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YASAL düzenlemelerden, denetimlere
kadar Türkiye’de birçok alanda
eksiklikler olduğunu söyleyen TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, yeni yasa
ile herkesin müteahhit olmasına olanak
sağlanmasa da son depremde
yaşananlarda yalnızca adı geçen 9
kişinin değil birçok kurumun da
sorumlu olduğunu belirtti. Ayatar,
değişen yasanın yetkinliğinin de
tartışılır olduğunu söyledi.

‘YENİ YASA DA YETERSİZ’

‘EV ALIRKEN DİKKAT EDİN’

ERMAN
ŞENTÜRK

İZMİR Büyükşehir
Belediyesi’nin başlattığı Biz
Varız dayanışması
kapsamında toplanan kira
yardımları 28 milyon 14 bin
liraya ulaştı.  � Sayfa 7’de

‘Acil sönüşüm!’

28 milyon
lirayı geçti

KONAK Belediye Başkanı
Abdül Batur, ilçeye yakışır
şekilde yapılacak yeni hizmet
binasını 2 yılda tamamlamayı
hedeflediklerini söyledi.   
� Sayfa 7’de

2 yıl içinde
bitirilecek

ABD’DE 59’uncu başkanlık seçimlerini Joe
Biden kazandı. Seçimlerle ile ilk açıklama
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’dan
geldi. Oktay, “Türkiye, ABD'nin yeni
yönetimiyle NATO müttefiklerini ilgilendiren
konularla ilgili çalışmayı sürdürecektir.”
İfadelerini kullandı.  � Sayfa 11’de

KIZILAY’IN kurduğu çadırdaki
eşyaların arasında geçmişe dair
hatıralarını kurtarmak için arayışa
giren depremzedeler gözyaşlarını
tutamadı.  � Sayfa 3’te

Gözyaşı ve
anılar kaldı

İKTİDARIN
hayvancılıkta bile
Türkiye’yi ithalatçı bir
ülke haline getirdiğini
söyleyen CHP’li vekil
Kamil Okyay
Sındır, üreticinin
sesine kulak
tıkandığını
belirtti.  
�Sayfa 4’te

ODA Başkanı Ayatar, müteahhitlerin
yanında çalışan personelin bile teknik
yeterliliğinin olması gerektiğini söyledi.
Vatandaşlara uyarıda da bulunan Oda
Başkanı Ayatar, “Ev alırken, ya da yeni bir
eve taşınırken sadece maliyeti, salonun
büyüklüğünü, balkon sayısını ya da
mutfaktaki fayansların kalitesini değil, evin
depreme karşı ne kadar güvenilir ve sağlam
olduğunu da sorgulayın” dedi.   � 13’te

‘BORC COK, 
KASA BOS’

VATANDAŞINvergi borcunun çok fazla
olduğunu ve bu nedenle yapılandırma
yapıldığını söyleyen mali müşavir Dilek Ete,
“Devletin şuan geliri ve kazancı azaldı. Borç çok
fazla, kasa boş. Yastık altındaki paralar
gerekiyor” dedi. Ete, önceki yapılandırmalarda
yüzde 20’sinin ödenebildiğini belirtti. � 8’de

dytdnzznblcn@gmail.comvdabakan@gmail.com

VAHAP DABAKAN

ABD ve Biden
vazgeçmez!

serkan@ibailetisim.com

SERKAN AKSÜYEK 9

Son ve en önemli 
ders olmalı… 

Potasyum
yetersizliğine dikkat

DENİZ ZÜNBÜLCAN

BİRev alabilmek için insanların ömrünü
harcadığına dikkati çeken DSP Genel
Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe,
depremzedelerin mağduriyetinin
giderilmesi için hızlı, gayretli ve çözüm
odaklı adımlar atılması gerektiğinin
altını çizdi.   � Sayfa 4’te

ÇÖZÜM ODAKLI

BEYZA
ÖZTÜRK 

‘Seferberlik şart’
İZMİR’DEKİgayrimenkul sektörünün
temsilcileri, deprem felaketinin ardından
kentsel dönüşümün bir kez daha vurgu yaptı;
“Kentsel dönüşüm için bir an önce harekete
geçilsin” çağrısında bulunuldu.  � 8’de

İŞ kadını Tuğçe Gülcüler Öktem,
depremzedelere yardım edebilmek için çıktığı
yolda bir anda 40 kişilik gönüllü ekibi oluştuğunu
gördü. Depremzedelerin ev eşyasına ihtiyacı
olduğunu dile getiren Öktem, çalışmalarını
hızlandırdıklarını söyledi.  � Sayfa 4’te

4 12

ERMENİSTAN’IN işgali altındaki topraklarına
yönelik düzenlediği operasyonlarda kritik
öneme sahip Şuşa şehri, işgalden kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş
konuşmasında “28 yıl sonra ezan sesi
duyulacak. İşgalcileri topraklarımızdan
kovuyoruz, kovacağız” dedi.  � 11’de
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bta.hayrettin@gmail.com

HAYRETTİN FİLİZ

Ceberût
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Küçük bir damla
denize dönüştü

Abdül Batur

Torba Yasa’dan çıkan vergi
borcu yapılandırmayı

yorumlayan uzmanlar, çok fazla
borç olduğuna dikkati çekti
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6,9’luk depreme ilişkin değerlendirmede bulunan inşaat mühendisleri, ilk
taşı koyandan son taşı koyana kadar herkesin sorumlu olduğuna dikkati çekti
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2 RENKLİ HAYATLAR

Büşra Pekin oynayacak

ALEM dergisi
KONUK OLDU

Geçtiğimiz sene kalp
krizi nedeniyle
hayatını kaybeden

usta sanatçı Dilber Ay'ın
hayatı film oluyor.
Sanatçının çocukluğunu
Zeliha Kendirci, gençliğini
ise başarılı oyuncu Büşra
Pekin canlandıracak.
Yapımcılığını Fikri
Harika Yapım ile Aytaç
Medya'nın üstlendiği,

senaryosunu Kamuran
Süner ile Nalan Merter
Savaş'ın yazdığı, müzik
direktörlüğünü İskender
Paydaş, görüntü
yönetmenliğini İngiliz
Jean Paul Seresin'in
yapacağı ve yönetmen
koltuğunda Hakan
Kırkavaç'ın oturduğu
filmin çekimleri Kasım
ayında başlıyor.

Verdiği sözü tuttu

İki hafta önce Kenan
İmirzalıoğlu'nun
sunuculuğunu yaptığı

Kim Milyoner Olmak İster'e
katılan Hikmet Karakurt,
kazandığı parayla kardeşi
Halil'e tablet alma sözü
vermişti. Hikmet, önceki
gün 13 yaşındaki kardeşi
Halil'e tablet hediye ederek
sözünü tuttu. Sabah'ta yer
alan habere göre, verdiği

sözü tuttuktan sonra
konuşan Karakurt,
"Evimizde daha önce
internet yoktu, bilgisayar
yoktu. Çok şükür yarışma
sayesinde bunlara
kavuştuk. Kardeşime tablet
de aldım. Bundan sonra
kardeşlerimle birlikte
hepimiz evde ders
çalışacağız" ifadelerini
kullandı.

Two Tenors Lions üyeleri için sahnelendiTwo Tenors Lions üyeleri için sahnelendi

9 Kasım 2020 Pazartesi
Tasarım: BERNA SEVER

Yirmi yıllık
konservatuar
arkadaşlıkları

nı beş yıl önce
sahneye taşıyan
Atılgan Gümüş ve
Cenk Bıyık'ın tiyatral
müzikal gösterisi
Two Turkish Tenor,
Gaziemir Lions
Kulübü'nün sosyal
sorumluluk projesi
kapsamında
Campus Canada adlı
işletmede
sahnelendi. Bir
süredir Türkiye'de
de uygulanan,
İzmir'de ilk kez
gerçekleştirilen
otomobilden konser
ve gösteri izleme
teknolojisi
kullanılarak
sahnelenen oyunu,
yakından izlemek
isteyen konuklar
için sahne önüne
oturma düzeni de
kuruldu. 

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop
Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni şarkısı için
stüdyoya girdi.

Kariyerinde yaptığı 10 albüm, 4 single, 2 maxi single ile
milyonların kalbini kazanan ve dinlenme ve satış rekorları
kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın'ın yeni
şarkısının ismi "Yan"...

2019 yılında çıkardığı 'Ateş' adlı albümünde de Sıla
imzalı 'Bizi Buluyor' adlı şarkısında da birlikte çalışan
Demet Akalın ve Sıla ikinci kez bir araya geliyor. Demet
Akalın sözü Sıla , müziği Murat Yeter imzası taşıyan 'Yan'
isimli yeni single çalışmasını aralık ayında çıkarmayı
planladığı belirtildi. Her albüm ve single'ın da birçok hit
çıkaran Demet Akalın, 'Yan' şarkısına çok güvendiğini ve
yılın son hiti olacağını söyledi.

Sıla-
Demet
işbirliği!

Sıla-
Demet
işbirliği!

Sıla-
Demet
işbirliği!

Sıla-
Demet
işbirliği!

Sıla-
Demet
işbirliği!

Sıla-
Demet
işbirliği!

Sıla-
Demet
işbirliği!

AYDIN
ÇETİNKAYA

Kamer
Ergüz

Pelin
Erbil

Pelin
Erbil
Pelin
Erbil
Pelin
Erbil
Pelin
Erbil

Pelin
Erbil
Pelin
Erbil
Pelin
Erbil

Emrah
Bozdoğan
Emrah

Bozdoğan
Emrah

Bozdoğan
Emrah

Bozdoğan
Emrah

Bozdoğan
Emrah

Bozdoğan
Emrah

Bozdoğan
Emrah

Bozdoğan

Tülay
Bozdoğan

Tülay
Bozdoğan

Tülay
Bozdoğan

Tülay
Bozdoğan

Tülay
Bozdoğan

Tülay
Bozdoğan

Tülay
Bozdoğan

Kamer
Ergüz

Kamer
Ergüz
Kamer
Ergüz
Kamer
Ergüz

Kamer
Ergüz
Kamer
Ergüz

Bartu
Ergüz
Bartu
Ergüz
Bartu
Ergüz
Bartu
Ergüz
Bartu
Ergüz
Bartu
Ergüz
Bartu
Ergüz

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Defne, Rüya,
Ozan-Demet

Uslu

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Kemal Şençamlar,
Derin, Deren,

Tarkhan Bıçakkıran

Lions Kulüpleri 118 R Genel

Yönetmeni Esengül Erkan,
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� Star Tv ekranlarında yayınlanan

Menajerimi Ara dizisinin başarılı oyuncuları

Canan Ergüder, Barış Falay,Ayşenil Şamlıoğlu

ve Fatih Artman ile ALEM dergisi bu hafta

muhteşem bir çekime imza attı. Dizinin ayrıca

bu hafta yayınlanan bölümünde Türkiye’de bir

ilke imza atıldı. Dizide toplantı yapan Ego

Ajans menajerlerinin ALEM dergisine kapak

olması ve kamera arkası görüntüleri

bölüm esnasında izleyicilerle buluştu.

Aynı zamanda da dijitalde de ALEM’in

Instagram hesabından gerçekleşen

kapak çekiminin kamera arkası

görüntüleri paylaşılarak hem TV

izleyicilerinden hem de sosyal medya

takipçilerinden tam not aldı. 

Barış
Falay

Canan
Ergüder

Ayşenil
Şamlıoğlu
Ayşenil

Şamlıoğlu
Ayşenil

Şamlıoğlu
Ayşenil

Şamlıoğlu
Ayşenil

Şamlıoğlu
Ayşenil

Şamlıoğlu
Ayşenil

Şamlıoğlu

Fatih
Artman

SılaSılaSılaSılaSılaSılaSıla

Demet
Akalın

Reklam
yüzü oldu
Reklam
yüzü oldu
Reklam
yüzü oldu
Reklam
yüzü oldu
Reklam
yüzü oldu
Reklam
yüzü oldu

Ekranların sevilen yüzü
Aras Bulut İynemli,
Vodafone ile el sıkıştı.

