıyor.
Fırtınalar esiyor sanki beynimin en ücra köşelerinde.
Güzel ülkemin güzel insanları, yine gösterdiler gele-

neksel dayanışmalarını.
Kimi battaniye, çadır gönderdi
Yiyecek, giyecek ne geliyorsa elinden.
Yüreğindeki sevgiyi gönderen de oldu, dualarını gön-

deren de!
Çocukların minik kalplerinin çırpınışı, döktükleri

gözyaşı ne kadar ulaştı deprem bölgesine bilmem ama
onların bu asil davranışı bizlerin buz tutmuş yüreğimizi
ısıttı.

Daha ne kadar dayanır yüreklerimiz bu acılara?
Daha ne kadar sınanırız bu afetlerle?
Hangimizin vicdanına ne kadar ateş düşer
Ve biz ne zaman başlarız yanlışlarımızla, hataları-

mızla hesaplaşmaya?
Ne zaman yüzleşiriz geçmişimizle?
Çünkü biz toplum olarak ancak afet zamanlarında

dinliyoruz yüreğimizin sesini.
Tabi vicdanlarımız kadar, kulaklarımızda sağır 

olmamışsa.
Bu satırları yazarken Manisa ve İzmir taraflarında

yine deprem olduğu bilgisi geliyor.
Deprem doğada ayrım yapmadan vuruyor ama hepi-

miz biliyoruz ki yoksulun alınacak önlemler için de ne
parası, ne imkanları var.

Tüm doğal afetlerden korunmanın ya da en az za-
rarla kurtulmanın yolu yine vicdandan geçiyor.

Tüm vicdansızlara inat, umudu yitirmemek, yüreği-
mizden sevgiyi eksik etmemek gerekiyor.

Yüreğimizdeki 
fay kırıkları

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, partisinin grup toplantısında
konuştu. Elazığ ve Malatya dep-

remlerinde yaşamını yitirenlere başsağlığı
dileyen Kılıçdaroğlu, "Deprem olduğunda,
kimliği, inancı, görüşü ne olursa olsun mil-
letimiz yaraları kapatmaya gidiyor. CHP'li
belediyeler de deprem bölgesine büyük kat-
kılarda bulundular. İnsani yardımları böl-
geye taşıdılar. Sadece CHP değil, bütün
belediye başkanlarımızı kutluyorum. Ocak
ayı yeni bir başlangıç ancak Ocak ayının
bizim için ayrı bir önemi var. Onat Kutlar,
Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Muammer
Aksoy, Hrant Dink gibi aydınlarımız, gaze-
tecilerimiz Ocak ayında öldürüldü. Vicdanı
olan herkes Osman Kavala‘ya haksızlık ya-
pıldığını biliyor. Tam 819 gün süren bir
süreç. Böyle bir adalet olabilir mi? AİHM
serbest bırakın dedi, tercüme edilmedi diye-
rek geri cezaevine yolladılar. Hiç tercüme
edilmezse ömür boyu cezaevinde mi kala-
cak?" dedi. 

Devletin dini adalettir

"Devlet süreklidir ve bakidir. Vatanımızın sı-
nırları vardır. Tasada ve kıvançta bir arada
olmamızı sağlayan bir anayasamız vardır"
ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "1921’den
beri egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir
ilkesi egemendir. Huzur içinde barış içinde
yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olma-
yan güven içinde yaşayan bir ülke istiyoruz.
Adaletli bir devlet istiyoruz. Devletin dini
adalettir. Bu adaleti sağlamak bütün siyasal
partilerin, STK’ların görevi olmak zorunda-
dır. Hakkı, hukuku ve adaleti kendi evimize,
kendi mahallemize taşımak zorundayız.
Adalet olunca herkesin işi, herkesin aşı ola-
cak. Bizim ülkemizin güzel insanları var.
Ülkemiz en güzel yerde. Talebimiz; hiçbir
ayrım yapmadan, huzur ve barış içinde bir-
likte yaşamak istiyoruz. Huzurlu bir Tür-
kiye istiyoruz. Gelecek kaygısı olmayan,
güven içinde yaşayan bir toplum istiyoruz"

açıklamasını yaptı. 

Siyasetin inançlarla işi olmaz

Üniversiteler bilim üretmesini istediklerini
sölerine ekleyen CHP Lideri, "Üretsinler ki
sanayici faydalansın üretim artsın Türkiye
kalkınsın. Soğan üreticileri dertli. Geçen yıl
yurt dışından getirmiştik, bugün tarlada çü-
rüyor. Soğan üreticileri alın terinin karşılı-
ğını alamıyor. Siyasetin konusu
insanlarımız aç mı tok mu olmalıdır. Kim-
liklerle, inançlarla siyasetin işi olamaz. Hiç
kimse inancından ötürü, kimliğinden,
yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesin.
Bizim siyaset anlayışımız; insanın mutlu-
luğu üzerine inşa edilen bir siyaset anlayışı-
dır. Bizim siyaset anlayışımız insanların
mutluluğunu önceleyen siyaset anlayışı-
dır. Bu yüzden ayrımcılığa karşıyız"
diye konuştu. 

Devlette şeffaflık olmalı

Daha güzel bir Türkiye inşa
etmek için vergi verildiğini,
hiçbir siyasetçinin kendi
cebinden para harcama-
dığını dile getiren Kılıç-
daroğlu, "Siyasi iktidar
her kuruşun hesabını
millete vermek zorun-
dadır. Buna devlette şef-
faflık diyoruz.
Demokrasinin çıkış kay-
nağı hesap vermektir. Bu
anlamda toplanan vergile-
rin nereye harcandığının he-
sabını vermesidir.
Uluslararası Şeffaflık Örgü-
tü’nün 2019 yılı Yolsuzluk Algı
Endeksi’ne göre Türkiye 39 puanla
91’inci sırada yer alıyor.  Türkiye, en-
dekste ülke tarihindeki en düşük sırayı almış
oldu. Demek ki hesap verilmiyor. Bilgi veril-
miyor. Vergi vermezsem zorla alıyorsun.
Bunun anlamı siyasi iktidarın topladığı ver-

giyi
nasıl

harcadığının
hesabını vermediğidir. Vatandaş verdiği ver-
ginin nereye harcandığını bilmeli, öğren-

meli" uyarısını yaptı. 

Elazığ’a ne yaptın!

Özel iletişim vergisinin kalıcı hale
getirildiğini hatırlatan Kılıçda-
roğlu, "AKP dedi ki ben bunu ka-
lıcı hale getireceğim. 2004-2019
arası 65 milyar lira, dolara vurur-
sak 34 milyar dolar. Bu para bizim

ödediğimiz vergi. Sonra bu oran-
ları da artırdılar. Vatandaş deprem

vergisini ödedi, önlemi almak siyasi
iktidara düşüyor. Ülkeyi bu iktidar yö-

netiyor. 34 milyar dolar nereye gitti? Va-
tandaş soruyor, ‘Niye soruyorsun?’ diyor.
Vergiyi ödeyen o, soracak. Kırılan fay hattı
değil, saray iktidarının ar damarıdır. Vatan-
daş haklı olarak soruyor, 17 yıldır iktidarsı-
nız depremin yarattığı tahribatı önlemek
için ne yaptınız? Elazığ’a ne yaptın, Malat-
ya’ya ne yaptın?" diye sordu. 

CHP LİDERİ

DEPREM
VERGİSİNİ

SORDU

34 MILYAR DOLAR
NEREYE GITTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'yı vuran 
6.8 büyüklüğündeki Sivrice depremi sonrası grup toplantısında konuştu. 
AK Parti iktidarına seslenen Kılıçdaroğlu, “Vatandaş deprem vergisini
ödedi, önlemi almak size düşüyor. 34 milyar dolar nereye gitti?” diye sordu

CHP eski milletvekili Ali Özcan'ın, 2016 yılında Elazığ’ın deprem
bölgesinde olduğunu belirterek, araştırma önergesi verdiğini dile
getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne oldu? Reddedildi! 2019 yılı Ekim

ayında da depremle ilgili yine bir araştırma önergesi verildi. Bu önergede
AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Depremde ölenlerin bütün günahı onla-
rın boynunadır. Japonya nasıl yapıyorsa aynısını yap. Depreme dayanıklı

evler, hastaneler, okullar yap. İstanbul’da 1999 depreminden sonra hasarlı
olan okullar var. Bunlar ne yapıyor? Deprem olduktan sonra kriz masası
kuruyor. Allah sana aklı niye verdi? Japon yapıyor da sen niye yapmıyor-

sun. Depreme dayanıklı konutları niye inşa etmiyorsun. Devlet lafla
yönetilmez, devlet liyakatla, ahlakla, erdemle yönetilir. Erdoğan,

İstanbul’da on binlerce toplanma alanının olduğunu söyledi.
Vallahi de billahi de toplanma alanının ne anlama gel-

diğini bilmiyor. Peki AFAD ne diyor? 2854 tane
toplanma alanımız var diyor" eleştiris-

dinde bulundu. 

GÜNAHLARI 
BOYUNLARINA

Acı üzerinden
siyaset yapılmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ depremine ilişkin, “Acılar ve 
felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma
ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır” dedi

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, TBMM'de partisinin grup top-
lantısında konuştu. Akşener,

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki
depremin ardından arama kurtarma çalışmaları-
nın sona erdiğini belirterek, depremzedelere yar-
dımcı olmak için birlik olmak gerektiğini kaydetti.
Doğal afetler üzerinden siyaset çıkarılma-
yacağını vurgulayan Akşener, "Acılar ve
felaketler üzerinden, siyaset yapılmaz.
Böyle zamanlarda birlik ve daya-
nışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset
de bu ruhu destekleme odaklı yapıl-
malıdır. Siyasetçiler olarak önceliği-
miz; arama ve kurtarma
faaliyetlerinin tamamlanarak, vatan-
daşlarımızın güvenli ve huzurlu bir
ortama, bir an önce kavuşturulması ol-
malıdır. Ama bu; olan bitene, kör ve sa-
ğırız demek asla değildir. Gün, milletçe
tek yürek olup, yaralarımızı sarma gü-
nüdür" dedi. Akşener, dep-
remin ardından bölgeye
giderek yaralıları ziya-
ret ettiğini, taziyede
bulunduğunu söy-
leyerek, seferberlik
çağrısını yapan
partisinin il ve
ilçe başkanlarına
teşekkür etti.

Gerçek 
gündem
ekonomi

Akşener, va-
tandaşın
gerçek gün-
deminin

ekonomi olduğunu söyleyerek, "Bugün dört kişi-
lik bir ailenin, sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi
için, günlük en az 72 lira 58 kuruş, yani aylık 2
bin 178 liralık harcama yapması gerekiyor.
Bugün bu paranın yanına yaklaşamayan emekli
aylığı alan vatandaşlarım var. Türkiye'de çalışan-

ların yüzde 40'ı geçimini asgari üc-
retle sağlıyor" diye konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesinden
38'inde doğal gaz tüketi-
minde düşüş yaşandığını
kaydeden Akşener, "Va-
tandaş artık kombinin
düğmesini tedirgin çevi-
riyor. Dünyada, bütçe-

sindeki paya göre, elektrik
ve doğal gaza, bu kadar
fazla para ödeyen başka
hiçbir ülke bulamazsınız.
Bu israf ekonomisinde, keyfi

harcamalar için daha fazla
vergi toplamak gerekiyor da
onun için. Hal böyleyken, ülke

gündeminin, çılgınlıklarla,
suni meselelerle işgaline

izin veremeyiz. Bunları
konuşacağız. İsteseler

de istemeseler de ko-
nuşacağız. Herkes

bizden hak ettiği
sözü duyacak.
Milletim dert-
liyken sus-
mam,
susamam,
susmayaca-

ğım" ifadele-
rini kullandı.

DHA

Yaralarımızı hızlı 
bir şekilde saracağız

Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum,
kriz masası kurulan

Malatya Valiliği'nde toplantı yaptı.
Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahattin Gürkan
ve kurum müdürlerinin katıldığı
toplantıda gazetecilere açıklama-
larda bulunan Bakan Kurum,
"Vefat eden vatandaşlara Allah'tan
rahmet, yaralı vatandaşlara da acil
şifalar diliyorum" diyerek, "Bu sü-
reçte tüm Türkiye birliğin, bera-
berliğin ne olduğunu tüm
dünyaya net bir şekilde gösterdi.
Depremin olduğu andan itibaren
81 ilimizde, 82 milyon vatandaşı-
mızın yüreklerinde Elazığ vardı.
Malatya'da enkaz altındaki vatan-
daşlarımız vardı. Bu çerçevede
herkes seferber olmak suretiyle,
yaralılarımızı kurtarmak suretiyle,
enkazları kaldırmak faaliyetlerine
destek verdiler ve bu destek halen
devam ediyor" dedi. 

4 bin 128 ağır 
hasarlı bina var

Malatya'da şu ana kadar yapılan
hasar tespit çalışmalarında, Bat-
talgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge
ve Yeşilyurt'ta toplam 430 yıkık, 4
bin 128 ağır hasarlı, 20 tane de
acil yıkılacak bina olduğunun be-
lirlendiğini ifade eden Bakan
Kurum, "Teknik çalışmalarımız
Malatya için hızlı bir şekilde
devam ediyor. Malatya’mızda
depremden etkilenen 14 altyapı
tesislerine ilişkin hasar tespit çalış-
malarını tamamlayarak, belediye-
mizin altyapılarında herhangi bir
sorun olmadığını, Malatya Pü-

türge, Doğanyol, Battalgazi ve Ye-
şilyurt Belediyeleri'mizin altyapı
taleplerine dair de destek veriyo-
ruz ve vermeye devam edeceğiz.
Bu eksikleri gidermek amacıyla
üyelerimize, belediyelerimize kay-
nak aktardık. Valiliğimize, vatan-
daşlarımızın ihtiyaçlarını
giderilmesi amacıyla Çevre Şehir-
cilik Bakanlığı olarak 5 milyon lira,
AFAD’a 3 milyon lira yine Aile
Sosyal Politikalar Bakanlığı'mıza
da 3 milyon lira maddi destek ya-
pıldı. Tüm Türkiye olarak bu bir-
lik beraberlik içerisinde, deprem
sürecinde zarar gören vatandaşla-
rımızın da yaralarını en kısa za-
manda sarılacağını ifade etmek
istiyorum" açıklamasını yaptı.
DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Burada
vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek
suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız" dedi

Mağdur kimse kalmayacak 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı

Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesini ziyaret etti.
Burada hasar gören kurumlar ile iş yerleri ve Merkez

Camisi’ni inceleyen Soylu, ilçede hiçbir vatandaşın
mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, beraberlerindeki ela-
zığ Valisi çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetki-

liler ile birlikte öğleden sonra helikopterle Sivrice’ye
geldi. İki bakan, ilçe merkezinde depremde hasar gören
ve ibadete kapalı olan Sivrice Merkez Camisi’nde incele-
melerde bulundu. Buradan çıkışta vatandaşları dinleyen
ve bazı iş yerlerinde inceleme yapan bakanlar Soylu ve
Koca, hasar gören iş yerlerinin geçici olarak konteyner-
lerde hizmet vermesi için gerekenin yapılması talimatını
verdi.

Burs imkanı sağlanacak

İlçeye geçici konut yapılması için çalışmalara başlandı-
ğını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konutla-
rın 15- 20 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti.
Bakan Soylu ve Koca bu sırada gelen talep üzerine ilçe-
deki üniversite eğitimi gören öğrencilere de burs imkanı
sağlanacağını belirtti.
Hasar gören İlçe em-
niyet Müdürlüğü'ne
de giden Bakan Soylu
ve Koca, burada da
binanın yıkılıp, yerine
kısa süre içerisinde
yeni bir hizmet binası
ile lojman yapılaca-
ğını ifade etti. 

İYİ Parti 
Genel Başkanı 
Meral Akşener

Çevre ve 
Şehircilik Bakanı
Murat Kurum

CHP Genel 
Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu
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T ürkiye Belediyeler Birliği
(TBB), 24 Ocak Cuma
günü Elazığ’da meydana

gelen 6.8 büyüklüğündeki depre-
min ardından, bölge belediyeleriyle
dayanışma adına Ocak ayı Encü-
men toplantısını bu ilimizde ger-
çekleştirdi.

Kamyon hibe edildi

TBB’nin Ocak ayı Encümen top-
lantısı için Elazığ’a giden Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, TBB Başkanı Fatma
Şahin ile birlikte depremden zarar
gören bölgelerde incelemelerde bu-
lundu. Sürdürülen çalışmalar hak-
kında yetkililerden bilgi alan TBB
heyeti, en fazla can kaybının ya-
şandığı Sürsürü Mahallesin’deki

Dilek Apartmanı’nda inceleme-
lerde bulundu. TBB ilk etapta Ela-
zığ Belediyesi’ne 1 adet kamyon
hibe etti. Deprem sonrası büyük
özveri ile başarılı çalışmalara imza
atan AFAD ekibiyle de bir araya
gelen Başkan Akgün, AFAD’ı başa-
rılı çalışmalarından ötürü kutladı.

Toplantı Elazığ'da

Elazığ ve Malatya’da yaşanan
deprem felaketinin çok üzücü ol-
duğunu belirten Başkan Akgün şu
açıklamayı yaptı; “24 Ocak Cuma
günü meydana gelen 6,8’lik depre-
min etkilerini azaltmak ve bölgede
yaşayan vatandaşlarımızın hayat-
larını normale döndürmek ama-
cıyla çalışmalar tüm hızıyla
sürdürülüyor. Maalesef 41 vatan-

daşımız hayatını kaybetti. 45 kişi-
nin sağ kurtarıldığı arama kur-
tarma çalışmaları, enkaz altındaki
son vatandaşımıza ulaşılmasıyla
tamamlanmış. TBB’nin daha
önce İzmir’de yapılması planla-
nan Ocak ayı toplantısı deprem-
den etkilenen bölge belediyeleriyle
dayanışma amacıyla Elazığ’a
alındı. Gerek Türkiye Belediyeler
Birliği gerekse Büyükçekmece Be-
lediyesi olarak depremden etkile-
nen bölge belediyelerimizin ve
halkımızın her zaman yanlarında-
yız. Yaşamını yitiren vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet,
yaralılarımıza da acil şifalar dili-
yorum.” Başkan Akgün’e Büyük-
çekmece Belediye Meclis Üyesi
Tuncay Tuna da eşlik etti.

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1121011)

9 AY SÜRELİ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/726877
1-İdarenin
a)Adresi :İskenderpaşa Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No:1/3 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0 212 534 00 34 - 0 212 534 00 26
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :9 AY SÜRELİ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALIMI

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

b) Yapılacağı yer :İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Onkoloji Enstitüsü ve Aziz Sancar 
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa 

Fatih / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati :19.02.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- İstekliler ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif PACS Listesinde olduğunu belgelendirme-
lidir ve ihaleye dosyasında üretici olduğunu gösterir PACS KTS belgesi teklif dosyasında sunmalıdır.
- İstekliler ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif LBYS Listesinde olduğunu belgelendirme-
lidir ve ihaleye dosyasında üretici olduğunu gösterir LBYS KTS belgesi teklif dosyasında sunmalıdır.
- İstekliler ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif LBYS Listesinde olduğunu belgelendirme-
lidir ve ihaleye dosyasında üretici olduğunu gösterir KMBYS KTS belgesi teklif dosyasında sunmalıdır.
- İstekliler ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif LBYS Listesinde olduğunu belgelendirme-
lidir ve ihaleye dosyasında üretici olduğunu gösterir DVYS KTS belgesi teklif dosyasında sunmalıdır.
- İstekliler ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif LBYS Listesinde olduğunu belgelendirme-
lidir ve ihaleye dosyasında üretici olduğunu gösterir KDS KTS belgesi teklif dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memur-
lukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya tekno-
lojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
- İstekliler, proje sürecinde yer alan aşamalar ve her aşama için önerdiği süreleri kapsayan bir iş planını,
teklif dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veritabanı Yönetim Sistemi ve İşletim
Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini bir belge halinde teklif dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettikleri uygulamaların her biri için ayrı ayrı olabilecek şekilde % 100 uyumlu olduğu Veri
Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tek-
lif dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, kullanıcı hesabını ve anlatıldığı işleri yapabilmesi için sözleşme bitiminden sonra her türlü des-
teğini vereceğini ve gerekli yıllık destek ve HBYS lisans ücretini teklif dosyasında sunacaklardır. Çalışır
vaziyette bırakacağı sistemlerin donanımlarının bozulması veya HBYS yazılımının son bırakıldığı hali ile
doğru çalışmaması durumunda sözleşme sonrası için yıllık yeniden kurulum ve garanti hizmeti ücretlerini
teklifinde belirtmelidir.
- İstekliler, teklif ettiği mimariyi teklif dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (Yangın, Sel, Deprem, vb.) nasıl bir teknolojik
önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını(Disaster-
Recovery) teklif dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, PACS’ın sonradan kurulması halinde bu entegrasyon hizmetini hangi şartlarda vereceğini teklif
dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. İstekliler, TS ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Sertifikasını veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklif
dosyasında sunacaklardır. 2. İstekliler, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yeterlilik Belge-
sini teklif dosyasında sunacaklardır. 3. İstekliler, TS ISO/IEC 15504-SPICE en az Level 2 veya CMMI Level 3
Belgesini ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Kayıt Tescil belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti işleri
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa Fatih
/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen 
açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
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Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Türkiye
Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün,
41 vatandaşımızın yaşamını kaybettiği Elazığ’da
incelemelerde bulundu.  Akgün, “Gerek Türkiye
Belediyeler Birliği gerekse Büyükçekmece Belediyesi
olarak depremden etkilenen bölge belediyelerimizin
ve halkımızın her zaman yanlarındayız” dedi
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Manisa depremi 
İstanbul’u etkilemez
İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan,
Manisa'da 14.26'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Eyidoğan, "Manisa depreminin uzaklık ve bulundukları jeolojik ortam
açısından büyük İstanbul depremini etkilemesi mümkün değil" dedi

türkiye, Elazığ Sivrice
merkezli 6.8 büyüklüğün-
deki depremin yaralarını

sarmaya çalışırken, korkutan bir
haber de Manisa’dan geldi. Manisa
Kırkağaç’ta Kandilli Rasathanesi
verilerine göre 4,8 büyüklüğünde
bir deprem meydana geldi. Deprem
AFAD’ın ölçümlerine göre de 4.8
büyüklüğünde gerçekleşti.

Bölgede deprem fırtınası var

Manisa’da 23 Ocak’ta 5,4 büyüklü-
ğünde bir deprem gerçekleşmişti. O
sallantının etkileri unutulmadan
dün 14.26’da bir kez daha sallanan
Manisalılar sokaklara döküldü.
Manisa’daki depremi yorumlayan
İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyi-
doğan, mesafenin uzak olmasına
rağmen depremlerin diğer şehir-
lerde de hissedildiğini belirterek,
“Elazığ’daki depremi komşu ülke-
lerden de hissedenler vardı. Ancak
bu Manisa depreminin uzaklık ve
bulundukları jeolojik ortam açısın-
dan büyük İstanbul depremini etki-
lemesi mümkün değil. Manisa’da
23 Ocak’ta meydana gelen depre-
min artçı şokları devam ediyor ve

şu anda bölgede bir deprem fırtı-
nası var” ifadelerini kullandı.

Artçı depremler olabilir 

Eyidoğan, “Manisa’da artçı sarsın-
tılar devam edebilir, Batı Anado-
lu’nun şöyle bir özelliği var, faylar
arasındaki ilişkiler oldukça karışık.
Bölgede 3 hat var ve her hat birbi-

rini tam Akhisar’da kesiyor. 12
Eylül 2016 yılında da Manisa’da
böyle art arda depremler meydana
gelmişti” diye konuştu. Eyidoğan,
vatandaşları hasarlı evlere girme-
meleri noktasında uyardı. Eyido-
ğan, Manisa’daki depremin
İstanbul’u etkilemeyeceğini de 
sözlerine ekledi.

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Emekli

Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Haluk Eyidoğan,

Manisa’daki 
depremi yorumladı

Silivri'den Sivrice'ye 2'nci yardım TIR'ı 
Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz'ın talimat-
larıyla hazırlanan 2'nci

yardım TIR'ı Elazığ Sivrice deprem
bölgesine gönderildi. İçerisinde 8
palet su, un, ıslak mendil, battaniye,
yorgan, yastık ve giyecek olmak

üzere toplam 10 bin parça malze-
menin bulunduğu yardım TIR’ı
Sivrice'de yetkililere teslim etmek
üzere yola çıktı. Sivrice’de yaşanan
depremin ardından oldukça yoğun
bir şekilde yardım etme talebinde
bulunan Silivri halkına, Silivri Bele-

diyesinden kullanılmamış battaniye
çağrısı yapılmıştı. Bu talebe duyar-
sız kalmayan Silivrililer, gün boyu
satın aldıkları battaniyeleri Silivri
Belediyesi’ne getirerek depremzede-
lerin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa
katkıda bulundu.