Sevilen sanatçı, Vodafone’un
yeni reklam yüzü olacak.
İynemli’nin Vodafone
müşterilerinin deneyimlerinden
yola çıkan hikâyeler anlatacağı
reklamlarda, teknolojiyi değerli
kılan unsurun insan olduğu
mesajı verilecek. İynemli,
televizyon reklamlarının yanı
sıra radyo, açıkhava, özel dijital
projeler, mağaza içi görünürlük
gibi tüm iletişim mecralarında
yer alacak.
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Sığacık Mahallesi'nin maskotu haline gelen Boncuk
tsunami sularına kapıldı. Bir anda yükselen sular
nedeniyle nereye gideceğini şaşıran Boncuk yüzerek

sahibinin yanına kadar gitti. Masa ve sandalyelere
çıkan boncuk suların onları da götürdüğünü
fark edince sahil kenarında restoranı olan
sahibinin kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Bir
masanın üzerine çıkan boncuk son anda
kurtuldu. Tuğçe Dal sokaktan sahiplendiği
köpeğinin sulara kapılmamasına sevindi.
Köpeğin sahibi Tuğçe Dal köpeğinin
kurtulmasına sevindiğini belirterek, “Kapıyı
açınca eşim yüzerek içeri girmiş. İçerdeki
devrilen masaların üzerine çıkarak kendini
korumuş. Kaleiçi'nin maskotudur Boncuk
herkes onu soruyor zaten” dedi. (İHA)

Sığacık’ın maskotu ‘Boncuk’, sular
taşınca yüzerek yeniden hayata tutundu

Pandemi de, depremde sağlık çalışanı olmanın
zorluğunu dile getiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı

Ahmet Doğruyol “Herkes sizden medet umar. Oysa ki sizin
de bir depremzede, bir eş, bir anne olduğunuz çoğu zaman

unutulur. Zor zamanlarda kendi gözyaşlarınızı içinize
akıtır, karşınızdaki vatandaşın üzüntüsüne ortak, derdine

derman olmaya çalışırsınız.” diye konuştu. Başka
Doğruyol, “İzmir’de depremden etkilenen yaklaşık 100

sağlık çalışanı ailesinin olduğunu tahmin ediyoruz ve
gördüğü zarara göre öncelik sırası yapılarak kamu

lojmanları depremzede sağlık çalışanlarımıza tahsis
edilsin. Depremde doğrudan zarar gören sağlık

çalışanlarının bina hasar tespitleri bir an önce yapılmalı ve
gerekli ekonomik destek bir an önce sağlanmalıdır.”

değerlendirmesinde bulundu. (Haber Merkezi)

Kaybettiklerimizden
geriye anıları kaldı

Hastane önünde
hüzünlü anlar
6.9’luk depremde Rıza Bey
Apartmanı’nın enkazında kalmasının 91.
saatinde kurtarma ekipleri tarafından
sağlıklı bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki
Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nden taburcu edildi. Babası
Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden
çıkarılan minik Ayda, bindirildiği araçla
hastaneden ayrıldı. Annesini kaybeden
Ayda’nın çorapsız hali herkesi
duygulandırdı. (İHA)

Elif ve kardeşleri
tedavi altında
6.9’luk depremde yıkılan Doğanlar
Apartmanı’nın enkazından 65 saat
sonra çıkarılan Elif Perinçek ve ikiz
kardeşleri Elzem ile Ezel Perinçek’in
tedavileri devam ediyor.  Sağlık
durumları iyiye giden Elif, Elzem ve
Ezel kardeşler aynı odaya alındı. Üç
kardeşin ve annelerinin durumunun iyi
olduğu belirtildi. Perinçek kardeşler ve
annelerinin önümüzdeki günlerde
taburcu olacağı öğrenildi.
(İHA)

Aranan suçlular
yakayı ele verdi
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekim ayı
içerisinde aralarında Menemen’de kılık
değiştirerek 10 yıldır firari olan ve
kasten adam öldürme suçundan aranan
A.İ.G., başkalarına ait kredi ve banka
kartlarını kullanan V.G., Karaburun
ilçesinde yağma suçundan aranan V.I.,
Menderes ilçesinde dolandırıcılık
suçundan araması bulunan İ.M.Ç., cinsel
taciz suçundan araması bulunan
M.F.’nin de aralarında bulunduğu 871
şahıs yakalandı. (İHA)

6.9 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen
binalardaki kişisel eşyalar toplanmaya başlandı.
32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı’ndan
toplanan eşyalar Kızılay İzmir Bölge Afet
Yönetim Müdürlüğü’nde kurulan çadırda
toplanarak sahiplerine teslim ediliyor. Enkazdan
çıkarılan eşyalarını almak için gelen vatandaşlar,
duygu dolu anlar yaşadı. Kurulan çadırda tek tek
eşyaları kontrol eden depremzedeler, geçmişe
dair hatıralarını kurtarmak için arayışa girdi.
Annesinin Emrah Apartmanı’nda olduğunu

belirten Gültekin Özgür, “Annem 32 komşunu
kaybetti. Şu an anılarımızı almaya geldik biz
buraya. Söyleyebileceğim pek bir şey yok. Keşke
hiç kimse ölmeseydi. Daha çok kitaplara
bakıyorum. Çünkü babamın hatırası onlar.
Babam 2009 yılında rahmetli oldu. Anılarımızı,
kitaplarımızı almaya geldik. Babamın eli var
kitaplarda. Onun okuduğu kitaplar. Bize
bıraktığı kitaplar. Ben binada değildim.
Depremden 2 saat önce annemi aldım binadan.
‘İçim sıkılıyor, kendimi iyi hissetmiyorum, gelip

alır mısın beni’ dedi. Gittim aldım, 2 saat sonra
da bu olay oldu” dedi.

‘MALIMIZ GİTSİN AMA…’
Sadece geçmişlerine yönelik eşyalara bakmak

için geldiklerini ifade eden Emrah Apartmanı
sakini Binnaz Soğur, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla
anlattı. Soğur, “Sadece geçmişimize yönelik bir
şeyler bakmaya çalışıyoruz, eşya olarak değil,
sadece hatıralar... Bunlara kim el sürebilir ki
sadece geçmişe yönelik birkaç parça eşya var.
Deprem anında evde değildim. Çok şükür
canımıza bir şey olmadı. Malımız gitti ama gitsin.
Allah bize bu canı vermiş, çalışıp kazanırız, çok
önemli değil. Bunlar sadece geçmişimiz. Geriye
dönük birkaç parça eşya” diye konuştu.

Ahmet Aykaya da deprem anında evde
olmadığına şükrederek, şöyle konuştu: “Deprem
anında evde değildim, iş yerinde çalışıyordum.
Hanımım da Seferihisar’daydı, bir gün önce onu
Seferihisar’a götürmeseydim şu an
cenazesindeydik. Çünkü bizim apartmanda
kimse kurtulamamış. Ben ölenlerin hizasında
yani A blokta oturuyordum. Allah bir daha
göstermesin. O kadar hissiz oldum ki maddiyat
hiç düşünmüyorum şu anda. Sadece kızım
buraya gelmek istedi, hatıralarım var diye
geldim. Ben, eşim ve çocuklarımın sağ olduğuna
şükrediyorum. Ben hayata sıfırdan tekrar
başladım. Gerisi benim için önemli değil. Bir kaç
eşyaya benzettim ama hiç yüzüne bile
bakmadım” (İHA)

32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı sakinleri, Kızılay’ın kurduğu çadırda
eşyalarını aradı. Enkazdan çıkan eşyalarını gören depremzedeler gözyaşlarını tutamadı

Sığacık Mahallesi’ndeki marinadaki
güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler
tsunaminin şiddetini gözler önüne serdi.
Deprem öncesi denizde oluşan dalgalanma
ve ufak bir girdabın oluşması ise güvenlik
kameraları tarafından saniye saniye
kaydedildi. Denizdeki olaydan 2 dakika
sonra deprem olduğu ve ardından denizdeki
sular çekildi, marinadaki yatlar karaya
oturdu. Daha sonra suların geri gelmesi ile
birden yükselen deniz, kimi yatları devirdi
kimilerini ise yan yatırdı. Birçok yatın zarar
gördüğü tsunamide marninada bulunan
otomobiller de denize sürüklendi.
Denizdeki hareketlenmeyi fark eden bazı
otomobil sahipleri son anda otomobillerini
marinadan çıkartarak tsunamiden kaçmayı
başarırken, vatandaşlar da çaresizce
canlarını kurtarmaya çalıştı. Kısa süre

içerisinde marina başta olmak üzere kale içi
mevkiini sular altında bırakan tsunami
önene ne varsa katıp götürdü. Yaşanan o
panik anları ve denizdeki hareketlenme ise
marinanın güvenlik kameraları tarafından
an be an kaydedildi. Denizin yükseldiğini
hisseden bazı tekne kaptanları akıntıya karşı
son sürat gitmeye çalıştığı da kameralara
yansıdı.

Deprem öncesi denizdeki hareketlenme
depremin habercisi oldu. Sığacık’a yaşanan
deprem ve tsunaminin iki dakika öncesinde
denizde oluşan dalgalanmalar ise dikkat
çekti. Deprem habercisi olan denizin olağan
dışı dalgalanmasının ardından Sığacık, önce
6.9 şiddetindeki depremi yaşadı sonrasında
da denizde oluşan tsunami nedeniyle
yükselen sular deniz kıyısındaki ev ve iş
yerlerini kullanılamaz hale getirdi. (İHA)
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Tsunami felaketi kamerada
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İzmir, geçtiğimiz hafta yaşanılan 6,9
büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya
devam ediyor. Yaşanılan afetin ardından
Türkiye bir kez daha ‘deprem’ gerçeği ile
yüzleşirken konuyla ilgili bir açıklama da
Demokratik Sol Parti’den (DSP) geldi. 17
Ağustos depremi sırasında partilerinin iktidarda
olduğunu hatırlatan DSP Genel Başkan
Yardımcısı Selçuk Karakülçe, “O dönemde
hükümet, yaraları sarmak için var gücüyle
çalışmıştı. Şimdi de aynısını görmek istiyoruz”
dedi.

Deprem konusunda yapılan çalışmaların
daha hızlı, daha gayretli ve vatandaşın
sorunlarına çözüm odaklı olacak şekilde
gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen
Karakülçe, “Bu doğrultuda her türlü yardım
kanallarının açık olması gerektiğini
düşünüyorum. Ne yazık ki depremle birlikte
özellikle Bayraklı ve Bornova bölgelerinde ciddi
mağduriyetlerin yaşandığını gözlemledik. Çok
fazla kişi ömürleri boyunca her şeyini ortaya
koyarak hazırladıkları evlerinden çıkmak, o
anılarını, yaşanmışlıklarını terk etmek zorunda
kaldı. Ömrü bir ev alma mücadelesiyle geçen
insanların bu depremde o evleri de ellerinden
gitti. Bununla ilgili acilen hiçbir bahane
gösterilmeden onların hatıratlarına
ulaşabilecekleri ve sorunlarını giderici tedbirler
alınmalı” dedi.

‘SUÇ ATIYORLAR’
Bundan sonraki süreçte izlenilecek yol

haritasının çok büyük bir önem arz ettiğini de
sözlerine ekleyen Karakülçe, “Aşağı yukarı

yıkılan binaların
çoğunu geçmiş
dönemde işaretlendiği ve
bunların tespitli olduğu
bilgisine ulaştık. En ufak bir hasarda
binaya girmeyi yasaklayabilen zihniyetler ama
belediyedir ama devlettir… Herkes suçu
birbirine atıyor. Her şeyi geçtik, her depremde
biz bu kadar vatandaşımızı kaybetmek zorunda
mıyız? Eğer ki bu kişilerin sorumlusu devlet ya
da belediyeyse ve diğer taraf bunu biliyorsa
oralar ağlama mekanı değil! Ne yaparsanız yapın
ancak bunların önüne geçmek için toplumda
inisiyatif kullanın. Her olayda ‘Gerekirse önüne
yatarız’ deniliyor ya… Evet, gerekirse önüne
yatılsın. Çalışılsın. Giden canların telafisi yok. O
canlar kolay yetişmedi. Adamcılığa,
kayırmacılığa fırsat verilmeden her makamdaki
yetkililer sağlam yapılara vatandaşlarımızı
kavuşturmak zorunda” diye konuştu.

‘SEFERBERLİK ŞART’
Depremin ardından yaşanan yardımlaşma

çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde
bulunan Karakülçe, “Yapılan yardımlara belki
‘eksik’ diyebiliriz ancak ‘kötü’ asla diyemeyiz.
Eminiz ki herkes elinden gelenin en iyisini
yapmaya gayret ediyordur. Ancak hükümet
tarafından yapılan desteklerin yeterli olmadığını
gözlemliyoruz. Ayırılan bütçe yaraya merhem
olmayacak kadar küçük bir rakam. Ama diğer
taraftan belediye kendi imkanları çerçevesinde
bir şeyler üretmeye, toplum kaynaklarını
seferber etmeye çalışıyor. Bunlarla ilgili daha
önce yaşadığımız bağış kampanyalarında

başlarına
gelen

durumların
tekrar yaşanmaması için

muhtemelen mücadele de ediyorlar.
Ancak bu işlerin artık korku ve çekinme
kaldıracak bir tarafı yok. Herkes bulunduğu
alanda varı yoğu seferber etmek zorunda”
ifadelerini kullandı.

‘KARTVİZİTLE ATANAMASIN’
Yaşanılan depremin ardından TBMM’de

Deprem Araştırma Komisyonu kurularak
üyelerden bir rapor hazırlanması istenildi.
Konuyla ilgili “Fay Yasası’nın muhakkak olması
gerektiğini düşünüyoruz” diyerek açıklamalarını
sürdüren Karakülçe, “Ancak bizim şöyle bir
sıkıntımız var: Her afet döneminde ya da
yaşanılan bir sıkıntı döneminde sorunlar dile
getirilir ve komisyonlar kurulur. Sonuçta da bir
takım verilere ulaşılır. 