Batuhan
Berk Çetin 
adaylığını

açıkladı

2 Şubat Pazar günü yapılacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Gençlik Kolları seçimleri öncesi 2013

yılından beri partiye emek veren Batuhan Berk
Çetin adaylığını açıkladı. Kültür Üniversitesi
İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf

öğrencisi olan Batuhan Berk Çetin, "Partimize
2013 yılında Lise Komisyonunda aktif görev
alarak başladım, ardından iki dönem Gençlik
Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde bu-
lundum. Bu dönemde de  çok büyük başarılara
imza attık” dedi. 



S ilivri'de 26 Eylül'de meydana gelen
5.8 büyüklüğündeki depremin ar-
dında yüzlerce bina hasar görmüş,

ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar
boşaltılmıştı. Sultangazi Cebeci Mahalle-
si'nde karşılıklı bulunan 2 bina depremde
ağır hasar alınca tahliye edildi. 5'er katlı bi-
nadakiler otellere ve yakınlarının yanlarına
yerleştirildi. Depremin üzerinden 4 ay geç-
mesine rağmen hasarlı binaların yıkımı ger-
çekleşmedi. Toplam 22 dairenin bulunduğu
binalarda ise hasarlar gözle görülür derece.
Özellikle bodrumdaki kolon ve kirişlerde
derin çatlak ve hasarlar dikkat çekti.

Uyku uyuyamıyorum

Depremin ardından otellere ya da yakınla-
rının yanına taşınan vatandaşlar ise yakla-
şık bir ay sonra hasarlı evlerine geri dönmek
zorunda kaldı. Kapılarda mühür bulunma-
sına rağmen evlerde kalmaya devam eden
18 aile endişeli olduklarını ifade ediyor.
Hasar tespit çalışmalarının ardından hiç
kimsenin gelmediğinden şikayetçi olan va-
tandaşlar korkuyla yaşadıklarını ifade edi-
yor. Boşaltılan apartmanlardan Boğaziçi
bloklarında oturan Sevim Öztürk korkuyla
yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarım eve
bile gelmiyor. 'Korkuyla yaşıyoruz anne' di-
yorlar. Deprem sonrasında bizi otele yerleş-
tirdiler. Bir ay kaldık. Sonrasında bize
'başınızın çaresine' bakın dediler. Kiraya git
diyorlar. Kiraya nasıl gideceğim ben? Ela-
zığ'da deprem olunca çok korktuk. Acaba
burada da mı olacak dedik. Uyku uyuyamı-
yorum. Kızlarım 'anne sen en alt katta otu-
ruyorsun hep üstüne gelecek kaçamazsın
buradan çık' diyorlar ama çıkamam bir
buçuk, iki milyar kira veremem" dedi.

Kapımızı çalan olmadı

Yine aynı apartmanda oturan Fati Özay ise
"Bizimle de ilgilenilsin istiyorum. 4-5 ay
oldu hiç kimse gelip kapımızı çalmadı. Biz
de oy kullandık, biz de belediye başkanı
seçtik. Hiç kimseyi göremiyoruz ama. Ela-
zığ'da deprem olduğundan beri ben uyku

uyumuyorum. Bu korkuyla yaşıyoruz. Biz
burada ölürsek ne olacak. Bir kağıt geldi
'boşaltın' dediler. Bir şey de yapmadılar.
Gelen de olmadı. Tahlil yapmak için 12 bin
lira istediler. 15 gün beklediler bizi ikna
etmek için. 9 bin liraya anlaştık" diye ko-
nuştu.

Mecbur idare ediyoruz

Ercan Arslan da yakın zamanda taşınacak-
larını ifade ederek, "Kapılar mühürlü.
Başka bir ev var en kısa sürede oraya git-

meyi düşünüyoruz. Diğer yerlerdeki dep-
remler de bu korkumuzu biraz daha artırdı.
Yapacak bir şey yok. Kalacak başka yerimiz
de olmadığı için mecbur idare ediyoruz.
Evde giyinik vaziyette, bir şey olduğu
zaman dışarı çıkabilecek şekilde oturuyo-
ruz. Daha öce İstanbul depremini de yaşa-
dığımız için endişeliyiz. Oğlum bile
kendince ufak bir deprem çantası hazırla-
mış. İçinde düdük, bisküvi var. Çocukları
bile etkiliyor. Deprem olduktan sonra bina-
mızı incelettik. Kolonlarda, kirişlerdeki ha-

sarın onarılmayacak, güçlendirilmeyecek
boyutta olduğunu öğrendik. Belediye ekip-
leri bize binanızın durumuna baktırın dedi.
Bir yapı denetim firması ile anlaştık. Ücre-
tini biz ödedik. Daha sonra binanın 3 aylık
bir süre içerisinde yıkılacağını söylediler.
Rapor da olumsuz çıktı. 5 ay geçti onlar da
herhalde göz yumuyorlar. Şu an Sultanga-
zi'de kiralık ev bulmak çok zor" ifadelerinde
bulundu. Bu arada binaların 4 ay önce boş-
altılarak müdürlenmesi de görüntülenmişti.
DHA

“ Nasıl yaşarsan öyle ölürsün...", "Ne istersen
o olursun..." Kasım Süleymani'nin bir 
suikastla öldürülmesi uzun süreçte İran'a

kaybettirirken, ABD'nin bölgede daha güçlü 
olmasına neden olacaktır.

İran derin devletinin en güçlü adamı, Ortadoğu
Valisi, 7 ülkedeki paramiliter gücünün başındaki
adam ABD'nin bir suikastı ile öldürüldü.

Ve toprağa defnedilmeden cenaze tören(ler)inde
75'in üzerinde insan öldü, yüzlerce insan
yaralandı.

Öldürdükten sonra bile öldürmeye devam 
ederken, 'Coğrafya bir kaderdir' denilir ya, kader
tecelli etti.

***
İran, ABD'nin suiskastı sonuncunda öldürülen

Kasım Süleymani sayesinde, toplumu yeniden 
bütünleştirdi.

Kısacası hem ABD'de Trump, seçimler önce-
sinde çok güçlü bir prestij kazandı, hem de İran'da
devletin sahipleri çok güçlü bir konum elde etti.

İran'da iktidar yeniden muhafazakarların
güçlendiği bir döneme girdi.

Aynı zamanda da öyle ya da böyle İran'ın böl-
gede güç kaybedeceği bir dönemin başlangıcı oldu.

İran karşıtı tüm ülkeler, gerçekleştirilen suikast
sonucunda ABD'ye şükran duyuyorlardır.

İran'ın, ülke dışındaki paramiliter yapının 
başındaki Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle,
İran'ın yıkmak istediği rejimlerin başında bulu-
nanlar ABD'ye daha da bağımlı bir duruma 
dönüşürken ve daha çok maddi bedel ödemeye 
hazırlanmaktadırlar.

Süleymani cinayeti, Amerika'nın bölgesel 
gücünü de daha çok artıracak bir gelişmeye 
dönüştür.

***
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin, ABD'nin

askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini
belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep
etmesinin ardından Washington, ülkedeki 
askerlerini çekmeyeceklerini belirten bir açıklama
yayımladı.

Buda şunu gösteriyor: Irak yönetimi ne derse
desin oradaki asıl iktidar ABD. Ve doğal olarak
da İran.

Her ikisi de birbirine muhtaç.
ABD, İran sayesinde, korumaya aldığı 

ülkelerden rüşvet almaya, İran yönetimi de ABD
sayesinde iktidarını korumaya devam ediyor.

Ancak İran'ın devrim ihraç etmeye devam etme
girişimleri sürdükçe; ülke içinde ekonomik krizin
derinleşmesine neden olurken, aynı zamanda da
bölgesel tüm aktörlerin dini rejimin tasfiye olması
için ellerindeki tüm olanakları daha çok devreye
sokacaklarını da gösteriyor.

***
Ayrıca, İran'ın Ukrayna uçağını vurması 

önümüzdeki günlerde İran'a çok büyük bedel 
ödettirecektir.

Ve İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna 
Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir
noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu
hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla 
düşürüldüğünü, İran Devrim Muhafızları ise,
"Uçak cruise füzesi sanıldığı için vuruldu" 
açıklamasıyla vurulma olayını üstlenmesi ABD'yi
bölgede güçlendirirken, İran konusunda yaptırım-
larının daha da artırılmasını sağlayacaktır.

Ve İran yöneticilerin uluslararası bir
mahkemede yargılanmasına da neden olacak 
bir gelişmedir.

Kısacası, Kasım Süleymani suikastı ABD'nin
sadece İran'a gözdağı değil aynı zamanda tüm
bölge ülkelerine de bir gözdağıdır.

Son söz: Ve suikast, Türkiye için daha güçlü bir
şekilde ABD ile bozulan ilişkelerin daha güçlü bir
şekilde düzelmesine, Libya konusunda da elini
güçlendireceği yeni bir dönemin de belirleyicisi
olacağı bir gelişmeye dönüşmüştür.

Bu yazı https://aawsat.com sitesinden alınmıştır.

Sultangazi'de Silivri depreminde ağır hasar gören binalara dönenler mühürlü binalarda ölüme meydan
okuyarak yaşamlarını sürdürüyor. Apartman sakinlerinden Sevim Öztürk, “Deprem sonrasında bizi
otele yerleştirdiler. Bir ay kaldık. Sonrasında bize 'başınızın çaresine' bakın dediler” tepkisini gösterdi
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İran kaybedecek...

BEYLİCİUM ALIŞVERİŞ
MERKEZİ OLAĞAN GENEL

KURULUNA ÇAĞRI

Sayın KAT MALİKİ

Maliki bulunduğunuz Beylicium Alış Veriş
Merkezi'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı 15

Şubat 2020 Cumartesi günü saat 13.00' de Beyli-
cium AVM yönetim katında  gerçekleştirilecektir.  

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı
takdirde, ikinci toplantı 22 Şubat 2020 Cumartesi

günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Toplantıya temsilcilerinizle katılmanız
konusunu bilgilerinize arz ederiz.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1- Açılış ve yoklama ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin oluşturulması ve Divan
Heyetine Tutanakları imzalama yetkisinin ver-
ilmesi,
3- Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edil-
erek ibra'ya sunulması
4- Denetim Raporunun okunması, müzakere edil-
erek ibra'ya sunulması
5- Yeni dönem İşletme Projesinin görüşülmesi ve
karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna, 3 Asil
ve 3 Yedek üyenin seçilmesi, 
7- Temenniler ve Kapanış

İki binanın da kolonları çatlamış durumda. Kolonların içerisinde bulunan demirler
korozyana uğramış. Buna rağmen halk çaresiz olduğu için evini terk edemiyor. 

KUBALI JOSE MARTI 
ESENYURT’TA ANILDI
Küba'nın ulusal kahramanı Jose Marti, 167. doğum gününde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in katıldığı bir törenle Esenyurt’ta anıldı

EsEnyurt Belediyesi, Esen-
kent’teki Havana Parkı'nda Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk

ile yan yana büstü bulunan Küba'nın ulu-
sal kahramanı Jose Marti'yi doğum gü-
nünde bir etkinlikle andı. Küba'nın
Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros
Nunez’in de katılıdığı etkinliğe Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Uruguay Konsolosluğu yetkilileri, CHP
Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, be-
lediye başkan yardımcıları, birim müdür-
leri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Etkinlikte Jose Marti'nin hayatı
anlatılarak saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından her iki ülkenin marşları okuna-
rak büstlere çelenk bırakıldı.

Çok önemli bir anı yaşıyoruz

Toplumun çıkarlarını kendi çıkarları
önünde tutan liderlere her zaman ihtiyaç
olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bugün
bence çok önemli bir anı yaşıyoruz. Ne-
deni şu; dünyanın çok uzaklardan buraya
sevgi seli oluşturmak için gelen misafirle-
rimiz var. Uluslar bazen yapılan baskılar-
dan yoksulluklardan önünü göremez,
karanlık içinde kalır, o anda onları tekrar
aydınlığa çıkarmak için toplama güven
veren liderlere ihtiyaç duyulur. Toplumun
çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tutan,
toplum için gerekirse canını bile ortaya
koyan liderler ancak o ülkenin yeniden
kalkınmasını sağlayabilirler” dedi.

Anıları Esenyurt’ta yaşayacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün de kendi coğ-
rafyasında yıkılmış bir imparatorluğun ar-
dından, yeni bir Cumhuriyet kurduğunu
belirten Başkan Bozkurt, “Jose Marti, Kü-
ba'da yaşanan diktatörce eylemlerin arka-
sından halkın önünde ışık oldu ve onların

yeni baştan dirilmesi, yeni baştan birbirini
sevmesi ve direnmeleri için örgütledi. Aynı
şekilde Mustafa Kemal Atatürk’te burada
aynı şeyleri yaptı. Tabii bütün bunlar olur-
ken ortam çok uygun değildi. Ben başta
Atatürk olmak üzere bu uğurda canını
veren liderleri hasretle minnetle anıyo-
rum. Jose Marti, sadece bir şair değil,
aynı zamanda bir halk ve devlet ada-
mıydı” diye konuştu. Programda, Mar-
ti’nin ‘Aynı yalınlıkla ölmek isterim’ adlı
şiirini okuyan Başkan Bozkurt şunları ek-
ledi, “Martin’in yaşam felsefesini ancak
onun dilinden anlayabiliriz. Şiirinde de
anlattığı gibi ben yok biz varız, dostluk
var. Allah rahmet eylesin, onların anısını
Esenyurt ve Küba'da birlik ve beraberlik
içerisinde yaşatacağımızı düşünüyorum.” 

İkisi de aynı sloganı haykırdı

Etkinlikte konuşan Küba'nın Ankara Bü-
yükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ise,

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki
depremden dolayı üzgün olduğunu be-
lirterek, “Marti ve Atatürk benzer fikirleri
paylaştılar, ancak aralarında bir başka
önemli tarihi ve tesadüf var. Türk liderin
doğduğu gün olduğunu söylenen 19
Mayıs’tan 14 yıl sonra, aynı gün, Küba
Devrimcisi Küba’nın özgürlüğü için sa-
vaşarak öldü. Marti’nin ölümünden 24
yıl sonra aynı gün Atatürk Türk İstiklal
savaşını başlattı. Her ikisi de aynı bağım-
sızlık ve özgürlük sloganını haykırmak-
taydı” dedi. Etkinlik öncesi Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’u makamında ziyaret eden, Kü-
ba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto
Amoros Nunez, Esenyurt’un büyük bir
sanayi bölgesi olduğunu belirterek, bele-
diyelerin kurduğu ilişkilerinin ülkeler
arası diplomatik, kültürel ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir
rolü olduğunu vurguladı.BARIŞ KIŞ

ZAYİ İLANLARI
İstanbul İşçi Sağlığı ve İlk Yardım Eğitim Merkezine
ait İNGENİGO YeniNesil IWE280 Marka model JH

20044515 Seri numaralı pos cihazının
ruhsatıkaybolmuştur. Hükümsüzdür. V.D. Avcılar

No:480049856

GÜREL GÖRAL Büyükçekmece Vergi Dairesi
Mükellefiyim V.N: 52903112014 Arçelik Marka
220TR-HW-v1.1  12436462-195-07-1 Sayılı
Yazar Kasa ruhsatımı kaybettim Hükümsüzdür. 

Yayla Mahallesi’nin 
tapuları dağıtıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdür-
lüğü, Sultangazi’nin Yayla Mahallesi’ndeki
imar sorununu çözdü. Tapu belgesi teslim 
törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı Harita Müdürlü-

ğü’nün çalışmaları sonucunda Sultan-
gazi’nin Yayla Mahallesi’ndeki tapu
sorunu çözüme kavuştu. Sultangazi 
Belediyesi’nin 24 Ocak 2017’de İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’ne yolladığı
resmi yazı ile başlayan ve üç yıldır
devam eden süreç, vatandaşların 
tapu belgelerini almalarıyla sona erdi.
Tapu belgesi teslim törenine İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, İBB İmar ve
Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün
ve Yayla Mahallesi sakinleri katıldı. Tö-
rende konuşan İBB İmar ve Şehircilik
Daire Başkanı Gürkan Akgün, İstan-
bul’un birçok bölgedeki mülkiyet soru-
nuna dikkat çekerek, "İmar uygulaması
planı sonucunda kamuya yönelik yüzde
18’lik bir kesinti yapıldı” açıklamasını
yaptı. 

AĞIR 
HASARLI 

EVLERİNE
DÖNDÜLER
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sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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T.C.
İSTAnBUL AnADoLU

10. İCrA DAİreSİ
2019/910 TLMT.

Örnek no: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1122889)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-

madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-

tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini

geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna

kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı

takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden

önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirti-

len oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği tak-

dirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya

numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/01/2020

1.İhale Tarihi : 14/02/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi : 02/03/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri : MİMAR SİNAN MAH. GÜLBEYAZ SK. NO.11/1 ATAŞEHİR/İSTANBUL - null null / null

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 1.000,00 1   %18 1 Adet , BANYO DOLABI GRİ RENKLİ TAHTA DETAYLI

2 1.000,00 1  %18 1 Adet , GRİ LAVABO

3 1.200,00 1   %18 1 Adet , YUVARLAK AYNA

4 300,00 1   %18 1 Adet , BANYO İÇİ GRİ RENK SEKİZ GÖZLÜ RAF

5 1.000,00 1   %18 1 Adet , GRİ-BEYAZ LAVABO+DOLAP

6 1.000,00 1 %18 1 Adet , GRİ BEYAZ DOLAP+AYNA

7 1.300,00 1   %18 1 Adet , GRİ BEYAZ UZUN BANYO DOLABI

8 1.250,00 1   %18 1 Adet , BEYAZ ÇEKMECELİ LAVABO

9 750,00 1   %18 1 Adet , ÜÇ KAPAKLI AYNALI BANYO AYNASI

10 1.000,00 1   %18 1 Adet , 1 TAKIM DOLAP+LAVABO+ÇEKMECE+AYNA

11 2.000,00 1   %18 1 Adet , LAVABO+DOLAP+ÇEKMECE

12 750,00 1   %18 1 Adet , lavbo+dolap+lavabo dolabı

13 750,00 1   %18 1 Adet , beyaz lavabo-ayna-dolap

14 1.000,00 1   %18 1 Adet , gri lavabo-dolap-ayna

15 750,00 1   %18 1 Adet , dolap-lavabo

16 1.000,00 1   %18 1 Adet , altın sarısı beyaz lavabo-dolap-ayna

17 1.000,00 1   %18 1 Adet , siyah camlı tahta renk lavabo-dolap-ayna set

18 250,00 1   %18 1 Adet , vitra klozet

19 250,00 1   %18 1 Adet , creavit klozet

20 1.000,00 1   %18 1 Adet , kutulu banyo mobilyası

21 1.000,00 1   %18 1 Adet , tahta renk lavabo-dolap-ayna-dolap set

22 500,00 1   %18 1 Adet , nordmende televizyon

(İİK m.114/1, 114/3)

DIŞ HABER

A BD’de reşit olmayan-
larla cinsel ilişkiye
giren, insan ticareti

yapan ve tecavüz suçlamasıyla
yargılandığı dönemde intihar
eden iş insanı Jeremy Epstein
ile ilgili flaş bir iddia ortaya
atıldı. Epstein’ın yakın arkadaşı
olan ve reşit olmayanlarla iliş-
kiye girdiği iddia edilen ve bir-
çok cinsel suça karıştığı öne
sürülen İngiliz kraliyet ailesi
üyesi Prens Andrew ile ilgili
açıklama yapan FBI (Amerika
Federal Soruşturma Bürosu),
York Dükü’nün soruşturmaya
dahil olmadığını açıkladı.

Bunu kasten yaptı 

Epstein’ın yakın bir arkadaşı
olan Prens Andrew’un söz ver-
mesine rağmen soruşturmaya
olumlu bir katkısı olmadığı or-
taya çıktı. ABD Savcısı Geoffrey
Berman, “Prens Andrew, sıfır iş
birliği yaptı” dedi. İngiltere’nin
çok okunan gazetelerinden The
Times, 59 yaşındaki Andrew’un
soruşturmanın başında, “Eğer
ihtiyaç olması durumunda gü-
venlik güçleriyle iş birliği yapa-
rım” dediğini hatırlattı.

Epstein’ın malikanesi önünde
açıklama yapan savcının bu
hamlesi, “Prens’i iş birliğine
zorlamak için yaptı” şeklinde
yorumlandı. Berman’ın Eps-
tein’ın yakın arkadaşı olan
Prens Andrew’u kameralar
önünde suçlamasının sebebi
olarak, “Bunu kasten yaptı ve
soruşturmaya York Dükü’nün
de dahil olmasını istedi” yoru-
munu yapan The Times, daha
önce böyle bir açıklamanın ya-
pılmadığını vurguladı.

Prens’in partisine gitmişti

2019 yılının Ağustos ayında
66 yaşında tutulduğu ceza-
evinde intihar eden Jeremy
Epstein, insan kaçakçılığı,
fuhuş ve pedofili suçlamala-
rıyla yargılanıyordu. İngiliz
sosyetesinin önde gelen figür-
lerinden biri olan 58 yaşındaki
Ghislaine Maxwell, Epstein’ın
yakın bir arkadaşı ve aynı za-
manda Prens Andrew’un da
tanıdığıydı. Epstein ve Max-
well geçmişte York Dükü’nün
Windsor Sarayı ve Sandring-
ham’daki partilere davet 
edilmişlerdi.

PRENS ANDREW IS 
BIRLIGI YAPMADI!
ABD'de büyük tepki çeken pedofil Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma devam ederken dün gece FBI'dan
tartışmayı alevleyecek bir suçlama geldi. FBI, cezaevinde kendini asarak intihar eden Epstein'in suçlarının
incelendiğini fakat iş insanının yakın arkadaşı York Dükü Prens Andrew'ün iş birliği yapmadığını açıkladı

Türk kardeşler Balkanlar’ı geziyor
Türkiye'nin Aydın ilinden yola çıkan iki kardeş, Balkanları otostop yaparak geziyorlar. Arnavutluk,
Kosova, Makedonya ve Karadağ’ı gezen kardeşler şimdi de Bosna'ya geçeceklerini belirtti

Türkiye’de üniversite okuduklarını ve
tatili fırsat bilerek böyle bir seyahati ter-
cih ettiklerini söyleyen Salih ve Ayhan

Yel kardeşler otostop çekerek ülkeleri gezdiklerini;
masraflarını ise ukulele çalarak ve bileklikler yapıp

satarak karşıladıklarını söyledi. Yel kardeşler şu
ana kadar Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve
Karadağ’ı gezdiklerini Kosova’dan sonra da Bos-
na'ya geçeceklerini belirtti. Prizren'in tarihi Şadır-
van merkezinde ukulele çalan ve bileklik satan

gençler, amaçlarının yeni yerler gezmek olduğunu
belirterek, “Bu hayatta parayla satın alamayacağı-
nız bir şey var, o da deneyim. Yaşıtlarımıza tavsiye-
miz gezebildikleri kadar yer gezmeleri. Çıkın ve
akışına bırakın yol sizi götürür” dedi. DHA

Sokaklar cesetle dolu
Çete savaşlarının bitmek tükenmek bilmediği Meksika'da yine dehşet dolu bir hafta
sonu yaşandı. Guanajuato eyaletinde Cuma gününden bu yana 48 kişi öldürüldü

Meksika’da çete sa-
vaşlarının kalbinde kanlı
bir hafta sonu geride

kaldı. Guanajuato’da aralarında
çocuk ve kadınların da bulunduğu
48 kişi, cuma gününden pazar gü-
nüne kadar uyuşturucu çetelerinin
çatışmasında hayatını kaybetti.
Kurbanlar arasında en gencinin 6
yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.
Meksikalı yetkililerin adını açıkla-
madığı talihsiz çocuğun, bir yiyecek
standında bulunduğu sırada silahlı
10 kişinin ateş açması sonucu öl-
düğü belirtildi. Çocuğun babası ve
hamile olan annesinin de olay ye-
rinde can verdiği öğrenildi.

Bir de polis öldürüldü

Yerel basın yaşanan dehşetin fotoğ-
raflarını yayınlarken, sokak ortasın-

daki cesetler dikkat çekti. Olaylar
nedeniyle gözaltına alınan kimse
olmazken, mesai çıkışı evine giden
bir polis memurunun da kurbanlar
arasında olduğu ifade ediliyor.
Meksika’da çete savaşlarının en

yoğun yaşandığı bölgelerden olan
Guanajuato’da 2020 yılının başın-
dan bu yana 301 kişi öldürüldü.
Hükümetin paylaştığı verilere göre
2019’da eyalette toplam 3 bin 540
kişi hayatını kaybetti.