Bizler, artık hiç kimsenin kartvizitleriyle bir
yere atanamaması gerektiğini düşünüyoruz.
Kartvizitiyle hiç kimse belediyelerde,
bakanlıklarda bir göreve gelememeli. Asıl o
zaman yasaların işaret ettiği hükümler
uygulanabilir. Yoksa senin ya da benim adamım
mantığıyla işler yürüdüğü sürece bu acılar ne
yazık ki daima gündemimizde olur. Sözlerimi
tamamlarken, depremde hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına
sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Umarız ki bu acıları bir daha yaşamayız” 
diye konuştu.

ABD ve Biden
Türkiye’den
vazgeçmez!

Dünya gündemi, kovid-19, ABD
seçimleri, Türkiye’nin gündemi ve üst üste
yaşanan afetler. Hepsi üst üste gelince
hangisini yazacağını bilemiyorsun. Önce
kendi ülkemiz ve yaşadığımız Ege Bölgesi
hissedilen, yaşanılan İzmir Depremi ABD
Başkanlık seçimlerinin önüne geçti. Önce
deprem ve enkaz çalışmaları kurtarılan
hayatlar, hayatını kaybeden, evleri enkaza
dönen depremzede kardeşlerimizi yazmak
boynumuzun borcuydu…  

3 Kasım ABD başkanlık seçimlerini
kazandığını açıklayan Demokratların
adayı Joe Biden’ın dört yıl boyunca
özellikle dış politikada atacağı adımlar ve
Türkiye ile nasıl bir ilişki kuracağı en
büyük merak konusuydu. ABD 3 Kasım
seçimleri belki aylarca, belki de yıllar
boyunca konuşulacağını sanıyorum… 

ABD'de 3 Kasım akşamı biten oylama
sonrası günlerdir süren sayım sona erdi.
Kritik eyalet Pennsylvania’da farkı artıran
Joe Biden, ABD Başkanlık seçimlerinin
de galibi oldu. Dünya genelindeki ünlü
binaları (tower) ile bilinen Donald
Trump'ı geride bırakan Biden, ABD'nin
46. ve en yaşlı başkanı seçildi… 

Bütün dünyada nefeslerin tutarak takip
ettiği ABD Başkanlık seçimlerinde günler
süren sürecin ardından kazanan
Demokrat Joe Biden oldu. En kritik
eyalet Pennsylvania’da farkı açan 77
yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe
Biden'ın ipi göğüslediğini ilan etti. 

20 delegeli Pennsylvania’da Demokrat
Biden geriden gelip rakibi Trump'ın
oylarını geçti. Biden, Trump'tan 35 bin oy
fazla aldı... 

ABD başkanlık seçimlerinde,
seçmenler, destekledikleri partinin
delegelerine oy veriyor. ‘Delegeler
Kurulu’ adı verilen bu sistemde her
eyalete farklı ağırlıkta dağıtılan toplam
538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan
1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday,
başkan oluyor. Biden ipi göğüslemiş
durumda… 

Orta Doğu ve batı arasında boğaz
köprüsü görevi gören çok kritik bir
Coğrafya da bulunan Türkiye ABD ve
Batı için çok önem arz eden bir ülke
konumundadır. ABD’nin yeni başkanı
seçilen Biden’ın Türkiye gibi merkezi ve
kritik bir ülkeyi kaybetmek
istemeyecektir. Amerika’da da gazetecilik
yapmış biri olarak gördüğüm şudur ki;
ABD,  “Türkiye ile uzun vadeli ve
istikrarlı bir ilişki içinde olacağını
düşünüyorum. Orta Doğu'da daha az
problem istiyorsa Türkiye ile çalışmak
zorundadır...”  

FETÖ’nün iadesi meselesinde de bir
ilerleme olmayacağını sanıyorum.
“FETÖ’nün, Biden’ın yönlendirmesini
beklemek doğru değil ama FETÖ’cüler
daha şimdiden Biden’ın etrafını sarmış
durumdalar”  Ayrıca şunu da belirtmek
istiyorum. “Biden yönetimi S-400
konusunda baskı yapar ancak, “Türkiye
artık almış, olmuş bitmiş” diyerek
kabullenebilirler. F-35 konusunda ise
Türkiye'ye taviz verebileceği
düşüncesindeyim... 

Obama döneminin Başkan Yardımcısı
ve o dönemde defalarca Türkiye’ye gelip
bazı ortak görüşmelerde Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile görüşmüş kişi olan Biden,
Erdoğan’ın Orta Doğu siyasetine ne kadar
hâkim olduğunu da iyi biliyor…  

Biden, Türkiye ve Erdoğan gibi bir
lideri ve ortağını kaybetmek
istemeyecektir. PKK/YPG konusunda ise
henüz nasıl bir adım atacaklarını
söylemek için çok erken. Bu konuda
bekleyip göreceğiz. Doğu Akdeniz
gerilimini de düşürecektir. Türkiye ve
Yunanistan arasında uzlaşmacı bir
politika izleyeceğini düşünüyorum... 

DABAKAN

PİRİNCİNTAŞLARI
VAHAPvdabakan@gmail.com
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"İzmir depremi CHP’nin enkaz
altında kaldığı bir depremdir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 6.9'luk İzmir
depreminin merkez üssü Seferihisar'ı ziyaret etti.
İlçedeki Müşerref Hepkon İlkokulu’nu ziyaret eden
ikili depremzede çocuklara 30 tablet dağıttı.
Okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Bakan
Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım'a teşekkür etti.
Ardından Sığacık Marina’yı ziyaret eden Pakdemirli
ve Yıldırım, tsunamiden etkilenen balıkçılarla
görüşüp zararlarının karşılanacağını söyledi.
Tsunamide suya kapılıp, boğularak hayatını
kaybeden Fatma Erçetin’in (89) ailesini de ziyaret
eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, baş
sağlığı diledi. Binali Yıldırım dua okudu ve aileye
ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Binali Yıldırım ve
Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra esnafı ziyaret
edip dükkanlardaki hasarlarla ilgili bilgi aldı. (DHA) 

Pakdemirli ve Yıldırım’dan tsunaminin 
vurduğu Seferihisar’a moral ziyareti

Bekir
Pakdemirli

Binali
Yıldırım

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır,
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin
görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda partisi
adına konuştu; hayvancılık desteklerinde yapılan

kesintileri eleştirdi, üreticinin çaresizlikten süt
ineklerini kesime verdiğini ve Türkiye’nin

hayvancılıkta geri dönüşü olmayan bir yola girmek
üzere olduğunu söyledi. Sındır, “Hayvanın sütü

kendi boğazına yetmiyor fakat iktidar hayvancılığa
desteği kısıyor. Sadece bu yıl hayvancılığa verilen

destek 558 milyon lira azalıyor. 2020’nin ilk 8
ayında süt tozu ithalatı yüzde 9 bin 712, peynir altı
suyu ithalatı yüzde 6 bin 419, yoğurt ithalatı yüzde

864 arttı” dedi. AK Parti iktidarının üreticinin
sesine kulak tıkadığını ve Türkiye’yi hayvancılıkta

ithalatçı bir ülke haline dönüştürdüğünü ifade
eden Sındır, “olması gereken süt yem paritesine

göre 1 kg süt ile en az 1,5 kg yem alınabilmeliyken,

yem fiyatları bir yandan aşırı bir şekilde artınca, çiğ
süt fiyatı sabit kalınca 1.3 pariteye göre dahi en az
45 kuruşluk bir açık oluştu. Döviz kuru yüzde 50
artacak, girdi maliyetleri yüzde 50 artacak,
hayvancılık destekleri azalacak, çiğ süt fiyatı sabit
kalacak. Olur mu böyle iş. Çiğ sütün maliyeti 2,34
lira iken fiyatı maalesef 2,30 lira. Artık hayvanın
sütü kendi boğazına yetmiyor. Üreticinin sesine
kulak verin ve derhal çiğ süt fiyatına en az 50-60
kuruş zam yapın. Aksi durumda yakında
hayvancılık yapacak üretici bulamayacaksınız. Süt
tozu ihracatımız üretimde yaşanan sıkıntılar
nedeniyle yüzde 74,4 azaldı, ithalatımız ise ilk 8
ayda yüzde 9 bin 712 arttı. Peynir altı suyunda
ithalat yüzde 6 bin 419 arttı, yoğurt ithalatı yüzde
864 arttı. Bunları bakanlık görmüyor mu? Türkiye
hayvancılıkta geri dönüşü olmayan bir yola girmek
üzere” dedi.
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Kamil
Okyay
Sındır
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DSP Genel 
Başkan Yardımcısı
Selçuk Karakülçe,
depremin ardından
sorunları çözmek
için daha hızlı ve

daha gayretli
adımlar atılması

gerektiğini 
ifade etti

Selçuk 
Karakülçe

YAĞMUR
GÜLÜ

ÖZELÖZEL
HABERHABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7.
Olağan İl Kongresi’nde İzmir depremi üzerinden
hükümeti eleştirenlere cevap verdi. Erdoğan, “1 yıl
içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve
depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.
İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında
kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on
yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile
ilgili adımlarına müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz
vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil
misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara
fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bu afetlerin sorumlusu
sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir
Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih
ettiniz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere, hükümetin
her adımını engellemeye çalışanlar onlar” dedi. (İHA)

Recep
Tayyip

Erdoğan
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‘Güvenli şehirler 
için çalışacağız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki
çadır ziyaretinin ardından  ortak basın
açıklaması yaptı. Başkan Tunç Soyer,
depremin hemen ardından İzmir’e ekip
gönderen Başkan Ekrem İmamoğlu ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
çalışanlarına teşekkür etti. Soyer, "Her
birinize ayrı ayrı minnettarız. İyi ki
varsınız ve bu destek elini uzattınız.
Yaralarımızı hafifletmek için omuz
omuza çalıştık. Bundan sonra
yaşadığımız şehirlerin daha güvenli hale
gelmesi, insanların yaşadıkları evlere,
konutlara güvenebilmesi için birlikte
çalışmaya devam edeceğiz. Engelleri
dayanışmayla ortadan kaldıracağız.
Dayanışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“SEFERBER OLDUK”
Türkiye'nin deprem gerçeği ile

yüzleşmesi gerektiğini ve bu sorunu
çözmek zorunda olduğunu bildiren
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, "Yarın her an
İstanbul veya Türkiye'nin herhangi bir

yerinin başına bu sıkıntı geldiğinde
bizim yanımıza koşacak, can cana,
beraber kol kola, omuz omuza
mücadele verecek kıymetli
kurumlarımız, değerli yöneticilerimiz
var.  Bunlardan biri de İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanımız  Tunç
Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi.
Ben İzmir depremini covid-19 ile

mücadele esnasında hastanede
hissettim. Hep takip ettim.
Başkanımızla kontak halinde kaldık.
İzmir'e ve burada yaşayan
yurttaşlarımıza  katkı sunma
konusunda elimizden ne geliyorsa
seferber olduk. Bu bizim
sorumluluğumuz. Sorumluluğuz en üst
seviyede yerine getirmek için aynı

duyarlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
diye konuştu.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“İtfaiyecilerimiz bizden İzmir halkına
selam götürün dedi. Onların selamını
iletiyoruz. Bu örnek dayanışmada
başkanımızın, valimizin,  bakanımızın,
bütün kurumların emeğine sağlık.
Çadırlarda kalan insanlarımızın sıcak
yuvaya geçmesi için İzmir Büyükşehir
Belediyemizin başlattığı 'Bir Kira Bir
Yuva' kampanyası için yürekten
alkışlıyorum. Elimden geldiği kadar
katkı sundum. Sunmaya devam
edeceğim. İstanbul halkı adına
yönetmeliklerin ve kanunun el verdiği
şekilde iştiraklerimizle katkı sunacağız.
İmkanı yerinde olan iş insanlarımızı
yaraların sarılmasına katkı sunmaya
davet ediyorum. Ben de onlard an biri
oldum. Olmaya devam edeceğim. Bu
dayanışma örneğini gösteren İzmir'e
teşekkür ediyorum. Bir daha böyle can
kaybı yaşadığımız bir afet yaşamayız.
Bir insanımızın burnu kanamasın,
çocuklarımızın ümitleri kırılmasın.
Güzel İzmir'de güzel günlerde
buluşmak dileğiyle."

Başkan Tunç Soyer, depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kente gelen
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ortak basın açıklaması yaptı 

‘İstanbul için deprem tehdidi var
ve bu konu hep gündemimizde’

Depremin yaralarını sarmaya çalışan
İzmir’e geçmiş olsun dileklerini iletmek için
gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu ilk olarak İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.
Başkan Soyer'den depremle ilgili bilgiler alan
İmamoğlu geçmiş olsun dileklerini ileterek,
"Depremde yaşamını kaybeden
yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Başımız sağ olsun. Kurtulanlar, hele ki
çocuklar bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin
İzmir'de deprem bölgesinde inceleme
yaptığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:
"Bu yaşanan manzarayı İstanbul'a
endeksleyerek görmeye çalıştık. Bugün de
İzmir ziyaretinde deprem bölgesinde gözlem

yapmak üzere meclis üyelerimiz, teknik
ekibimiz bana eşlik ediyor. Çünkü İstanbul
için deprem tehdidi var ve bu konu hep
gündemimizde. " Başkan Tunç Soyer ise,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu
süreçteki desteğine teşekkür etti. Soyer,
"Depremin hemen ardından İstanbul
Büyükşehir Belediyesi en can alıcı noktalarda
‘nasıl faydalı olurum’ diye seferber oldu.
Belediyenizin Genel Sekreteri,  Genel
Sekreter Yardımcısı bizi ziyaret etti. Deprem
riski İzmir için her zaman var. Çünkü bu
kırılan fay Ege Denizi'nde 70 kilometre
ötemizde. Karada bir fay kırılsaydı daha
büyük felaketler olacaktı. Biz bunu uyarıcı
deprem olarak ele alıyoruz. Şu an için çok
ucuz atlattık" dedi. (Haber Merkezi)
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Depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova
bölgesindeki çadır alanlarında görev yapan İzmir
Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremzedelerin
yaşamını kolaylaştırmak için 24 saat iş başında.
Yaşanan travmanın izlerini silmeyi ve moralleri
yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir çalışanları
Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi 75. Yıl Parkı'ndaki
çadırlarda kalan Kaya ailesine hoş bir sürpriz
yaptı. Depremzede ailenin minik üyesi Mustafa
Kazım Kaya'nın dört yaşına gireceğini öğrenen
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Dairesi Başkanlığı personeli ailenin kaldığı çadırın
önünde sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
Minik Mustafa, belediye personelinin hediye ettiği
oyuncaklar sayesinde büyük sevinç yaşadı. 

Büyükşehir ekiplerinden minik
Mustafa’ya sürpriz doğum günü

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının
tamamlanmasının ardından girilemeyecek
durumdaki hasarlı binalarda mahsur kalan
evcil hayvanlara da ihbarlar doğrultusunda tek
tek ulaşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri Bayraklı’daki Egemen
Apartmanı’ndan bir muhabbet kuşunu
kurtardı. Depremzede Erkan Mercan’a ait
Çapkın isimli muhabbet kuşu itfaiye
personelinin 5. kattaki daireye uzattığı sepet
yardımıyla alınarak aşağı indirildi.  Yaşadığı
mağduriyetin yanında can dostu Çapkın için de
günlerdir endişelenen Erkan Mercan, İzmir
İtfaiyesi personeline duyarlılığı nedeniyle
teşekkür etti.

Muhabbet kuşu Çapkın sekiz
gün sonra sahibiyle buluştu

Bayraklı’da çadırlar
dezenfekte ediliyor 
Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, depremden
etkilenen vatandaşların kaldığı çadırları
dezenfekte ediyor. Çöpleri günlük alarak
bölgenin temizliği ve hijyenine büyük önem
veren belediye ekipleri, korona virüs
tedbirleri çerçevesinde vatandaşları sosyal
mesafe kuralına uymaları konusunda da
bilgilendiriyor. Her çadırı tek tek gezen
ekipler, depremzedelere temizlik
malzemeleriyle dezenfektan dağıtıyor.
Başkan Serdar Sandal, “Kimse yalnız
kalmayacak. Mağdur olmayacak” dedi.

Bornova’da korona 
tedbirine devam
Bornova Belediyesi ekipleri insan
sirkülasyonun fazla olduğu Özkanlar Yeni
Pazaryeri, Çamdibi Kapalı Pazaryeri,
Yeşilova Pazaryeri, Bornova Cumhuriyet
Meydanı, Doğanlar ve Evka 4 gibi bir çok
farklı noktada vatandaşlara ücretsiz maske
vererek, korona virüsten korunma yollarını
anlattı. Bornova Belediyesi’nde görevli
personellerle birlikte gönüllülerin de görev
aldığı 80 kişilik ekip uygulama kapsamında
içerisinde 5 adet maske bulunan poşetleri
vatandaşlara dağıttı. (Haber Merkezi)

Onun adı Şans
kendisi şanslı
Gaziemir Belediyesi veterinerlik ekipleri,
kaybolan ve bu süreçte trafik kazası sonucu
yaralanan Şans isimli yavru kediyi tedavi
ederek sahibiyle buluşturdu. Kayıp ilanı
verdiği Şans’a yeniden kavuştuğu için
duygulanan Eren Aktaş, çok mutlu olduğunu
dile getirerek, “Kayıp ilanını görenler kedimin
belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünde
olduğu bilgisini benimle paylaştı. Kedime araç
çarptığını ve gerekli tüm sağlık
müdahalelerinin belediyemizin veterinerleri
tarafından yapıldığını öğrendim. Şans’ıma yeni
bir yaşam şansı tanıyan Gaziemir Belediyesine
teşekkür ediyorum” dedi.
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DEPREMDEN ETKİLENEN İZMİRLİLER İÇİN AÇILAN KAMPANYALAR SÜRÜYOR

İzmirli depremzedeler için
kapsamı genişletilen Biz Varız
dayanışması sürüyor. Halkın
Bakkalı üzerinden
depremzedelere ulaştırılmak için
yapılan yemek, gıda ve hijyen
paketi alışverişinin tutarı 22
milyonu geçti. “Bir kira bir yuva”
kampanyasında ise destek miktarı
28 milyon 14 bin TL’ye ulaştı. 

Kandilli Rasathanesi’ne göre
6,9 büyüklüğündeki Ege
depreminin ardından depremden
etkilenen İzmirliler ve onlara
destek olmak isteyenleri bir araya
getiren kampanyalar sürüyor.
Pandemi sürecinde başlayan
ancak depremzedeler için
kapsamı genişletilen Biz Varız
dayanışması için 22 milyon 14 bin
TL’lik alışveriş yapıldı.
Depremzedelere bir çatı
sağlamak için başlatılan “Bir kira
bir yuva” kampanyasında ise
toplam destek 28 milyonu geçti. 

Kampanyada 2 Kasım’dan bu
130 bin 224 hijyen paketi, 107 bin

723 gıda paketi, 130 bin 224
hijyen paketi ve 7 bin 500 uyku
tulumu Halkın Bakkalı ve Biz
İzmir dijital platformları
üzerinden satın alındı. Kampanya
kapsamında destekçilerin aldığı
paketler İzmir Büyükşehir
Belediyesi ekipleri tarafından
depremzedelere ulaştırılıyor. Öte
yandan kampanyanın daha fazla
destekçiye ulaşması için ise
Halkın Bakkalı web sitesinin
İngilizce sayfası da hizmete açıldı.
Depremde evi zarar görenlere
yuva sağlamak için oluşturulan
“Bir kira bir yuva”
kampanyasında ise destek tutarı
28 milyon 14 bine ulaştı. Web
sitesi üzerinden yapılan ev
ihtiyacı başvurusu 2 bin 306
olarak kaydedilirken destekçi
sayısı dünyanın her yerinden 3
bin 91’i buldu. Kampanya
kapsamında, ev sahiplerinin
depremzedelere kapılarını açmak
üzere bildirdikleri daire sayısı ise
163’ü buldu. 

Karşıyaka’ya yardım
Belçika’dan uzandı
Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) temsilcileri,

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka’daki STK’lar işbirliğinde pandemi
koşullarında zarar gören vatandaşlar için kurulan Karşıyaka Dayanışma
Platformu’nun, depremzedelere yardım etmek amacıyla başlattığı yardım
çağrısına nakdi destekte bulundu. Temsilciler; Özge Soytok Bodur, Asaf

Taşlıdere ve Nilayda Güler
Karşıyaka Belediye
Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı
da makamında ziyaret etti.
MİSİAD, Karşıyaka
Belediyesi’ne 168 bin TL
bağışta bulundu. Yapılan
bağışın, Karşıyaka
Dayanışması
Platformu’nda kayıtlı
bulunan evi mühürlenmiş
vatandaşlara ulaştırılacağı
bilgisi verildi.

Konak Belediyesine
yakışır yeni bir bina... 
Konak Belediye Meclisi’nin kasım ayı ikinci olağan toplantısı, Kültürpark Fuar

Evlendirme Dairesi Salonu’nda yapıldı. Meclisin gündemi, İzmir depremi ve
depremin ardından yapılacak çalışmalar olurken, toplantıyı yöneten Konak
Belediye Başkanı Abdül Batur, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara
başsağlığı diledi.  Batur, alanda gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm arama
kurtarma ekiplerine de, isimlerini tek tek sayarak, teşekkür etti. Konak

Belediyesi’ne yeni hizmet binası için
çalışmaları depremden önce
başlattıklarına dikkat çeken Batur,
“Plan tadilatını bitirdik,
kamulaştırma da tamamlanınca
hemen proje çalışmasına başlayıp
kısa süre içinde Konak
Belediyemize güzel bir bina
kazandırmayı umut ediyoruz” diye
konuştu. Batur, yeni hizmet binasını
2 yıl içinde tamamlamayı
hedeflerini de sözlerine ekledi.

“Bir kira bir yuva”da
destek 28 milyonu geçti

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadırları ziyaret
eden Tunç Soyer, depremzedelerin durumuyla yakından ilgilendi. 
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6.9 şiddetindeki deprem sonrası hem yıkımların
yaşandığı bölgeden, hem de yardım üssüne
dönüşen çadır alanlarından bir an olsun
ayrılmayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa
İduğ, İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu
ile birlikte depremzede vatandaşları ziyaret etti,
moral verdi, çocuklarla birlikte tiyatro izledi.
Yürütülen çalışmalar hakkında İduğ’dan bilgi alan
Dervişoğlu, deprem sonrası sürecin Bornova
Belediyesi’nin de desteğiyle çok iyi yürütüldüğüne
tanık olduklarını ifade etti. İlk andan itibaren hızla
aksiyon aldıklarını söyleyen Başkan İduğ, “Önemli
öncelikli ihtiyaçların karşılanması ve acilen
ulaştırılmasıydı. Biz ilgili tüm kurumlarla işbirliği
içinde bunu yapmaya çalıştık” dedi. 

İzmir'de yaşanan deprem sonrası
depremzedelere yardıma giderek arama
kurtarma faaliyetine destek olan Tire Arama
Kurtarma Derneği (TAKED) üyeleri, Tire
Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve
belediye çalışanları tarafından alkışlarla
karşılandı. Emeklerinin asla ödenmeyeceğini
ifade eden Tire Belediye Başkanı Salih
Atakan Duran, "Gece gündüz demeden
karşılıksız olarak fedakârca depremzedeler
için imkânlarınızı seferber ettiniz, Tireli
olarak bu güzel şehrin Belediye Başkanı
olarak sizlerle gurur duyuyor, sizlere şahsım
ve ilçem adına tekrar tekrar teşekkür
ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Tire’nin kahramanlarına Başkan
Duran’dan alkışlarla karşılama

“Özlem, saygı ve
şükranla anıyoruz”
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü sebebiyle
bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu
mesajında " Karanlık günlere ışık tutan,
milleti tebaa olmaktan kurtarıp özgür birer
birey olmasını sağlayan, Anadolu
topraklarında emperyalizme diz çöktüren
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82.
yıldönümünde özlem, saygı ve şükranla
anıyoruz. Onun devrimlerini esas alarak daha
da ileriye taşımaya dün olduğu gibi, bugün de
kararlıyız"ifadesini kullandı. 

“Depremzedelere 
psikolojik destek”
Karabağlar Belediyesi, depremzedelere
psikolojik destek de veriyor. Bu kapsamda
sosyal medya üzerinden kamuoyuna
duyurulan 0 232 414 81 39 ve 414 81 58
numaralı psiko-sosyal destek hattını arayan
vatandaşlar, uzman ekipler tarafından
bilgilendiriliyor. Bugünlerde endişe, panik,
korku ve kaygı duyulmasının olağan olduğuna
dikkat çeken uzmanlar, uyku, davranış
bozuklukları gibi konularda depremzedelere
psikolojik destek sağlıyor. Gerekli
görülürlerse yüz yüze görüşmeye
çağrılıyorlar. (Haber Merkezi)

Belediye binasına
deprem kontrolü
İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin
ardından Bergama Belediyesi Ana Hizmet
Binası başta olmak üzere tüm hizmet
binalarında kontroller yapılmaya başlandı.
Belediyeye ait tüm hizmet binalarının
testlerden geçirileceğini ve çıkacak raporlara
göre hassasiyetle hareket edileceğine 
dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, “Son 
İzmir depremi bize gösterdi ki; depremlere
karşı şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Bu
işin şakası yok. Deprem değil tedbirsizlik
öldürür” dedi. (Haber Merkezi)

Başkan İduğ ve Dervişoğlu’ndan
DEPREMZEDELERE MORAL
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II. Meşrutiyet’in ardından gelen geçici
özgürlük havası, birçok alanda değişikliklere,
hatta denge bozukluklarına neden olmuştur. Bu
günlerden aklımızda kalan en önemli olay 31
Mart Olayı iken, yine aynı günlerde yaşanan ve
Zangoç-Molla Sırat adıyla hatırlanan, Âkif-Fikret
kavgası da döneme damgasını vuran önemli
olayların başında gelir.