Mülteci avı
başladı!
Fransa'nın başkenti Paris'te polis
teşkilatı, dün gece mülteciler için
'fazla mesai' yaptı. Şehrin birçok
noktasında kurulan yasa dışı
çadır kampları boşaltıldı

2019’da Sarı Yelekliler eylemleriyle
gündeme gelen ve zaman zaman
orantısız güç uyguladıkları iddia edi-

len Fransız polisi, dün gece mültecilere karşı
harekete geçti. Başta başkent Paris sokakla-
rında olmak üzere şehrin birçok noktasında
mültecilerin bir araya gelerek yol kenarlarına 
ve parklara çadırlar kurduğunu belirleyen polis
ekipleri, ‘yasa dışı kampları’ boşalttı. Reuters’ın
anbean fotoğrafladığı operasyonda, polisler
mültecilerin çadırlarını yakından incelerken 
görülüyor. Fransa’da Calais mülteci kampının
2016’da kapatılmasının ardından mültecilerin
yoğun olarak Paris’e geldiği belirtiliyor.

Corona’da korkulan oluyor!
Çin'in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve tüm
dünyayı tedirgin eden

corona virüsü nedeniyle ölenle-
rin sayısı 106'ya yükseldi. Çin’de
27 Ocak itibarıyla virüsle enfekte
olduğu tespit edilen hasta sayısı
ise 4 bin 515 olarak açıklandı.
Yetkililer dün bu rakamı 2 bin
835 olarak vermişti. Dünya Sağ-
lık Örgütü (DSÖ), Çin dışında
toplan 47 teyit edilmiş vaka ol-
duğunu duyurdu. Son olarak
Almanya’nın Bavyera eyaletinde
virüsle enfekte olan bir hasta ol-
duğu açıklandı. Almanya ile bir-
likte Avrupa’da toplam dört
vaka bulunuyor. Çin dışında ko-
rona virüsü nedeniyle henüz bir
ölüm gerçekleşmedi.
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BULMACA

Hahniyum
(Simge)

oyuncu

Son

Kimse,
Özen

tutan

Boyun

Beyaz yapma

Önemsiz, istasyonu

oyuncu

Umut
Cet

(Simge)

Cennet

(Simge)
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oyunu asetat

Zanaat
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saz

Hitit
zaman
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Kapan

Teniste tenha
(Oyuncu)
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Sapphire Residence’ta 1
Şubat 2020 Cumartesi
günü; klasik, modern, çağ-
daş ve minyatür eserlerin

yer al-

dığı sergi ziyarete açılacak. Neslihan
Kozanoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilecek olan sergide, Fikret Mualla,
Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Mustafa Pilev-
neli, Gaye Özen, J. Dolidze gibi yerli ve

yabancı sanatçıların eserleri
başta olmak

üzere 100’e yakın değerli sanat-
çının eseri yer alacak. 
Sergiden elde edilecek olan gelir;
Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci 
Ayşe Şahin’in özel gereksinimli 
çocuklara yönelik tasarlamış olduğu,
ücretsiz özel eğitim verecek olan 
eğitim kurumunun inşa edilmesi 

için harcanacak.

ÜnLÜ RESSAMLAR İSTAnBUL’dA 

B ardız Yaylası'ndan, Olur ilçesi ve Tavusker
Allahuekber Dağları, Göle'nin Karınca
düzü, Tetirkos Yaylası, Kanlı Dağı'nın Art-

vin hududuna kadar olan bölgede bağımsızlığını
ilan eden Şura Hükümeti'nin belgeseli için 15
Ocak'ta çekimlere başlandı. 30 atlının yer aldığı çe-
kimler, 31 Ocak'ta sona erecek.

Tarihi anlar anlatılacak

Oltu Kaymakamlığı ile TRT iş birliğiyle yapılacak
belgesel çekimleri Topkaynak Mahallesi'nde ‘Oltu
İslam Şûra Hükûmeti Belgeseli’ çekimleri başladı.
Yönetmen Hilal Yumuk, yönetmen yardımcısı
Murat Özer, kameramanlar Cihangir Aydoğan,
Hüseyin Er, Işıkçı Serhat Çakır ve Sesçi Serkan
Bilgili ve otuz kişilik bir ekiple start alan çekimlere
tarihi anlar bir bir anlatılacak.

Hükümetin nişanını alacaklar

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Oltu Şura
Hükümetinin kuruluşundaki büyüklerimiz ataları-
mız önemli görevler almıştır. TRT Genel Müdürlü-
ğümüzün ekibi bunu dile getirmek suretiyle karınca
kararınca belgesel çalışmalarına devam ediyorlar.
Biz çok sevinçliyiz çünkü Şura Hükümetimizin

Hatay’da Kurulan hükümetten hiçbir
farkı yok" dedi. Taşçı, belgeselden
sonra TBMM’ye müracaat ederek
Oltu Şura Hükümetinin nişanını ala-
caklarını söyledi.

Oltu halkı heyecan duyuyor

Proje koordinatörü edebiyat öğretmeni
Temel Vural, "Oltu Şura Hükümeti ile il-
gili bir belgesel yapılması hususundaki ta-
leplerimizi anlattığımız bir proje hazırladık.
Bu projemizi TRT Genel Müdürlüğü’nün ilgili
birimlerine gönderdik. Çok kısa bir süre içerisinde
değerlendirildi ve projemiz uygulanmaya değer bu-
lundu. Oltu halkı çekimleri süren belgeseli büyük
bir merakla takip ediyor. Bu vesile ile Oltu’muzun
yakın tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti açısından son
derece önemli olan bu tarihi olayın belgeselinin ya-
pılmış olmasından dolayı bu konunda emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

31 Ocak'ta çekimler bitecek

Belgesel Yapımcısı Hilal Yumuk ise çekimlerde ya-
şadıkları en büyük zorluğun döneme ait film, fo-
toğraf ve belgelerin çok az olmasından

kay-
naklan-

dığını belirtti.
Yumuk, "Bu olayın

kahramanlarından Yasın Haşimoğlu’nun anıların-
dan yola çıkarak tarihi anlatmaya çalıştık. Prof.Dr.
Erdal Aydoğdu hocamla yaptığımız bir çalışma so-
nucu ve Bülent Tokgöz’ün de metin yazarlığı ile
birlikte bir senaryo oluşturduk. Anılarla yola çıka-
rak canlandırmalarla bu tarihi belgesel imza atmak
istedik" dedi. Yumuk, yöre halkından 30 atlının da
katıldığı belgesel çekimlerinin 31 Ocak’ta sona ere-
ceğini bildirdi.

İngilizlerin 13 Nisan 
1919'da Kars'ı işgal 

etmelerine tepki gösteren
Oltu İslam Terakki 

Komitesi'nin bağımsızlığını
ilan ederek Oltu Şura 

Hükümeti'ni kurmasının 
belgeseli çekiliyor

Oltu, 1877- 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında im-
zalanan Ayastefanos Antlaşması'na göre savaş tazminatı
olarak Rusya’ya bırakıldı. Antlaşmadan sonra bölgedeki

Rus işgali 40 yıl sürdü. İşgal, 25 Mart 1918’de Türk ordusu-
nun Oltu’ya girmesiyle son buldu. Ancak 30 Ekim 1918’de im-

zalanan Mondros Mütarekesindeki bazı maddeler Oltu’nun
yeniden işgali anlamına geliyordu. Oltu halkı, bu şartları kabul
etmeyerek yeniden örgütlenmeye başladı. 'Oltu İslam Komi-
tesi' tarafından 25 Mayıs 1919’da Yusuf Ziya Bey başkan-

lığında 'Oltu Şûra Hükümeti' kuruldu. Oltu ve çevresini
bir yıl kadar başarı ile yöneten 'Oltu Şûra Hükûmeti'

Mart 1920’de anavatana katılma kararı aldı.
TBMM, 17 Mayıs 1920’de Oltu’nun

anavatana katılma talebini
kabul etti.

OLTU ŞURA 
HÜKÜMETİ
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Aziz Sancar’ın 
evi müze oluyor

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın
Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü evin
müzeye dönüştürülme projesi hazırlandı

mardin Valiliği ve
Mardin Büyükşehir Be-
lediyesi'nce ilçede San-

car ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36
odalı tarihi konağın bir bölümünün
restore edilerek müze haline getiril-
mesi için proje hazırlandı. Rölöve
çalışmasının başladığı evde hava
koşullarının düzelmesiyle restoras-
yon çalışmalarına geçilecek.

Vali Yaman: Gurur duyuyoruz

Vali Mustafa Yaman, Prof. Dr. Aziz
Sancar'ın 2015 Nobel Kimya Ödü-
lü'nü almasın-
dan duyduğu
memnuniyet ve
gururu dile ge-
tirdi. Sancar'ın
gençlere rol
model olan de-
ğerli bir bilim
insanı oldu-
ğunu aktaran
Yaman, San-
car'ın yaşadığı,
hatıralarının yer
aldığı tarihi bir
konağın bulun-
duğunu belirtti.
Evin müzeye
dönüştürülme-
sini istediklerini
aktaran Yaman,
konağın uzun
süredir kullanılmadığını anım-
sattı.Yaman, bu nedenle öncelikle
evin restore edileceğine işaret ede-
rek, şöyle dedi:
"Evin müzeye dönüşmesi konu-
sunda Sancar ailesiyle bir karar bir-
liğine vardık. Hem hatırasını
yaşatalım hem de müze ev haline
gelsin istedik. Ona göre çalışmalar
yürütüyoruz. O konak, uzun süre-
dir kullanılmadığı içinde restoras-
yon ihtiyaç duyuyor. Mardin
Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi
olarak buna biz destek veriyoruz.
Şu anda arkadaşlar çalışmalarına
başladılar. İnanıyorum ki çok kısa
süre içerisinde restorasyonu bitire-
ceğiz. Oraya gelecek misafirlerin is-
tifadesine sunmuş olacağız. Hem
hatıratları canlı tutulacak, hem de o
yaşantının bulunduğu zaman dili-
minin orijinal şeklini bundan son-
raki zamana aktarılmasını sağlamış
olacağız."

36 oda, 12 dairelik konak

Aziz Sancar’ın yeğeni Mahmut
Sancar da 36 oda ve 12 daireden
oluşan konağın bir bölümünün
hala ev olarak kullanıldığını söy-
ledi.Sancar'ın yaşadığı dairenin atıl
durumda olduğunu kaydeden
Mahmut Sancar, valilik ve beledi-
yenin desteğiyle evin müzeye dön-
üştürmesi kararının ailesini
sevindirdiğini vurguladı.

Hastane gibi kullanıyordu

Sancar'ın ilçeye bağlı bir beldede
doktorluk yaptığı dönemde, mesai
saatleri dışında yaşadığı evin hasta
akınına uğradığını aktaran Mah-
mur Sancar, "Burası devlet hasta-
nesi gibi kullanılıyordu. Kimseden
ücret almıyordu, bilakis ilaçları da
kendi cebinden karşılıyordu" dedi.
Evin müzeye dönüşmesinin ilçeye
büyük bir değer katacağını ifade
eden Mahmut Sancar, restorasyon
sonrası Aziz Sancar'ı evin açılış tö-
renine katılması için davet edecek-

lerini söyledi.

Savur halkı
sevinçli

İlçe sakinle-
rinden Vasfi
Doğruyol,
Aziz San-
car'ın öğren-
cilik yıllarında
kullandığı
odayı her zi-
yaretlerinde
gurur yaşa-
dıklarını belir-
terek,
"İlçemizden
dünya ça-
pında ödüllü
bir bilim
adamı çıktığı

için gururluyuz. Evinin müzeye
dönüştürülmesi Savurluları sevin-
dirdi. İlçemizin tanıtımına da
büyük katkı sağlayacağına inanıyo-
rum. Aziz Sancar'ın da ilçemizi zi-
yaret etmesini bekliyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Altın Küre, SAG ödül
törenlerinde vegan

menü tercih 
edildikten sonra bir

çevreci tutum da 
Oscar yetkililerinden

geldi. 9 Şubat'ta
gerçekleşecek olan 

92. Oscar Ödül
Töreni’nin yemek

menüsü vegan olacak

Joker filminin yıldızı Joaquin Phoenix, Altın
Küre yetkililerini vegan menü konusunda ikna
etmişti. Ödül törenlerinde Jennifer Aniston ve

Russell Crowe'un da konuşmalarında özellikle iklim deği-
şikliğine yer vermesi ödül törenlerini daha duyarlı olma
yoluna sevk etti. 