Fikret, II. Abdülhamit baskısının yoğun
yaşandığı günlerde, Târîh-i Kadîm adlı bir şiir
yazmış, 1912 yılında Âkif; din düşmanlığı
yapıldığını düşündüğü bu Fikret şiirine karşı
zehir-zemberek dizelerden kurulu Süleymaniye
Kürsüsünde başlıklı bir karşı-şiirle edebiyat
dünyasının tüm dikkatini bu kavgaya çekmiştir.
Korku imparatorluğunun kalın siyah perdesi
altında kıvranan dönem edebiyatı için son derece
‘cesur’ dizelerden oluşan Târîh-i Kadîm şiiri,
bugün okunduğunda da hayret uyandıracak kadar bir etki
bırakmasının yanında, neden olduğu bitimsiz tartışmasıyla da
incelemecilerin uzak duramadığı bir şiirdir.

“O zaman ey kadîd-i nahnahakâr,              (*Ey soluyan
iskelet, kimse bilmeyecek o zaman,)

şimdi “ceng, ihtilâl, uhûd, uhûd, ızfâr…”
(*Şimdi “savaş, devrim, anlaşma ve sefer…”)

diye saydıkların kalır meçhûl;
(*diye saydıkların bilinmez kalır)

birer uğcûbe, yâ hikâye-i gûl.
(*Birer ucube ya da korkulu bir hikâye)

yırtılır ey kitâb-ı köhne yarın
(*Yırtılır ey eskimiş kitap yarın)

medfen-i fikr olan sahîfaların!
(*Fikirlere mezar olan sayfaların)

bunu kimden fakat ümid edelim;
(*Ama bunu kimden umalım)

bu azıym inkılâb-ı hilkati kim,
(*Yaratılışın bu büyük devrimini kim)

hangi kuvvet te’ahhüd eyliyecek
(*Hangi güç kalkar, ben yaparım der?)

sâhib-i kâ’inat… evet gerçek (!)
(*Tüm evrenin sahibi mi?... Evet (!))

sâhib-i kâ’inât olan ceberût,
(*Tüm evrenin sahibi olan o acımasız zorba)

o tekarrübşiken lîkâ-yı samût;
(*O asık yüz ki yaklaşılmaz yanına)

o fakat aslı hep bu kargaların!”
(*O ama aslı hep bu kavgaların!)

Âkif, Fikret’in bu dizelerine karşı; şaire,
Müslüman olmadığı -hatta tehlikeli ve zararlı
bir dinsiz olduğu- göndermesiyle, Hristiyan
dinine inananların tapınma evi olan kiliselerde
çan çalan anlamına gelen “Zangoç”
yakıştırması yapmış; orada da kalmayıp,
onunla aynı fikirde olan diğer sanatçı ve
aydınlara da “Çan” imgesi üzerinden laf
atmıştır Süleymaniye Kürsüsünde şiiri
üzerinden:

“Yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş
Yaradan.

Müslüman, fırka belâsıyle zebun bir kavmi,
Medenî Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?
Ey cemâat, yeter Allâh için olsun, uyanın...
Sesi pek müdhiş öter sonra kulaklarda

çanın!”
Aslına bakılırsa, Âkif’in gelenekçi dindar kalemleri, -hatta

sadece Tanrıya inanları bile-  bu şiiriyle etkilemesi, yanına
çekmesi kimseyi şaşırtmaz. Ama büyük bir olaya dönüşen
Târîh-i Kadîm’i yazan Fikret’i savunan kimsenin olmaması
gariptir. Öyle ya; II. Meşrutiyet geldi, özgürlük geldi; sosyalist
partiler bile o günlerde kuruldu, niye kimse ağzını açmaz ki,
değil mi? Bir tek ‘Feylesof’ lakâplı Rıza Tevfik (Bölükbaşı)
Fikret’i savunacak gibi olur; o da, tutsaklık anlaşması Sevr
imzacılarından biri olarak, 150’lilikler davasından sürgün
yiyecektir. Yeri geldiğinde anlatırız onu da…

Gerçekten kimin kim olduğunun anlaşılmasının güç
olduğu günlerdir o günler. Niye mi böyle dedim? İsterseniz,
dönemin en ünlü iki yazarı üzerinden örnek vererek anlatayım
bu karmaşayı.

Şaşırtıcıdır; ‘Sanat sanat içindir’, ‘Zerrattan şûmusa kadar
her güzel şey şiiridir’ diyen; toplum sorunlarına kör, sadece
güzellik peşinde koşan, rugan ayakkabılı, parfüm kokan
‘Batılı’ Recâizâde Mahmut Ekrem’in, dönemin çok okunan
dergilerinden biri olan ama sadece 39 sayı çıkabilmiş
Musavver Muhit’te, II. Meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra
“Nefrîn” (*Lanet, beddua) adlı bir şiiri yayımlanır. (26 Nisan
1909, Cilt 2, Sayı: 37) Şiir; “Devr-i menhus-ı istibdada ait “ yani
“Uğursuz baskı yönetimine dair” ibaresiyle yayımlanmıştır
üstelik.  

“Hürriyeti esarete tahvil kıldılar               (*Özgürlüğü
esarete yem yaptılar)

Ulviyeti mezellete tebdil kıldılar                (*Yüceliği
alçaklıkla değiştirdiler)

Milliyeti hamallığa tehzil kıldılar               (*Ulusumuzu
istemeseler de köle ettiler)

Her bârı duş-ı millete tekmîl kıldılar          (*Milletin her
rüyasını döküp saçtılar)

Kallâşlar, hükümeti terzîl kıldılar                (*Kalleşler,

devleti rezil ettiler)
Millet ki katlanıp durur envâ-ı mihnete     (*Milletimiz ki her

çeşit sıkıntıya katlanıp durur)
Bin türlü cevr ü şiddete her yolda zillete   (*Bin türlü

haksızlığa ve şiddete, her türlü rezalete)
Mûrane cem-i servet eder dâr-ı devlete    (*Karıncalar gibi

toplanıp zengin kılar çapsız devleti)
Bel’ettirir o serveti devlet şekavete            (*Sanır ki o,

zengin devlet kötü iş yapmaz)
Nefrîn bu hâle bâis olan bed-güherlere      (*Beddua

ediyorum bu duruma neden olan kalbi bozuklara)
Lânet, hezâr lânet o bîdad-gerlere”             (*Lanet, bin kere

lanet o adaletsiz zalimlere)
Şaşırtıcı diyorum; çünkü şair, bu şiirini 1894 yılında

yazmış; ancak nedense yayımlamamış; özgürlük günleri
gelince, kenarda
beklettiği çalışmasını
yeniden elden geçirip,
1909’da
yayımlamıştır. Aklıma
ne geldi şimdi biliyor
musunuz? Voltaire’in,
“Hükümet hatalıyken
haklı olmak çok
tehlikelidir” sözü…
Niye bunu hatırladım
ki şimdi? (Meraklısına
Not: Nefrîn şiiri,
dörder mısralık elli
dokuz bentten
oluşmaktadır.)

İkinci örneğimizi
Süleyman Nazif
üzerinden verelim.
Hani bildiniz onu siz;
Tevfik Fikret’le
Servet-i Fünun
hareketinde yoldaşlık yapan, sonradan, ırkçılığa varan bir
milliyetçilik düşüncesine doğru evrilen,  Türk dilinin sanat için

yeterli olmadığını düşünen (!), Âkif’in
en yakın dostlarından biri olunca da,
Fikret’e sövmeye başlayan Süleyman
Nazif! (1870-1927)

Zangoç-Molla Sırat adıyla bilinen
kavgayı, nasıl ki önce “Küfür-İman”,
“İnkâr-İnanç” kavgasına
dönüştürdüler; şimdi anlatacağım
Nazif hikâyesinden sonra, kavganın
yeni bir adı daha olacak: “Dindar-
Kindar” kavgası!

Âkif, Süleymaniye Kürsüsünde adlı
şiirinde ne diyordu;

“Bir değil mahvedilen devlet-i
İslâmiyye...             (*Bir değil ki
mahvedilen İslam devleti)

Girdiler aynı siyâsetle bütün
makbereye.               (*Girdiler aynı
yöntemlerle bütün mezarlıklara)

Girmeden tefrika bir millete,
düşman giremez;     (*Ayrışmazsa bir

millet oraya düşman giremez )
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

(*Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez)
Süleyman Nazif de, Âkif’in şiirinde altını çizdiği

‘İslam devleti’ni, kafasındaki ‘Moskof’
düşmanlığıyla birleştirip, Turancı diye
adlandırılan ırkçı bir çizgiye doğru kayar yıllar
içinde. 1924 yılında, Amedi Matbaası tarafından
basılan “Mehmet Âkif” adlı kitabında, son derece
iddialı bazı saptamalarda bulunur Nazif. Ona göre,
şairliğin iki ilham kaynağı vardır: Din ve kin!

“Dindar, toplumu ve kişileri eleştirme, hatta
sitem ve lanetlerken de ağladığının (…) boyun
eğenin hasta başını kendi göğsüne dayamış, için
için ağladığının farkında değildir. Bu yaradılıştan,
Fransız ise Lamartin, Türk ise Mehmet Âkif doğar.

Kindar; hayırsever görünen, uyarı ve
nasihatlerinde bile kaba ve çok öfkelidir. Sesinin

şefkat titreyişlerinden çok dişlerinin gıcırtısı işitilir. Yaşarmayı
unutmuş, daha doğrusu yaşarmaya bir türlü alışamamış
gözlerinde öfke kıvılcımından başka bir şey görmezsiniz. Size
uzanan ellerinden alabileceğiniz yardım nasibi, sadece
yumruktur. Toprağın altında değil, üstünde de bir huzur

durağı bulunduğuna onu bir türlü iknâ
edemezsiniz. Bu yaradılıştan da, İngiliz ise
Bayron, Türk ise hayatının son on senesindeki
Tevfik Fikret, yüzlerinin en ince
benzerlikleriyle, karşınıza çıkar.” (Süleyman
Nazif, “Mehmed Âkif”, Cümle Yayınları, Ankara,
2015, sf.101)

Nazif’in, din ve kin ilişkisini sadece Fikret-
Âkif kavgasını değerlendirirken kullanmadığını
biliyoruz. 

“Evet, tam iki yüz elli sene oldu, ırk ve
dînimizin bu en büyük ve en bî-aman
(*Amânsız) düşmanına ölüm meydanlarında
sık tesadüf ediyoruz. Bugün hiçbir Türk ve

Müslüman aile gösterilemez ki bir veya
müteaddid (*Birçok) evlâdını Moskof
harblerinin birinde şehîd vermemiş
olsun!... O ma’rekelerin (*Savaş
meydanlarının) binlerce dâstân-i giryânı
(*Ağlayan destanı), diyâr-ı İslâm’ın ıssız
köşelerinde iki yüz elli seneden beri îkâz-ı
enîn (*İnilti uyandırıyor)… İki yüz elli
seneden beri îkâd-ı kîn ediyor (*Kînimizi
tutuşturuyor) (…) Moskof’un sulhü muğfil
(*Aldatıcı), sükûnu (*Sessizliği) akûr
(*Kuduz), müdârâsı (*Dost gibi görünmesi)
hâin, yardımı mühîndir. (*İhanet dolu) 

Ey Türkoğlu!.. Sana damarlarındaki kanı
ihdâ (*Hediye) edenler, kanlarının son
katrelerini (*Damlalarını) Moskof
muhâberelerinde döktüler. Sen bugün ne
olursan ol, fakat unutma ki o şehîdlerin
ebedî bir yetîmisin!.. Bu dîn, bu devlet, bu
vatan gibi, bu gayz (*Öfke, hınç), bu kîn, bu
intikâm da onların sana bir mîrâs-ı
mübâreğidir. (*Kutsal mirasıdır) Dünyada
bir Rus kaldıkça bu hakkına ve bu vazîfene
hürmetkâr ol! Hakkın öldürmek, vazîfen
iktizâ ederse (*Gerekirse) hemân (*Hemen)
ölmektir, Türkoğlu!” (Süleyman Nazif,

“Batâryâ ile Âteş”, Matbaa-i Âmire, 1917, sf. 4-5 )
(Meraklısına Not: Süleyman Nazif’in, ‘Batarya ile Ateş’

adlı kitabı; “Irkına, vatanına, tarihine ihanet etmiş olan
efrâd ve akvâmın hiçbirini unutma Türkoğlu! Unutma ve
affetme!” sözleriyle başlar ve benzer birçok makale içerir.)

Nazif, bugün dar bir çevrenin hatırladığı
edebiyatçılarımızdan biridir. Türk diline öfkesinin nedenini
anlayamasak da; onun en çok hatırlanan yazılarından biri
olan ve işgal altındaki İstanbul’da, 1919’da kaleme alınmış
“Kara Bir Gün” başlıklı yazısını bile, Türkçe değil de, Arapça
bir özdeyişle bitirmiş olması şaşırtıcıdır:

“Isbır feinne’d-dehre lá yesbır” (*Sen sabret; çünkü
nasıl olsa zaman sabretmez!) (Süleyman Nazif, ‘Kara Bir
Gün’, Hadisât gazetesi, 9 Şubat 1919)

Biz yine ‘Süleymaniye Kürsüsünde’ şiirine dönelim. 
Âkif, daha sonra Safahat’ına almayacağı 98 dize

yazmıştır Fikret’in ‘dinsizliğine’ karşı… Ama önce Âkif’i
öfkelendiren, Fikret’in diğer dizelerine bir göz atalım:

“Şimdi dehşetli bir gurîniş olan-                        (*Şimdi
dehşetli bir haykırış olan -)

Mütelâtım tevelvülâtiyle
(*Çarpışmaların gümbürtüsüyle)

İnliyen kubbe-i tehî söyle!                                    (*İnleyen
boş gökyüzü, sen söyle!)

Söyle sen her sadâye mağkessin,                       (*Söyle, sen
ki her sesi yankılayansın)

Şu hayâhay içine hangi sesin                               (*Şu hayhuy
içine hangi sesin)

Aksi- fevkında iğtilâfermûd                                  (*Yankısı
yükselebilmiş)

Olan- eyvân-ı kibriyâya su’ûd ´                            (*Tanrı
katına kabul-)

Edebilmiş, ve söyle hangi du’â
(*Edilebilmiş? Ve söyle, hangi dua-)

Müstecâb olmuş?... Ey ilâh-i semâ!”                   (*Kabul
edilmiş?... Ey gökyüzünün sahibi!)

Fikret böyle derken, Servet-i Fünuncuların ‘en
militanlarından biri’ olan Cenap Şahabettin, Âkif hakkında
eski yol arkadaşından çok farklı şeyler söylemektedir:

“Hiç kimse o kadar sâf ü şeffaf bir billûr-ı beyan içinde
menâzır-ı milliyeti teşhir etmemiştir. Türk ve İslâm ruhu
Safahat’ın rüşeym-i ilhâmı oldu. Târîh-i edebiyat şimdilik
büyük Âkif’den daha büyük bir İslâm ve Türk şairi tanımaz.”
(Cenap Şahabeddin, “Millî Şairimiz”, Peyâm-ı Edebî, Sayı 45,
21 Ağustos 1919) 

Ne acayip değil mi; birlikte bir amaç uğruna senelerce
kavga verdiklerin, sana küfür edenlere karşı hiçbir şey
yapmıyor. Yapmadıkları gibi; sövenleri destekliyor. Şu
edebiyat ülkesinin rengi ne tuhaf! Oysaki; daha geçen yıl,
1918’in Ağustos ayında, Fikret’in ölümünün üçüncü yılında,
Galatasaray Lisesi’nden öğrencisi olan İsmail Hikmet
(Ertaylan), Evkaf Matbaasının bastığı “Düşünce” dergisinde
onun için bir ‘Nüsha-ı Mahsusa’ (*Özel Sayı) hazırladığında,
dergide yazan, Fikret’in 14 ‘arkadaşından’ biri Cenap
Şahabettin, bir diğeri Süleyman Nazif değil miydi?

FİLİZ
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30 Ekim 2020 günü saat 14:51’de
yaşanan 6,9 şiddetindeki deprem,
ayaklarımızın altında uyuyan devin
yeniden uyandığını gösterdi
hepimize…

İki gün boyunca depremden zarar
gören Adalet ve Manavkuyu
mahallelerinin sokaklarında gezme,
uykusuz günler geçiren gazeteci
arkadaşlarımla, bölgede ikâmet eden
dostlarımla sohbet etme imkânı
buldum. 

Rıza Bey apartmanı enkazında vefat
eden ikiz yeğenlerinin cenazelerini
bekleyen gazeteci arkadaşımızın
acısını paylaştım. 

Enkaz altında kalan yakınlarının
canlı kurtulmasını büyük bir umutla
bekleyen depremzedelerle konuştum,
dertleştim.

21 SENE ÖNCEYE GİTTİM 
Bu sahneler tam 21 sene öncesine

götürdü beni. 
17 Ağustos 1999 Salı günü sabaha

karşı saat 03:00’te gerçekleşen 7,4
şiddetindeki depremi İzmir’de de
şiddetli şekilde hissetmiş,
yataklarımızdan fırlamıştık. Binlerce
binanın yıkıldığı bu depremin yıkıcı
etkisi, kuşkusuz İzmir depremi ile
kıyaslanamaz. Gölcük merkezli
depremden bir hafta sonra bölgeye
gitmiş, Yalova – Çiftlikköy’den
Kocaeli’ye kadar tüm kıyı şeridini
görme imkânı bulmuştum.

Manzara gerçekten korkunçtu. 
İzmir’deki yıkım ise -Tanrı’ya çok

şükür-  Gölcük ile kıyaslanmayacak
ölçüde azdı. 8 bina çöktü, 309 bina
yıkılması gereken şekilde ağır hasar
aldı, 5 bine yakın bina ise orta
hasarlıydı.

Ancak iş yerimin de bulunduğu
bölgede –orta hasarlı olarak tespit
edilen- çok sayıda binanın da bir an
evvel yıkılması gerektiği çıplak gözle
görüyor. Orta hasarlı denilen her
binanın önünde bir nakliyat firması
kamyonu görmek, insanların bu
binalarda asla oturmayacağını
gösteriyor. 

Ve hasarlı binalar sadece
Bayraklı’da yer almıyor. 

Evimin bulunduğu
Karşıyaka’da 21 adet ağır hasarlı
ve yıkılması gereken bina, 38 adet
de orta hasarlı bina var. Karşıyaka
Emniyet Müdürlüğü binası de “orta

hasarlı” olarak tanımlanan binalar
arasında olmasına rağmen, yıkılması
gerektiğini söylemek güç değil. 

ÇÜRÜK OLDUĞU BİLİNİYORDU
Bu noktada deprem sonrasında

organize olma kabiliyetimizin ne
kadar gelişmiş olduğunu
kaydetmemiz gerek. Türkiye’nin pek
çok ilinden belediyeleri, AFAD
ekiplerini, yardım ekiplerini görüp
onların cansiperane çalışmalarına
tanık olunca duygulanmamak elde
değil. 

Ancak asıl meselemiz, deprem
öncesinde yapılması gerekenler…

Bu konuda vatandaşlarımızın
yerleşik bir bilinci hâlâ
kazanamadığını görmek, beni adeta
kahrediyor.32 daireli Rıza Bey
apartmanının hemen yanında yer alan
büyük bir kahveci dükkânında,
yakınlarının ölü ya da sağ çıkmasını
bekleyen onlarca insanı dikkatle
izledim. 

Akrabalarından gelecek mutlu
haberi bekleyen Iğdırlı bir aile ile
uzun uzadıya sohbet ettik. 

Apartmanın çürük olduğunu, ilk
büyük depremde yıkılma
ihtimalinin yüksek olduğunu tüm
sakinlerin bildiğini ifade
ediyorlardı. Hatta Bayraklı
Belediyesi tarafından “acil olarak
yıkılmalı” raporu verilmesine, bu
raporda imzası olan İnşaat
Mühendisi’nin apartman
toplantısına katılıp açık açık
yaşanacakları herkese ifade
etmesine rağmen kimse
umursamamış. Kimsenin acısını
deşmek istemem ama
umursamayanların hemen hepsi,
enkazda hayatlarını
kaybedenler

arasındaymış. Bunun gibi daha nice
öğretici ve kahredici hikâyeye tanık
oldum. Deprem sırasında 3. katta yer
alan diş kliniğinde randevusu olan bir
genç kızın ailesi de, olan bitene ateş
püskürüyordu. 

Adeta kum tepesine dönmüş,
enkazında yaşam üçgeni bile olmayan
Doğanlar apartmanını gördüğümde
ise Elif bebeğin nasıl bir mucizeyi
başardığını görüp duygulanmamak
elde değildi.

İzmir’e kuş uçuşu 70 km mesafede
Sisam adası açıklarında yaşanan
depremin bir benzerinin, İzmir’in
altında sinsice bekleyen faylarda
yaşanması halinde olacakları
düşünmek bile istemiyorum. 

Bu deprem İzmir için son ve en
önemli uyarı olmalı. 

Depremde kaçak olmayan, otuz
yıllık ruhsatlı ve tapulu apartmanların
kağıttan kuleler gibi devrildiklerini
tanık olduysak; tekrar edecek ve
İzmir’i merkez alacak bir depremde
olacakları hayal bile edemeyiz. 

Yarın 10 Kasım. 
Aklın ve bilimin öncülüğünde uygarlığın tüm

niteliklerini kazandıran Türkiye aydınlanması
için, çağdaş olanaklarla ülkemizi donatan,
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, 82 yıl önce aramızdan ayrılmıştı… 

Ata’mızı saygı, minnet ve rahmet
duygularıyla anıyorum. 

Ve 10’uncu Yıl Nutku’nun her nedense (!)
çok fazla bilinmeyen ya da bilinmek

istenmeyen şu cümlesini okurlarıma
hatırlatmak istiyorum. 

Bakınız, Atatürk 29 Ekim 1933 tarihli o
ünlü konuşmasının bir yerinde ne diyor: 

“Türk Milleti!
On beş yıldan beri, giriştiğimiz
işlerde muvaffakiyet vadeden çok

sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu

sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki
itimadını sarsacak bir isabetsizliğe
uğramadım.”

Şimdi elinizi vicdanınıza koyunuz ve şu
sorunun yanıtını kendinize veriniz: “Bu
cümleyi Atatürk kadar samimi ve iddialı bir
tavırla söyleyecek kaç siyasetçi tanıdınız
yaşamınızda? 

Atatürk’ün 80 yıl sonra dahi bu kadar güncel
ve güvenilir olmasının temel sebebi, halkını
hiç aldatmayan, ona hiç yalan söylemeyen,
halkının kimi zaman hoşuna gitmese de
doğruları yapmakta asla duraksamayan bir
lider olmasıdır. 

Geçen 80 yılda sayısız politikacı ve diktatör
tarihin çöp sepetinde atılmışken, Atatürk’ün
Türk Milleti’nin vicdanında hala soğumayan
bir aşkla yer etmesinin sırrı da budur…

SADECE BÜYÜK GAZİ’NİN 
KURABİLDİĞİ CÜMLE HANGİSİ?

İzmir’de yaşanan deprem
felaketi sonrası doğal olarak
tüm dikkatlerimiz evleri
yıkılan ya da hasar gören
yurttaşlarımızın barınma
sorunlarına çevrildi. Kış
şartları bastırmadan,
hemşehrilerimizin bu
sıkıntısını çözmek için
merkezi ve yerel
yönetim, STK’lar canla
başla çaba gösteriyor.

Ancak bir de
sorunun pek
konuşulmayan
bir yönü var. 

Bayraklı
ilçesinin
özellikle
Adalet ve
Manavkuyu
mahalleleri,
son yıllarda
inşa edilen
iş merkezi ve
plazalarla
binlerce
işletmeye ev
sahipliği
yapıyordu.
Bölgedeki
apartmanlardaki
dairelerin önemli
bir bölümü de iş yeri olarak
kullanılıyordu. İnsanlar
hayatta kalmalarına
şükretseler de duvarları
patlayıp çatlayan ofislerinden
çıkmak zorunda kaldılar.
Depremde yüzlerce
insanımıza istihdam yaratan

bu işletmeler de yerlerinden
yurtlarından olmuş durumda. 

İzmir’in genç iş adamları
arasında yenilikçi yatırımları
ile dikkatimizi çeken Övünç
Emre, Çınarlı’da harap
durumdaki bir tütün

deposunu, Withco adıyla 7
gün 24 saat yaşayan bir
paylaşımlı ofis binasına
dönüştürdü. 

Geçen yıl hizmete
giren ve paylaşımlı

ofis modeli için
her türlü teknik

ve idari
altyapıyı
kullanıcılarına
sunan
Withco,
deprem
felaketinde
zarar gören
ofislere
kasım ayı
boyunca
kapılarını
ücretsiz

olarak açtı.
Ofisleri hasar

gören
işletmeler için

küçük ama çok
anlamlı bir katkı bu.

Övünç kardeşimi yürekten
kutluyorum.   

Onun bu tavrının, deprem
sonrasında ofis sıkıntısı
yaşayanları istismar
edenlere örnek olmasını
diliyorum. 

6,9 şiddetindeki depremin
İzmir’deki etkisi sadece yıkılan
binalarla sınırlı değil. 

Farklı ilçelerde incelemesi
yapılan binlerce yapıda hafif,
orta ve ağır hasar bulunuyor. 

Bu binalardan biri İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin
Konak’taki binası…

Son 15 yıldır pek çok yetkin
mühendis tarafından incelenen
ve uyarıları yapılan dev binanın,
kolon ve kirişlerinde gözle
görünen çatlaklar oldu, denize
bakan yüzünde yarılma yaşandı,
ofisleri ayıran duvarlar çatladı. 

Adeta facianın eşiğinden
dönüldü.

Şimdilerde Büyükşehir
bürokrasisi, bir yandan
depremin yaralarını sarmaya
çalışırken, bir yandan da bu
binada hizmet veren birimlerin
nereye taşınacağı konusunda
çalışma yürütüyor. Farklı farklı
binalarda hizmet verecek,
salkım saçak çalışacak bir
organizasyon şemasına
geçileceği anlaşılıyor. 