Karbon ayak izini azaltma kararı
Pazartesi günü Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi’nin yaptığı açıklamada, “Akademi, dünyanın
her yerinden gelen hikaye anlatıcılarından oluşan bir orga-
nizasyon ve küresel üyeliğimize gezegeni destekleme tah-

hüdü borçluyuz” dendi. Akademi, son 10 yıldır karbon
ayak izini azaltmaya karar vermiş ve 7 yıldır da Oscar tö-
reninin karbon ayak izinin sıfır olduğunu açıkladı. Yetkili-
ler, “Nihai karbon izsiz olma hedefi ile sürdürülebilirlik
planımızı genişletmeye devam ediyoruz” dedi.
Joaquin Phoenix’in ısrarları sonucu Altın Küre töreninde
son dakika değişikliği yapılarak vegan menüye geçilmişti.
SAG Ödülleri’nde de akşam yemeği menüsü vegandı. Os-
car’da menünün yüzde 70’i vegan, yüzde 30’u vejetaryen,
balık ve etten oluşacak. 9 Şubat’ta gerçekleşecek olan tö-
rende vegan menünün yanı sıra, plastik şişe dahi kullanıl-
mayacak.

Oscar bu yıl vegan olacak

Asaf, vefatının 
39. yıl dönümünde

ANILDI
28 Ocak 1981'de hayata veda eden
ünlü şair Özdemir Asaf,  ölümünün
35.ölüm yıl dönümünde çeşitli 
etkinliklerle anıldı. Usta şairin şiirleri,
bir dönem yaşadığı Kadıköy' deki
sokak kaldırımlarında yerini aldı

Özdemir Asaf ölü-
münün bu sene
35.ölüm yıl dönü-

münde sevenleri tarafından
anıldı. Türk edebiyatına ölümsüz
eserler bırakan Asaf, özellikle
gençlerin şiire
olan ilgisinin
oluşmasında
önemli rol oy-
namıştır. Bir-
çok şiiri ile
halkın her kesi-
minde özel bir
yeri olan Asaf,
Türk edebiyat
dünyasının unutulmaz şairleri
arasında yer alıyor.

'Yaşayan Sokaklar' projesi

Kadıköy Belediyesi ünlü şairlerin
Kadıköy' de yaşadıkları sokaklara
da şiirler yazılı kaldırım taşları
döşemeye devam ediyor. Yaşayan
Sokaklar Projesi kapsamında Öz-
demir Asaf' ın şiirleri Acıbadem
Mustafa Bey Çıkmazı' ndaki bir
dönem yaşadığı evin önündeki
kaldırımlarda yer alacak. Ayrıca
çevreye yeni peyzaj uygulamaları
da yapılacak. 
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FenerbahçeKulübü, 22 yaşındaki orta saha Barış Alı-
cı'nın Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralandığı bil-
dirdi. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde
yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor'a

kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçi-
ka'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika
takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış 
Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz" denildi. DHA

Sergen Yalçın’ın, BtcTurk Yeni Malat-
yaspor’dan eski öğrencisi olan Brezil-
yalı yıldızın transferine çok sıcak baktığı
belirledi. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz
günlerde prensip anlaşmasına varılan
Guilherme’yi, TFF Lisans Kurulu’nun
belirlediği takım harcama limiti engeli
nedeniyle kadrosuna katamamıştı. 1
milyon 850 bin lira harcama limiti bulu-
nan Kartal’ın, 28 yaşındaki yetenekli
oyuncu için yeni bir girişimde bulunabi-
leceği aktarıldı. Sergen Yalçın’ın kendi-
sine önerilmesi halinde Guilherme’ye
‘evet’ diyeceği vurgulandı.

Yeniden
Guilherme
Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık
anlaşmaya varan Beşiktaş'ta 
transfer çalışması da sürüyor.
Siyah beyazlılar imza aşamasına
geldiği ancak kadrosuna
katamadığı Guilherme için
girişimde bulunacak. Brezilyalı 
orta sahanın eski hocası Sergen
Yalçın ile de çalışmaya sıcak
baktığı öğrenildi

Yaz transfer döneminde Linnes'e lisans
çıkartmayan ve Şener Özbayraklı'yı
transfer eden Galatasaray'da karar Ma-
riano'nun kalması oldu. Kış döneminde
Norveçli oyuncuyu yeniden kadrosuna
yazan Cimbom istediği verimi alama-
yınca ibre Brezilyalı futbolcuya döndü-
Geçer not aldıVe Mariano,
Galatasaray’da kaldı. Cim-Bom’da ya-
bancı sayısının fazlalığı nedeniyle göz-
den çıkarılan Mariano, yeniden takımın
asları arasında yerini aldı. Maç eksiği
bulunan Linnes’in istenen performansı
gösterememesi nedeniyle şans verilen
Brezilyalı futbolcu, Konyaspor maçın-
daki performansı olumlu not aldı.

Linnes ve Şener'i geride bıraktı

Fanatik'in haberine göre tecrübesi ve
kalitesiyle Mariano’yu elde tutma kararı
alan teknik direktör Fatih Terim’in bu
kararı almasında Brezilyalı futbolcunun
yükselen performansının yanı sıra, Lin-
nes’in istenen seviyede dönememesi ve
Şener’in de beklentilere yanıt vereme-
mesi etkili oldu.

Mariano
kaldı!

SP  R
Kış memleketi Eruzurum'da spora olan ilgi artıyor. Kış sporları için binlerce kişi başlama kararı
alıyor ve kariyer yapıyor. Futbol kulübü sayısı 46'dan 9'a düşerken kış sporları kulübü sayısı ise
170'e yükseldi. 9 bin lisanslı sporcu bulunan Erzurum'da 4 bin 745 sporcu ile kayak ilk sırada

erzurumlu sporu sevdı

M ilyonların futbol sevdasıyla yaşa-
dığı günümüzde Erzurum'da kış
sporlarının trendi her geçen yıl

biraz daha yükseliyor. 2000'li yılların başında
46 futbol kulübünün faaliyet gösterdiği Er-
zurum'da 2020 yılının Şubat ayında yapıla-
cak amatör küme maçlarına sadece 9 takım
katılma müracaatında bulundu. Süper ama-
tör, 1'inci amatör ve 2'nci amatör küme
olmak üzere birçok grupta mücadele eden
takımlar 2020'de sadece 1'inci amatör kü-
mede maça çıkacak. Bin 676 lisanslı sporcu
sayısı bulunan futbola kentte ilgi her geçen
yıl biraz daha azalıyor.

Kış oyunları patlama yaşattı

Amatör futbolun her geçen yıl gerilediği Er-
zurum'da 2011'de düzenlenen Dünya Üni-
versiteler Kış Oyunları'yla (UNIVERSIADE)
birlikte kış sporlarında büyük bir patlama ya-
şandı. New York Times gazetesi tarafından
dünyanın en iyi 18'inci kayak merkezi olarak
gösterilen Palandöken'in yanı sıra buz pateni
salonları ve diğer tesisleriyle Erzurum kış

sporlarının merkezi oldu. Kentte kayaklı
koşu, biatlon, kayakla atlama, Alp disiplini
branşını barındıran kayağın yanı sıra buz pa-
teni, buz hokeyi ve curling'de onlarca yeni
kulüp kuruldu.

9 bin sporcu lisans aldı

Başta kayak olmak üzere çeşitli dallarda faa-
liyet gösteren 170'e yakın kulüpte yaklaşık 9
bin sporcu lisans aldı. Erzurum'da kayak
branşı 4 bin 75 lisanslı sporcu ile en çok ilgi
gösterilen kış sporu oldu. Bunun ardından
çocuk ve gençlerin en çok ilgi gösterdiği
branşlar ise 2 bin 56 sporcuyla buz pateni ve
2 bin 9 sporcuyla buz hokeyi olurken, buzun
satrancı olarak bilinen curling'de lisanslı
sporcu sayısı ise 700'e ulaştı. Kış sporlarında
lisans alan sporcuların 5 bin 671'ini erkekler
oluştururken 3 bin 33 kadın da bu branşları
tercih ederek lisans aldı.

Kayağa ilgi arttı

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, özel-
likle Doğu'da kayağın ata sporu haline geti-

rilmesi için çalıştıklarını belirterek, 3-4 ay kar
altında olan şehirlerde kayak okulları açıl-
ması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim müdür-
lükleriyle görüştüklerini ifade eden Başkan
Ali Oto, 7'den 70'e herkesin yapabildiği ka-
yağa ilginin arttığını kaydetti.

Curlingde 700 sporcu var

Kış sporları içinde curling branşında uluslar-
arası müsabakalarda önemli başarılar elde
ettiklerini vurgulayan Curling Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın da Erzu-
rum'da 5 salon bulunduğunu belirtti. 4 salo-
nun buz hokeyi ve buz pateni branşlarına
hizmet ettiğini bir salonunda ise curling oy-
nandığını anlatan Akın, Erzurum'da 70'e
yakın kulüpte kadın ve erkek 700'e yakın
sporcu olduğunu söyledi.

Herkes curling yapıyor

Genç Milli Curling Takımı Antrenörü Bilal
Ömer Çakır, UNIVERSIADE sonrası Erzu-
rum'da kış sporlarının önemli bir aşama kay-
dettiğini dile getirdi. Erzurumluların kış

sporlarını özellikle de curling'i sevdiğini ifade
eden Çakır, futbol, basketbol ve voleybol gibi
spor dallarında lisansı olan çok sayıda spor-
cunun curling'e başladığını belirtti. Çakır,
"Erzurum zaten kış memleketi. Kış aylarında
zaten herkes cadde ve sokaklarda curling ya-
pıyor. Bizim ayağımız buza alışkın. Bu spor
dalında diğer yerlere göre biraz daha önde-
yiz diye düşünüyorum" dedi.

Futbol kan kaybetti

Bir zamanlar büyük mücadeleye sahne 
olan amatör futboldaki kan kaybını destekle-
rin azalmasına bağlayan Futbol İl Temsilcisi
Burhanettin Andiç, "2000'li yıllarda 40'tan
fazla kulüp başta süper amatör olmak üzere
Erzurum'da düzenlenen liglere katılıyordu.
Erzurum merkezdeki kulüplerin yanı sıra il-
çelerde de futbol kulüpleri amatör kümelerde
şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Son
yıllarda kulüp sayısı çok azaldı. Bu yıl dü-
zenlenecek amatör küme maçlarına sadece 
9 takım katılma hakkı elde etti" açıklamasını
yaptı.  DHA

Amatör futbolun her geçen yıl gerilediği 
Erzurum'da 2011'de düzenlenen Dünya Üniversi-

teler Kış Oyunları'yla (UNIVERSIADE) birlikte kış
sporlarında büyük bir patlama yaşandı. 

Bakanlar ve sporcular Elazığ'da
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün spor ve siyaset dünyasından birçok isim Elazığ'da bir
araya geldi. Valilik binasında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolculardan; Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, "İnsanlık dersini millet
olarak tarihten beri ortaya koyduğumuz
gibi bu dinamizmimizin, bu ruhumuzun
ne kadar canlı ve ne kadar diri olduğunu
da ortaya koymuş oluyoruz " dedi

Ortaya konulan kardeşiik örnek
olacak bir tablodur

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, "Öncelikle dep-
remde hayatını kaybeden
kardeşlerimize Allahtan
rahmet, yararlılara acil şi-
falar ve milletimize baş
sağlığı diliyorum. Bu tür
zor durumlarda devletimi-
zin, milletimizin ne kadar
güçlü olduğunu ne kadar
bir ve beraber olduğunu
görmüş olduk. Rabbim
bizlere bundan sonra
böyle açılar yaşatmasın,
insanlarımızı milletimizi
bütün afetlerden, felaket-
lerden esirgesin. Ancak or-
taya konulan kardeşlik,
dayanışma, millet olma
tablosu pek çok millet ve
insan için örnek olacak bir
tablodur. Ben bu vesileyle
devletimize, başta Sayın
Cumhurbaşkanımız, ba-
kanlarımız, yerel yönetim-
lerimiz, milletvekillerimiz,

STK’larımız ve bu manada Malatya’ya,
Elazığ’a el uzatan, yüreğini koyan herkese
şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade etmek
istiyorum. İnsanlık dersini millet olarak ta-
rihten beri ortaya koyduğumuz gibi bu di-
namizmimizin bu ruhumuzun ne kadar
canlı ve ne kadar diri olduğunu da ortaya
koymuş oluyoruz. İnşallah bundan son-
raki süreçte de yaraları sarmada da ileriye

birlikte yürümede de en iyisini millet ola-
rak ortaya koyacağız" dedi.