Başkan Tunç Soyer, Genel
Sekreter ve Genel Sekreter
yardımcıları, Büyükşehir
binasının hemen arkasındaki
İZSU binasının 4. katına sıkış
tepiş yerleşmiş durumda. İZSU
binası yeni bir bina değil.
Büyükşehir ile yakın yaştalar.
Depreme ne kadar dayanıklı
olup olmadığı ise bilinmiyor. 

Tüm bu yaşananlar
zamanında önlem almanın
önemini ortaya koyuyor. Araba
devrildikten sonra yol
göstermek ise anlamsız oluyor.

15 YIL SÜRDÜ
İnşaatın ilk çalışmaları 1969

yılında temel kazıklarının
çakılması ile başladı. 1970-1977
yılları arasında binanın kaba
inşaatı bitirildi. Uzun bir süre
inşaata ara verildikten sonra
1984 yılında bina tamamlandı. 

Yaşı tutanlar anımsayacaktır. 
90’lı yıllara kadar bu bina

deniz kenarında bulunuyor,
hemen yanında ise Konak
İskelesi yer alıyordu. Dolgu
zeminde inşa edilen bina 40
yıldan uzun süre pek çok
depreme maruz kaldı. 2005
yılında birkaç gün içinde
yaşanan dört deprem

sonrasında binayı ayakta tutan
dev kolonlarda çatlaklar
oluşmuştu. O yıllarda görev
aldığım gazetede,  binanın
taşıdığı riski, uzmanların
ağzından pek çok kez kaleme
aldım ve haber yaptım. Daha
büyük bir deprem olması, bu
depremin mesai saatleri içinde
yaşanması halinde büyük bir
facia olabileceği uyarısı
defalarca dile getirildi.

Ama ne gam!
Dinleyen olmadı. 
On yıl önce ise betondan

numune alınıp, demirlerin
korozyona uğradığı, İzmir
Büyükşehir Belediyesi
tarafından basınla paylaşılmıştı.

Ancak gerek üniversite
yetkililerinden, gerekse yetkin
mühendislerden aldığımız
bilgiye göre; binanın beton zarf
ile güçlendirilmesi, ağır olan bu
binayı daha da ağırlaştırmış ve
daha fazla deprem zararına yol
açmasının önü açılmıştı. 

Nitekim 2 binden fazla
personelin görev yaptığı
binadaki beton gölgelikler 2018
yılında sökülmüş ve yaklaşık 200
tonluk bir ağırlık binadan
kaldırılmıştı. 

Ve geldik bugüne…
Finansal gücü çok iyi durumda

olan Büyükşehir Belediyesi,
Konak’taki binasını yıkıp yeniden
inşa etseydi ya da yeni bir binaya
taşınsaydı, bugün tüm
motivasyonunu deprem sonrası
yapılacaklara verebilirdi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin
ihmali var da merkezi yönetimin
yok mu? Şüphesiz var.

2014 yılında kapatılan İl Özel
İdareleri’nin malları büyük
oranda yerel yönetimlere
verilirken, sadece İzmir’de farklı
uygulamaya gidildi. 

İl Özel İdaresi’nin Konak’ta
SSK bloklarının arkasında
yapılan dev binası, geçici ya da
kalıcı olarak rahatlıkla
Büyükşehir’e tahsis edilebilir,
hizmetler kentin merkezindeki
bu yepyeni binada kesintisiz
devam ederken, mevcut bina da
yıkılıp yenisi inşa edilebilirdi. 

Merkezi yönetim bu tasarrufta
bulunmak yerine ne yaptı? 

Yepyeni dev binayı imam hatip
lisesi yapmayı tercih etti.

NOKTA!

TEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCOTEBRİKLER WITHCO

Övünç Emre
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Bu deprem 
İzmir’e son ve 

en önemli 
ders olmalı… 

HAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜHAFTANIN SÖZÜ
Üzüntü; bugünün faresinin
yarının peynirini yemesidir. 

Lassy Eisenberg

Bayraklı’da yaşanan yıkımlar
sonrasında gerek
Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, konutları yıkılan
vatandaşları devletin mağdur
etmeyeceğini ve kalıcı konutların
devlet tarafından yapılacağını
ifade ettiler. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Van’da, Elazığ’da, Malatya’da,
Simav’da ne yaptıysak aynısını
İzmir’de de yapacağız”
açıklamasıyla duruma netlik
kazandırmış oldu. 

Kalıcı konutların bazıları,
binaların yıkıldığı alanlarda,
bazıları ise Şehir Hastanesi’nin
arkasında oluşturulan rezerv
alanda yapılacak. 

Buraya kadar her şey güzel. 
Vatandaşın başını sokacağı

evde kimsenin gözü olamaz. 

Ama bir soruyu sormak
hakkımız değil mi? 

Yıllardır her sene ödediğimiz ve
ne için ödediğimizi de tam olarak
bilmediğimiz DASK (Doğal Afet
Sigortaları Kurumu) primlerinin
bir anlamı kaldı mı? 

Şayet yıkılan evlerin yerine
devlet konut yapacaksa, DASK
primi ödemenin de bir anlamı
kalmıyor? 

Kafam gerçekten karışık. 
“Sosyal devlet” elbette

vatandaşını sokakta bırakmamalı.
Ancak 1999 depreminin hemen
sonrasında devletin “deprem
sigortası” diye hayatımıza
soktuğu ve 20 yılı geride bırakan
DASK’ın ne anlama geldiğini de
masaya yatırmamız gerekiyor. 

Prim ödeyenle ödemeyen aynı
olacaksa DASK ömrünü
tamamlamış demektir…

DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?DASK’IN BİR ANLAMI KALDI MI?
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Sektörden İzmir için
acil dönüşüm çağrısı
Gayrimenkul sektörünün İzmir’deki temsilcileri konut alırken binanın görselliğinin yanı sıra
yapı statiği, betonarmesi, zemin yapısı ile birlikte kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı

İzmir'de yaşanan depremle
birlikte en temel ihtiyaçlardan
barınma konusunda alınması
gereken önlemler ve yapı güvenliği
gündemde ilk sıraya yerleşti.
Gayrimenkul sektörü, konut
alırken binanın görselliği ve
sunduğu sosyal olanaklar kadar
yapı statiği, betonarmesi ve uygun
zemin üzerinde inşa edilmesi gibi
konulara da dikkat edilmesi
konusunda vatandaşları uyardı.
İzmirli sektör temsilcileri, kentsel
dönüşüm için bir an önce harekete
geçilmesi çağrısında bulundu. 

ALTYAPIYA DİKKAT!
Sektör temsilcileri İzmir'de bir

daha benzeri felaketlerin
yaşanmaması için dönüşüm
konusunda yalnızca bina yenileme
değil ada bazında projeler
geliştirilmesinin önemine dikkat
çekti.

Üstyapı kadar altyapı ve zemine
de dikkat edilmesi gerektiğini
vurgulayan Tanyer Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı Münir Tanyer
“Ülke olarak üzücü bir olay
yaşadık. 7 şiddetinde yaşadığımız
bu deprem çok daha vahim
sonuçlar doğurabilirdi. 70'li
yıllardan itibaren inşaat
mühendisleri odası ve belediyelerin
denetimleriyle kentimizde daha
kontrollü bir yapılaşma oldu. 97
yılındaki revize deprem
yönetmeliği ve 2000 yılında
depreme dayanıklı konutların
standart olarak uygulanmasıyla
birlikte yeni yapılan konutlarda
önemli bir sıkıntı yaşanmadı. İzmir
yapı denetimi konusunda
Türkiye’deki pilot illerden biriydi.
Ülkemizde donanımlı mimar,
mühendis, teknik personel ve
jeologlar bulunuyor. İzmir, yapı
denetiminin en iyi uygulandığı iller

arasında yer alıyor.
İzmir'in

kentsel dönüşüm konusunda acilen
atması gereken adımlar var.
Kentsel dönüşüm önlemleri
kapsamında yapı statiği ve
betonarme konusunda daha
dayanıklı binalar yapılmalı. Bina
yenileme değil, ada bazında
çevresel faktörlerle birlikte
düzenleme yapılmalı. Bunu
gerçekleştirebilecek yeterli
altyapıya sahibiz. Ülkemiz bu
konuda yeterli seviyede. Bina satın
alırken görsellik kadar binanın
teknik özelliklerine ve
yeterliliklerine de bakmak gerekir.
Bunun için asıl olan zemin ile
birlikte yapım tarihi, statik yapısı
betonarmesi ve binaların ilgili
birimlerden yapı kullanım
belgesinin olması önem taşıyor.
Üstyapı kadar altyapı ve zemine de
dikkat edilmeli. İnsanlar ev satın
alırken müteahhitlerden gerekli
bilgileri almalı. Yeni konutlar bu
süreçte daha çok tercih edilecektir.
Nitelikli konut projeleri de ilgi
görmeye devam edecektir.” dedi. 

‘UNUTMAMALIYIZ’
Gözde Grubu Yönetim Kurulu

Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı ise
“Öncelikle, ‘Deprem değil, bina
öldürür’ gerçeğini hep birlikte
tekrar yaşadık. Deprem tehdidi
nedeniyle sağlıklı konutta oturmak
isteyenlerin sayısı da doğal olarak
artıyor. İnsanların bu süreçte daha
bilinçli şekilde hareket etmeleri de
önem kazandı. Yalnızca binanın
yapısal olarak sağlam olması
yetmiyor. Bununla birlikte zeminin
de inşaat yapımına uygun olması
önem taşıyor.  Hem bina, hem de
zemin etütleri konusunda
denetimlerin yapılarak uygun
bölgelerde şehir planlarının revize
edilmesi gerekiyor.  

Şu anda yeni yapılan nitelikli
konut projelerine yönelik talep çok
arttı. Özellikle Bayraklı bölgesinde
yaşayan vatandaşlarımızın farklı

ilçelere taşınmak istediklerini
görüyoruz. Kendisini
kanıtlamış,

kurallara uygun inşa edilmiş
projeleri tercih edilecektir. Öte
yandan İzmir'in birinci derecede
deprem bölgesi üzerinde
kurulduğunu da unutmamak
gerekiyor. Depreme karşı
toplumun daha bilinçli olması, yapı
denetimlerinin de sıkılaştırılması
gerektiğini düşünüyorum. Bu
konuda özellikle kentsel dönüşüm
için gerekli adımların atılacağı da
hükümetimiz tarafından açıklandı.
İzmir ve Türkiye için tek yürek
olarak artık yaraları sarma vaktidir.
Bu vesile ile depremde hayatını
kaybedenlere rahmet; yaralılara da
acil şifalar diliyorum.” diye
konuştu. 

‘ARTIK TEMKİNLİYİZ’
Depreme dayanıklı konutların

revaçta olduğunu söyleyen FCTU
Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin
Okay da “İzmirliler olarak önemli
bir tehlikeyi geride bıraktık.
Fakat bunun tekrarı
mümkün olduğu
için insanlar
artık

daha temkinli hareket ediyor.
Yapısal olarak zarar gören binaları
terk ederek yeni ve sağlam
konutlarda oturmak istiyor. Yeni
ev almaya gücü yetmeyen insanlar
kiralık ev konusunda önemli bir
talep oluşturdu. Artan talep de
kiraların artmasına neden oldu. Şu
anda İzmir'de daha yüksek ve
sağlam zemine sahip ilçeler tercih
ediliyor. Öte yandan konut
satışlarında bir artış gözlemliyoruz.
Depreme dayanıklı konutlar
revaçta. Özellikle deprem
konusunda yapı denetim firmaları
tarafından kendini kanıtlayan
sağlam binalar tercih edilecektir.
Yüksek katlı yapılardan çok,
müstakil veya 2 ve 3 katlı binalar da
talep görmeye başladı. Zaten var
olan pandemi süreci nedeniyle
insanlar doğaya ve toprağa yakın
olmak istiyordu. Deprem nedeniyle
insanların bu talepleri artık daha

da artacaktır.” ifadelerini
kullandı. (Haber

Merkezi)

Önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
“BirKiraBirYuva” adlı yardım kampanyasına 3
milyon lira katkı veren Folkart, İzmir iş
dünyasının “Birlikten İzmir Doğar” isimli destek
projesine de 2 milyon liralık destek verecek.
Depremde hayatını yitirenlerin ailelerini ev
sahibi yapmayı hedefleyen kampanyaya verdiği
destek ile Folkart’ın deprem mağdurları için
verdiği katkı miktarı 5 milyon lira oldu.
Kampanyanın amacına ulaşması için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın da yer göstereceği
vurgulandı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli ile diğer sivil toplum

örgütleri, çeşitli kişi ve kurumları ziyaret
ederek, kampanyaya destek çağrısında
bulunuyor. Mesut Sancak, bu felaketin yaralarını
tüm İzmirlilerin el ele vererek, hep birlikte
dayanışma içinde, en kısa sürede saracağına
inandığını belirtti. Sancak, İzmir iş dünyasının 
bu kampanyasını çok yerinde ve anlamlı
bulduklarını ifade ederek, bu kampanyaya 2
milyon liralık katkı vereceklerini söyledi.
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, 
Saya Grup’ta yardımları açıklamama 
ilkesini uyguladıklarını, İzmir depreminde 
kişi ve kuruluşları da teşvik etmek amacıyla, 
bu bilgiyi kamuoyuna ile paylaştıklarını dile
getirdi.  (Haber Merkezi)