Yatırımlar başladı

Bakan Kasapoğlu, depremzedelere bütün
spor camiasının selamlarını ve geçmiş
olsun dileklerini ileterek, "Bu vesileyle
Uğurcan kardeşime, Selçuk kardeşime,
Hasan Ali’ye ve kulüplerine ve camiamıza

teşekkür ediyorum. Millet olarak inşallah
birliğimizi, beraberliğimizi her alanda
ortaya koyduğumuz gibi aramaları,
renkleri farklı olsa da bugün spor ca-
miamızın temsilcilerinin burada ol-
ması yüreklerin bir çarptığının,
beraber olduğumuzun ortaya kon-
ması açısından da çok önemlidir.
Gençlik ve Spor Bakanlığımız, eki-
bimiz, arkadaşlarımız, tesisleri-
miz, spor salonlarımız başta
olmak üzere, yurtlarımızla,
gençlik merkezlerimizle, genç-
lik liderlerimizle, gönüllü
gençlerimiz burada da bir
kısmı yolda. Onlar da bun-
dan sonraki süreçte gençle-
rimizle birlikte süreci,
yaraları takip etmeye, ya-
raları onarmaya yönelik
çalışmalarla, değişik ak-
tivitelerle burada ola-
caklar. Onların da
yürekleri burada, bir
kısmı burada, inşal-
lah onun planlama-
sını da Gençlik

Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle yaptık.
Az önce ifade ettiğimiz gibi yaraları birlikte
saracağız, özellikle bundan sonra bakanlığı-
mıza ait gerek spor tesislerimiz, gerek yurtla-
rımız, gerekse diğer alanlardaki çalışan
arkadaşlarla birlikte masaya yatıracağız,
onarım gereken konularla ilgili çalışmalar
dün itibariyle başladık. Bundan sonra Ma-
latya’mız, Elazığımız için gerekli görülen ya-
tırımlar başlamıştır ve bunların
hızlandırılması da başlamıştır. Bundan son-
raki süreçte yeni ihtiyaçların da planlanması
ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesi nokta-
sında çalışmalarımızı da ortaya koyacağız.
Ben burada emek gösteren herkese teşekkür
ediyorum, saygı değer bakanlarımıza, ilk
andan itibaren katkı koyan, gönül veren her-
kese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim mil-
letimizi ve memleketimizi tüm kötülüklerden
esirgesin" diye konuştu.

Hep beraber olmaya devam
edeceğiz

Bakan Kasapoğlu ile birlikte Elazığ'da yer
alan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan,
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah'tan rahmet ve yararlılara acil şifa diliyo-
rum. Allah geride kalanlara sabır versin, biz
öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde ken-
dimizi gösterebiliyor ve acılarımızı paylaşa-
biliyoruz. Dolayısıyla biz spor camiası olarak
hem maddi hem manevi ne gerekiyorsa her
zaman yapmaya hazırız. Dediğim gibi söyle-
necek çok şey yok, üzgünüz ama yaraları
sarmak adına hep beraber olmaya devam
edeceğiz" şeklinde konuştu. DHA

Fenerbahçe'de barış alıcı Westerlo’ya kiralandı

Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu



FIBA Erkekler Avrupa Kupası L
Grubu'nda geçen hafta çeyrek
finali garantileyen Pınar Karşı-
yaka, gruptaki 5'inci maçında
bugün Rusya'da Enisey ile kar-
şılaşacak. Krasnoyarsk kentin-
deki Arena Sever'de oynanacak
müsabaka TSİ 15.30'da başla-
yacak. İlk 4 maçını kazanan

Kaf-Kaf, Enisey'i deplasmanda
yendiği takdirde son karşılaş-
malar oynanmadan liderliği de
garantilemiş olacak. 
Bugüne kadar Avrupa arena-
sında 219 maça çıkan yeşil-kır-
mızılılar 116 galibiyet, 101
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde
etti. 

SÜPER Lig’in 19’uncu hafta-
sında deplasmanda Göztepe’ye
2-1 mağlup olan Beşiktaş, müca-
delede kural hatası yapıldığı gerek-
çesiyle Türkiye Futbol
Federasyonu'na (TFF) resmi baş-
vuru yaptı. Karşılaşmanın 45’inci da-
kikasındaki hava atışının kurallar gereği
kendileri yerine Göztepe'ye verildiği ve
gelişen atakta yaşanan serbest vuruşta gol
yedikleri yönünde dilekçe hazırlayan siyah-
beyazlılar, karşılaşmanın tekrar edilmesini
istedi.

Resmen duyurdular

Göztepe maçının tekrar edilmesine yönelik
başvuruda bulunan Beşiktaş'ta talep ile il-
gili olarak kulübün resmi sitesinden açık-
lama yapıldı. Açıklamada; “Kulübümüz;
Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haf-
tasında Göztepe ile oynadığı müsabakada
yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt
etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Tür-
kiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru-
sunu gerçekleştirmiştir.” denildi.

Göztepe'den tepki var

Süper Lig'de'de yeni stadı Gürsel Aksel
Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşik-
taş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'de Başkan
Vekili Talat Papatya, DH'A'ya açıklama-
larda bulundu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre
Kocadağ'ın maç sonrası sarf ettiği, "Beşik-
taş masaya yumruğunu vuracak, yumru-
ğunu vurdu mu artık yıkıp geçecek"
sözlerini değerlendiren Papatya, "Biz Göz-
tepe olarak her zaman sporun centilmence
ve fair-play çerçevesi içinde oynanması ta-
raftarıyız. Ancak bizim olduğumuz masaya
kimse yumruk atamaz. Buna asla müsaade
etmeyiz" diye konuştu. Beşiktaş'ın Gözte-
pe'nin attığı ikinci golden önce kural hatası
olduğu gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na
başvuru yapmasını da yorumlayan Pa-
patya, "Yönetimi kurulu olarak toplanırız,
bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaparız.
Göztepe camiası rahat olsun" dedi.
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B ursaspor’un devre arasında kadro-
suna kattığı 32 yaşındaki eldiven
emrullah Şalk, kulüp televizyonuna

samimi açıklamalarda bulundu. Bursaspor
Kulübü’ne transfer sürecini aktaran dene-
yimli kaleci, yeşil-beyazlı kulüp için Adana
Demirspor’da 1.5 yıllık kontratını feshetti-
ğini dile getirdi.

Bursaspor için vazgeçti
Kendisine farklı kulüplerden de teklifler ol-
masına karşın Bursaspor’u tercih ettiğine
işaret eden emrullah Şalk, “5 yıl önce Ba-
lıkesirspor’da oynuyordum, 39 yıl sonra
Süper Lig’e çıkma sevinci yaşamıştık.
yakın olduğundan devamlı hazırlık maçları
yapmaya Bursa’ya geliyorduk, içimde hep
bir gün Bursaspor’da oynama hayali vardı.
Geçtiğimiz sezon ibrahim (Üzülmez) hoca
ile birlikte çalıştık ve şampiyonluk yaşadık.
Bursaspor’dan transfer teklifi alınca heye-
canlandım, daha sonra Sportif Direktör
Selçuk erdoğan ile transfer için görüş-
meye başladık. Öte yandan 1.5 yıllık çok
önemli bir kontratım vardı, 32 yaşındayım.
Bir muhasebe yapıyordum kafamda, son
olarak ‘Hiç önemli değil, Bursaspor’a gi-
deceğim’ diyerek kontratı feshettim. TFF

1’inci Lig’den
de

kulüpler transfer teklifleri bulunduğunda
Bursaspor'a gideceğimi söyledim. Ardın-
dan transferimiz gerçekleşti” dedi.

Bu takımın süper Lig'e çık-
ması gerekiyor
imza töreninde “Bu bizim için şampiyon-
luk değil, bir kulübün geleceğini kurtarma
davası” ifadesini kullanan deneyimli eldi-
ven, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine ise
“Bursaspor Kulübü’nün tek çıkar yolu
Süper Lig’e çıkmak. Taşıma su ile değir-
men dönmez, bugün sanayi odası, yarın
belediye başkanı, diğer gün iş insanı yar-
dım eder ama nereye kadar? Kalıcı bir
şeyler için bu takımın Süper Lig’de olması
gerekiyor. Kapısından içeriye girdiğim ilk
andan itibaren de, camia bana bunun bir
şampiyonluk değil de bir kulübün gelece-
ğini kurtarma davası olduğunu hissettirdi.
Hayatımda ilk defa öyle bir imza töreni ya-
şadım. Sağ olsunlar, çok olumlu tepkiler
aldım. Tamamen o anı yaşayarak söyledi-
ğim bir şeydi, bu doğrultuda hareket ede-
ceğim” diye konuştu.

çağLar kardeşim giBi
Bursaspor’da bu sezon istikrarlı olarak
forma giyen ve takımın en fazla süre alan
isimlerinden biri olan kaleci Çağlar Şahin
Akbaba’ya dair de samimi açıklamalarda

bulunan emrullah Şalk, “Şu an oy-
nayan bir kalecimiz var, Çağ-

lar oynadığı müddetçe de
desteğimiz sürecek,

sıramızı bekleye-
ceğiz. Çağlar

benden
çok

daha iyi bir kaleci, ben de ondan daha tec-
rübeliyim. Çağlar, kardeşim gibi. Aramızda
çok iyi bir bağ var. Hep böyle oynasın, ben
devamlı onun arkasında beklemeye razı-
yım. Neresinden bakarsanız bakın Bursas-
por’un bu ligde yeri yok. Çok yüksek bir
borçtan da bahsediliyor, bunun da tek kur-
tarır yönü Süper Lig’e çıkmak” ifadelerini
kullandı.

takıma en Büyük katkı 
taraftardan geLmeLi
TFF 1’inci Lig’de uzun yıllar görev aldığını
ve ligi çok yakından takip ettiğini belirten
32 yaşındaki kaleci, taraftara da seslendi.
Bursaspor’un çok büyük başarılar yakala-
dığından, çok büyük beklentilerin bulundu-
ğunu ve çıtanın yüksekte olduğunu
söyleyen Şalk, “Bazen, bazı maçlarda
oyundan, skordan ötürü memnuniyetsizlik
olabilir. Bu lig, dışarıdan bakıldığı gibi
kolay değil. Mücadele üzerine kurulu bir
lig. Sabır ön planda. Son dakikada buldu-
ğumuz goller de bence şampiyonluk ala-
meti. Takım son ana kadar mücadeleyi
bırakmıyor. Fatih Karagümrük galibiyetinin
de en büyük etkenlerinden biri taraftar. Bir
kulübün geleceğini kurtarmada en büyük
katkıyı taraftarın vermesi gerekiyor. Onlar
destek verdiğinde neler olacağı ortada.
Daha önce başladığımız işleri güzel bitirdi-
ğimiz gibi, bu yıl da inşallah güzel bitirmek
nasip olur” dedi.

iBrahim hoca mert Bir adam
Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde forma
giyerken, şu anki teknik direktörü ibrahim
Üzülmez ile birlikte çalışan emrullah Şalk,
deneyimli teknik adamın en ince ayrıntı-
sına kadar her şeyi düşündüğünü dile ge-
tirdi. ibrahim Üzülmez’in en büyük
artılarından bir tanesinin, mevcut anı ve
olayı çok yaşaması olduğuna işaret eden
Şalk, “izleyenler de kulübede görüyor.

Duygusal bir adam, mert bir adam ve
işine çok saygısı var. ibrahim hocanın

en sevdiğim özellikleri bunlar. O’nun
için kolay diye bir şey yok. Geçen
sezon Gençlerbirliği’nde güzel
günlerimiz geçti. Bu ligde de tec-
rübe sahibi. işine saygısı olan,
disiplinli ve gördüğü doğruyu
söyleyen bir adam. Benim gö-
zümde bugün ligler arasında
çok fazla kalite farkı yok. An-
trenörlük de oyuncu idare
etme sanatı. 25 farklı bölge-
den, ırktan, dinden, kültür-
den insanlar var. Bu
birbirinden farklı topluluğu
kaynaştırıp idare eden başa-
rılı oluyor, ibrahim hoca da
iyi bir sanatkar” değerlendir-
mesinde bulundu. DHA

BURSASPOR SUPER
LIG’DE OLMALI

TFF 1. Lig 
ekiplerinden 

Bursaspor'un yeni
transferlerinden
Emrullah Şalk,

Adana Demirspor
ile yeşil beyazlı

kulüp için yollarını
ayırdığını ifade

ederek; 
“Neresinden

bakarsanız bakın
Bursaspor’un bu

ligde yeri yok.
Yüksek bir borçtan

bahsediliyor,
bunun da tek
kurtarır yönü

Süper Lig’e
çıkmak” dedi

Son Fırtına 

KEViN!
Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 

gündeme gelen son isim Kevin Theophile-Catherine oldu. Dinamo 
Zagreb'de forma giyen Martinikli futbolcu için resmi girişim yapıldı

NDiAye ve Bilal Başacıkoğlu transferleriyle
Süper Lig'in ikinci yarısına giren Trabzons-
por'da kadroya katılacak son isim stoper ola-
cak. Şu ana kadar yaptığı transfer
çalışmalarında herhangi bir isimle anlaşama-
yan bordo mavililerin gündemindeki son fut-
bolcu Dinamo Zagreb'de oynayan Kevin
Theophile-Catherine oldu. Martinik asıllı Fran-
sız futbolcu için resmi girişimde bulunan Fır-
tına eğer Hırvat ekibiyle anlaşma sağlarsa bir
transferi daha sonlandıracak.

Sözleşmesi sona eriyor

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona ere-
cek olan 30 yaşındaki oyuncu için Hırvat tem-
silcisine düşük bir satın alma bedeli öneren
bordo-mavililerin transferi gerçekleştirmek için
temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Kariyerinde
Rennes, Cardiff ve Saint- etienne gibi takım-

larda da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli
oyuncunun esas mevkiinin stoper olmasına
rağmen savunmanın her iki kanadında da oy-
nayabildiği ifade edildi.

Kevin Theophile-Catherine kimdir?

28 ekim 1989 tarihinde Fransa'nın Saint-Brieuc
kentinde dünyaya gelen Kévin Théophile-Cat-
herine aslen Martinik vatandaşıdır. Fransız va-
tandaşlığı da bulunmaktadır. Futbola Rennes
kariyerinde başlayan 30 yaşındaki futbolcu bu
kulüpte profesyonelliğe adım attı. ilk transferini
Cardiff'e gerçekleştirdi. Sonrasında Saint eti-
enne tarafından önce kiralandı sonra bonser-
visi alındı. 2018-2019 sezonunda Hırvatistan'ın
en büyük kulübü Dinamo Zagreb'e imza attı.
Kariyerinde 336 maçı bulunan Kévin Théop-
hile-Catherine 5 gol atıp 10 da asist yaptı. Bir
kez de Hırvatistan ligi şampiyonluğu kazandı.

Trabzonspor’un Süper Lig’in 20’nci haf-
tasında oynayacağı Fenerbahçe maçı
biletleri satışa sunuldu. Buna göre 1
Şubat 2020 Cumartesi günü 20.00’da
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical
Park Stadyumu’nda oynanacak karşı-
laşmanın bilet fiyatları şöyle; Batı Alt
VIP Tribün 1.000 TL, Batı Alt VIP Tribün
900 TL, Batı Alt VIP Tribün 750 TL, Batı
Alt VIP Tribün 500 TL,
Kategori 1 Batı Alt
Tribün/Batı Üst

Tribün 350 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tri-
bün/Doğu Üst Tribün 250 TL, Kategori 3
Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 200
TL, Kategori 4 Doğu Alt
Tribün/Doğu Üst Tribün 175
TL, Güney Kale Arkası
Kuzey Kale Arkası
125 TL.

Biletler satışta

Beşiktaş’tan 
tekrar talebi; 
Göztepe’den

TEPKi
Süper Lig'de Göztepe'nin
Beşiktaş'ı 2-1 yenerek
3 puan kazanmasının
ardından siyah
beyazlılar ikinci golde
kural hatası yapıldığı
iddiasıyla TFF'ye
başvurdu. İzmir ekibi
ise talebe tepki gösterdi

Kaf-Kaf'ın

raKibi

EnisEy
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

AYNISINI YAPARDIK
Elazığ depreminin sembol isimlerinden biri de
Dürdane Aydın ve ailesini enkazdan çıkaran
Suriyeli Mahmud El Osman oldu. Suriyeli 
Mahmut'un hikayesini öğrenen İstanbul'da
yaşayan Suriyeliler, Mahmud El Osman'ın
yerinde olsalardı aynısını yapacaklarını ve 
insanlara yardım edeceklerini söylediler
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E lazığ’da meydana gelen depremde
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan bina-
nın enkazında kalan Dürdana ve

Zülküf Aydın çiftini, enkazı elleriyle kaza-
rak Fırat Üniversitesi öğrencisi Suriyeli
Mahmud El Osman çıkarmıştı. Dürdane
Aydın'ın depremin ilk günü enkaz altından
çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda
kendisini kurtaran ve sadece isminin
'Mahmud' olduğunu bildiği Suriyeli gence
teşekkür etmesinin ardından Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli Mah-
mud ve ailesine vatandaşlık verileceğini
açıklamıştı. İstanbul Aksaray'da yaşayan
Suriyeli Manhal Abdullahid, "İnsanlıklı,
vicdanlı bir şey. Biz de yaparız. Zaten İs-
tanbul'da eskiden bir deprem oldu, birbiri-
mize yardım ettik. Türkler bize yardım
ettiler, biz de Türklere yardım ederiz. Yar-
dım beklemeden yardım ederiz" dedi.

Ona selam gönderiyoruz

Çocuklarıyla birlikte Türkiye'de yaşayan
Kamer Hanbali ise "Mahmud çok iyi bir
çocuk ve iki kişiyi kurtardığı için onunla
gurur duyuyoruz. Ona selam gönderiyo-
ruz. Yerinde olsaydım ben de yapardım,
çünkü ben ihtiyacı olan birisini bırakmam.
Türkiye ona çok güzel bir ödül vermiş"
diye konuştu.Suriye uyruklu Muhammed
Halil, "Ben de Mahmud kardeşim gibi ya-
pardım. Aynı ülkede yaşıyoruz. Ben de
öyle yapardım. Burası bizim ülkemiz gibi.
Altında kim olursa olsun yaparım" dedi.

Topraktan çıkarır alırım

İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu Musa
Bakkur da "Aynı yaptıklarını yaparım, kur-

tarırım kadını toprak altında bırakmam.
Tırnaklarımla topraktan çıkarır alırım"
diye konuştu. Suriyeli Abdullah Tiflahmed
ise,"Kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Tür-
kiye, Suriye hepsi aynı. Adamın yaptığı
çok güzel bence. Ben de kurtarırdım" dedi.
Hatim Nasrı ise, "Mahmud iyi bir şey
yaptı. Normal bir şey, böyle yapmak
lazım. Yardım ederiz tabii" şeklinde
konuştu. DHA

Suriyeli Mahmud El Osman ise deprem günü yaşanan-
ları, "Depremin olduğu dakikalarda sokağa çıktım, kala-
balığı gördüm. Binanın yıkıldığını gördüm. Bunun
üzerine mutfağın penceresinden apartmana girdim. Hiç-
bir ses duymadım, ışık görmedim. Daha sonra apartma-
nın durumundan dolayı geri çıktım. Ancak çıkarken bir
ses duydum, orada bir insanın var olduğundan emin
oldum. Arkadaşlardan yardım istedim. O insanları enkaz
altından çıkarmak ve kurtarmak için bir şeyler yapmam
gerektiğini hissettim. Kurtarma ekipleri daha gelmemişti,
başka bir çarem yoktu ellerimle kazdım" diye anlatmıştı.

ELLERİYLE KAZIMIŞTI

Yaşam Nöbeti sona erdi
Adalar'da, 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından, 19 Aralık Perşembe
günü, İBB'nin önünde başlatılan "Yaşam Nöbeti", atların İBB tarafından satın alınarak, 
kurulacak olan rehabilitasyon merkezinde tutulması kararı üzerine sona erdirildi
EylEmin 41'inci gününde İBB
önünde son kez toplanan hay-
vanseverler, basın açıklamasıyla
eylemin sona erdirildiğini duyur-
dular. Grup adına Derya Yener'in
okuduğu açıklamada, "41 gün
süren mücadelemiz sonucunda
bugün artık umutla, neşeyle,
inançla haykırıyoruz: Adalar'daki
atlı fayton köleliği tarihe gömülü-
yor. Fayton zulmü altında yıllar-
dır sömürülerek çalıştırılan bin
300'e yakın atın yaşatılması,
kamu kurumları tarafından fi-
nanse edilecek bakım ve yaşam
ortamlarına ulaştırılması, yaşam
şartlarının bizlerin de içinde yer
alacağı hayvan hakları kurumları
tarafından denetlenmesi ve ya-
şamlarının sonuna kadar sömü-
rülmeden yaşayabilmeleri artık
öncelikli gündemimiz haline gel-
miştir. Bu nedenlerle: İBB önün-
deki çadırlarda başlattığımız
“Yaşam Nöbetiöni 41. gününde
İBB ve Valilik'le yapılan görüşme-
lerde elde ettiğimiz olumlu so-
nuçlar nedeniyle bitirdiğimizi
duyuruyoruz" denildi. DHA

Hayvanseverlerden Fundagül Özdem, "Yaşam Nöbeti" boyunca kullandıkları çadır, battaniye ve uyku tulumu
gibi malzemeleri toplayarak, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Elazığ'a göndereceklerini belirtti.

THY yeni dış hat 
noktalarına uçacak

Türk Hava Yolları(THY), Kaza-
kistan'ın Aktau ve Atyrau şehir-

lerine pazar koşullarına bağlı
olarak tarifeli sefer başlatılma-
sına karar verildiğini duyurdu

Uçak ve uçtuğu nokta sayısı her geçen yıl
artan Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Ay-
dınlatma Platformu'na(KAP) yeni sefer
noktaları ile ilgili yaptığı bildirim şöyle;
"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, pazar
koşullarına bağlı olarak Kazakistan'ın
Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer
başlatılmasına karar verilmiştir." Türk
Hava Yolları, Kazakistan'ın Aktau ve Aty-

rau şehirleri dışında bu yıl Ekvator Gine-
si'ndeki Malabo, Japonya'daki Haneda,
ABD'deki Newark ve Kanada'daki Van-
couver'a da uçuş yapacak. THY bu yıl iç
hatlarda 31,5-3 milyon, dış hatlarda 46-
47 milyon olmak üzere toplam 78-80 mil-
yon yolcu taşımayı ve yaklaşık 14,5-14,8
milyar dolar da konsolide satış geliri elde
etmeyi hedefliyor.  DHA

Başrollerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Ceyda
Ateş, Serhat Teoman ve Merve Çağıran gibi isimlerin
paylaştığı 'Çocuk' dizisi final yapmaya hazırlanıyor.
Veda öncesi Ceyda Ateş'ten duygusal bir paylaşım
geldi. Ateş, Instagram hesabından paylaştığı kareye
"Bol gülmeli bol huzurlu çok çalışmalı süper bir ekip-
tik, herkesi çok özleyeceğim. Yeni projelerde beraber
olmak dileğiyle. Bizi izleyen herkese teşekkürler. Çocuk
final bölümü ile bu akşam sizlerle" notunu düştü.
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Özerklik çatlağı
Ticari diplomasinin zirvesinde özerklik tar-
tışması yaşanıyor. Uluslararası arenada özel
sektör aracılığı ile ‘Türk Ticaret Diploma-
sisi’ faliyetlerini yürüten Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu’nun (DEİK) 33. Olağan Genel
Kurulu gergin dakikalara sahne oldu. Kür-
süye çıkan eski Bakan ve kurumun ilk baş-
kanı olan Ali Çoşkun ‘Yeniden Özerklik’
istedi. DEİK’in yapısı 2015 tarihinde Eski
Bakan Nihat Zeybekci yayınlanan yönetme-
lik ile değiştirilmiş ve Ekonomi Bakanlığı’na
bağlanmıştı. Özerk yapısını kaybeden ku-
rumdan Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TÜSİAD) ayrılma kararı vermişti.

Devlere diskalifiye

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun Genel
Kurulu’nda birçok sürpriz de yaşandı. Yeni
dönem yöneticileri belirlendiği toplantıda
ekonominin devleri listede kendine yer bula-
madı. Murat Ülker, Mehmet Ali Aydınlar,
Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Ali Koç ve
Rona Yırcalı listede yer almadı. Nail Olpak
başkanlığa devam ederken, yönetim liste-
sinde yenilenmeye gidildi. Rifat Hisarcıklı-
oğlu, İsmail Gülle, Abdurrahman Kaan ve
Mithat Yenigün başkan yardımcıları olarak
belirlendi.

Salon buz kesti

İlk DEİK Başkanı ve eski Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ali Coşkun’a ödülünü Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail
Olpak takdim etti. Konuşma yapmak için
kürsüye çıkan Çoşkun, kurum için yeniden
‘Özerklik’ tavsiyesinde bulundu. Çoşkun,
“Buradan bir öneri de bulunuyorum. DEİK
yeniden özerk yapısına kavuşsun” dedi. Sa-
lonun biranda buz kestiği konuşma sonrası
tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
MURAT PALAVAR