Folkart’tan depremzedelere destek üstüne destek
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‘Hasar tespitlerde
odalar da olmalı’
İzmir Sanayici ve İşinsanları Derneği
Başkanı Başkanı Hasan Küçükkurt, “Hem
konut yapımı hem de bu süreçte kiraya
çıkmak zorunda kalan insanlarımıza kira
yardımı yapacağız” dedi. Mimar ve
mühendis odalarının da hasar tespitinde
görevlendirilmesi gerektiğine dikkati
çeken Küçükkurt, “Öncelikli sorunumuz
insanları çadırdan kurtarmak, bu
konuda doğru ve hızlı hasar tespiti yapıp 
o insanların mağduriyetini gidermek”
dedi. (Haber Merkezi)

Deprem çocukları
için özel sabun 
İstanbul'dan bir grup üniversite öğrencisi,
İzmir'deki depremzede çocuklara, el
hijyenine dikkat çekmek üzere
başlattıkları kampanya kapsamında kendi
imkanlarıyla bitkisel sabunlardan hediye
etti. Gruplarına, "duru", "temiz" ve "saf"
kelimelerinin kısaltmasıyla
oluşturdukları "DUTESA" ismini veren
genç gönüllüler, “Destek bulabilirsek 81
ilde ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz
olarak bu sabunları ulaştırabilmek
istiyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

Dev beton bloklar
yaprak gibi düştü
Deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl
vaziyette bulunan viyadüğün dev beton
blokları, metrelerce yükseklikten park
halindeki araçların üzerine düştü. O 
anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı. O sırada otoparkta
bulunan bazı vatandaşlar ve görevliler,
depremin etkisi ve blokların düşmesini
farkedip kaçarak kurtuldu. Şans 
eseri olayda kimse yara almazken
blokların düştüğü otomobiller
kullanılamaz hale geldi. (İHA)

Metin Sancak, Mahmut Özgener, Işınsu Kestelli, Mesut Sancak, Ender YorgancılarMetin Sancak, Mahmut Özgener, Işınsu Kestelli, Mesut Sancak, Ender YorgancılarMetin Sancak, Mahmut Özgener, Işınsu Kestelli, Mesut Sancak, Ender YorgancılarMetin Sancak, Mahmut Özgener, Işınsu Kestelli, Mesut Sancak, Ender YorgancılarMetin Sancak, Mahmut Özgener, Işınsu Kestelli, Mesut Sancak, Ender Yorgancılar
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Gülçin
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Okay
Gülçin
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Gülçin
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Münir
Tanyer Kenan
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Geçirdiği rahatsızlık sonrasında
yoğun bakım gereksinimi nedeniyle
sevk edilerek Özel Egepol Cerrahi
Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım
Ünitesine kabul edilen 18 yaşındaki
genç hastada uygulanan
tüm tedavilere ve
müdahalelere rağmen,
yapılan testlerde beyin
ölümü gerçekleştiği
saptandı. İzmirli gencin
organları ailesi
tarafından bağışlanarak
birçok hastaya yaşam
verdi. 

Egepol Cerrahi
Hastanesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ali
Rıza Şeren  “Yoğun bakıma kabul
ettiğimiz tüm hastalarda, modern
tıbbın bize sağladığı tüm olanakları
kullanarak hastayı iyileştirmek ve
yakınlarına kavuşturmak için gayret
ediyoruz. Ancak bazen hastanın
durumu ve hastalığının özelliği
nedeniyle beyindeki hasar geri

dönüşümsüz olabiliyor. Böyle
durumlarda beyin ölümü
gerçekleştiğini gösteren testlerin
yapılması, beyin anjiyografisinde
beyinde kan akımının olmadığının

gösterilmesi ile beyin ölümü tanısı
kesin olarak konulmakta ve hasta
yakınlarına bilgi verilmektedir.
Hasta yakınının rızası ve talebi
olursa organ bağışı ve organ nakli
işlemleri başlatılabilmektedir.
Organları bağışlanan gencin
ailesine sabır ve başsağlığı dilerim,
bağışlanan organlar, zor durumda

ve organ bekleyen yedi hasta için
iyileşme umudu olacak” dedi.

Bağışlanan Organlar Özel
Egepol Cerrahi Hastanesi
Ameliyathanesinde, hastanenin

Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. İsmail Sert'in de
aralarında bulunduğu
çeşitli illerden gelen ekipler
tarafından modern
koşullarda ve ileri ameliyat
teknikleri kullanılarak
alındı.  Organ Nakli,
Karaciğer Tümör
Cerrahisi özellikle de
karaciğer nakli konusunda
uzman olan Dr. İsmail Sert

tarafından çıkarılan karaciğer ile
birlikte, diğer ekipler tarafından
alınan hastanın kalbi, akciğerleri,
böbrekleri ve kornealarının
Türkiye’nin dört bir yanında
yıllardır organ nakli bekleyen ve
yaşam mücadelesi veren yedi
hastaya ulaştırılacağını bildirildi.
(Haber Merkzi)

Bir gencin bağışı
7 kişiye umut oldu
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Kayropraktist Umut Yasa, dünyada bu alanda yapılan ilk çalışma ile
cep telefonlarının kas gücümüzü zayıflattığını ortaya çıkardı

İnsan vücudunun az miktarda manyetik
materyal içerdiğini fakat vücudun kendi
elektrik alanının olduğunu söyleyen
Kayropraktik Uzmanı Umut Yasa,
“Literatürde, EMA’ların insan sağlığına çeşitli
kronik etkilerini gösteren pek çok çalışma
olmasına rağmen, cep telefonunun oluşturduğu
EMA’nın kas gücü ile olan akut ilişkisini ortaya
koyan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Yeğin ve arkadaşları 2017’de yaptığı çalışmada,
EMA’nın sinir liflerindeki iletimi bozduğu ve
spektrum zemininde gürültüye neden
olduğunu belirtmişler, Günal ve arkadaşlarının
2019’da üniversite öğrencileri arasında yaptığı
çalışmada ise, bireylerin cep telefonlarını gün
içinde ortalama 4 saat kullandığı saptanmış,
cep telefonu kullanım süresi uzadıkça
öğrencilerin bağımlılıklarının arttığı ve bununla
doğru orantılı olarak da boyun ve sırt bölgesi
ile üst ekstremitede (omuz - kol) ağrısı
şikâyetlerinin arttığı bildirilmiştir. Biz de bu
bilgilerin ışığında, 18 - 30 yaş aralığında 61

kişiyle yaptığımız araştırmada Kas Gücü ve
Cep Telefonu EMA'nın akut ilişkisini
inceleyerek Dünya'da bu alanda yapılmış ilk
çalışmaya imza attık” diye konuştu.  

Cep Telefonu ile temasın, kas kuvvetini
ortalama yüzde 11-12 oranında akut olarak
azalttığını vurgulayan Yasa, “Ölçüm etkisine
yol açan ‘bekleme modunda açık olan cep
telefonuna temas’ın omuz kuşağı kas kuvveti
ölçümlerinde akut düşüşe neden olduğunu
saptadık” dedi. Günümüzde boyun, bel ve sırt
ağrılarının, postüral bozuklukların, hepimizin
kendini yorgun ve bitkin hissetmesinin en
önemli nedeninin; cep telefonu EMA'nın kas
gücümüzü düşürerek dayanıklılığımızı
azaltması olduğuna dikkat çeken Yasa,
sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle
çocukların ve ergenlerin henüz gelişme çağında
oldukları göz önüne alındığında cep
telefonuyla uzun süre teması, duruş
bozukluklarının ortaya çıkmasına neden
olabilir! Yetişkinlerde ise uzun süreli cep

telefonu ile temas, büyük kas gruplarının
gücünü etkilemesinden dolayı omurgada
mekanik bozukluklara neden olarak kısa süre
boyun, omuz, sırt ve bel ağrısına, uzun süre
zarfında da fıtıklara ve eklemlerde
dejenerasyonlara neden olabilir. Beden gücünü
kullanarak çalışanlarda iş sağlığı açısından
bakıldığında,  çalışırken cep telefonu ile
temasın iş kazası riskini artırabileceği
düşünülmektedir.”

Cep telefonu ile temas;
1- Kas gücünüzü düşürür, dayanıklılığınızı

azaltır.
2- İş kazası riskini arttırır.
3- Daha çabuk yorulursunuz, kendinizi bitkin

ve halsiz hissedersiniz.
4- Daha çok ağrı çekmenize neden olur.
5- Çocuklarda ve gençlerde bedensel gelişimi

olumsuz etkiler.
6- Yaşlılarda düşme riskini arttırır.
7- Vücudu mikrodalga fırınla eşdeğer bir

radyasyona maruz bırakır. (Haber Merkezi)

Potasyum
yetersizliğine
dikkat

Potasyum vücudun doğru şekilde
çalışmasında görevli zorunlu
mineraldir. Potasyum vücut sıvı

basıncı ve elektrolit dengesi için gerekli bir
mineraldir. Potasyum ve sodyum
arasındaki denge sayesinde hücre işlerinin
düzgün işlemesini sağlayan elektrik oluşur.
Bu elektrik  sinirlerin uyarılmasını ve
kasların düzenli bir şekilde çalışmasını
sağlar. Potasyum ve sodyum arasındaki
denge bozulması ve beyne yeterince
oksijen gitmemesi durumunda kalp ritmi
bozulmuş olacaktır. 

Faydaları nelerdir?
Kas sağlığında etkilidir: Kasların düzgün

bir şekilde çalışabilmesi için hücre içinde
potasyuma ihtiyaç vardır. İhtiyaçtan fazla
veya az olan bu mineraller kas sağlığında
problemlere yol açabilir.

Hipertansiyonu önler: Fazla miktarda
tuz içeren besinlerin tüketilmesi
hipertansiyona neden olabileceği gibi
potasyumu içeren besinlerin az tüketilmesi
de hipertansiyona neden olabilir.
Potasyum eksikliği yaşayan kişilerde
yüksek tansiyon, kalp krizi ve inmelere
daha sık rastlanmaktadır.

Osteoporozu önler: İlerleyen yaş ile
beraber kemiklerin kırılganlığında
artmalar gözlenebilir. Özellikle et ve süt
tüketimine özen gösterilmemesi potasyum
içeren besinlerin eksik tüketilmesi vücutta
gereğinden fazla asit oluşumuna ve
kemiklerin kırılganlığının artmasına sebep
olur. 

İhtiyaç nasıl karşılanır?
Yeterli ve dengeli bir beslenme

programı benimseniyor ve her besin
ögesinden doğru bir şekilde alınıyorsa bu
mineralin eksikliği çok fazla
görülmemektedir. Öncelikle beslenme
planınızın dengeli olup olmadığını kontrol
etmelisiniz. Yetişkinler için günlük 2-4
gram potasyum alınması yeterlidir. 

Potasyum eksikliğinde neler yaşanır?
� Kaslarda güçsüzlük ve kramplar
� Yorgunluk 
� Tansiyon yüksekliği 
� Solunum yetmezliği
� Çarpıntılar, EKG de değişiklikler
� Büyümede oluşan gerilik
� Kabızlık ve bağırsak problemleri

EN ZENGİN KAYNAKLARI
Tatlı patates: 100 gram tatlı patates

yaklaşık olarak 230 mg potasyum
içermektedir. Günlük ihtiyacımızın
%6’sını karşılar. 

Muz: Çok iyi bir lif kaynağı olan muzun
100 gramı yaklaşık olarak 358 mg
potasyum içerir. Günlük ihtiyacın
%10’unu karşılamaktadır. 

Ispanak: 100 gram ıspanak yaklaşık
olarak 466 mg potasyum içerir. Bu değer,
günlük ihtiyacın yaklaşık %13’ünü
karşılamaktadır. 

Yoğurt: Probiyotik içeriği yüksek olan
yoğurdun 100 gramında yaklaşık olarak
149 mg potasyum minerali vardır.
Potasyum içeriği yeşil sebzeler kadar güçlü
olmasa da günlük ihtiyacın %5’ini karşılar.

Somon Balığı: 100 gram somon balığı
yaklaşık olarak 460 mg potasyum içerir.
Bu miktar günlük ihtiyacın %13’ünü
karşılamaktadır.

İncir:  100 gramında yaklaşık olarak 680
mg bulunur. 

Hurma: 100 gramı yaklaşık 680 mg
potasyum içerir. Bu değer de oldukça iyi
bir potasyum kaynağı olduğunun
göstergesidir.

BROKOLİ: 100 gram brokoli yaklaşık
olarak 316 mg potasyum içermektedir. Bu
miktar günlük ihtiyacın %9’unu
karşılamaktadır.

ZÜNBÜLCAN

SAĞLIKDENİZİ
DENİZdytdnzznblcn@gmail.com
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Korona virüs sebebiyle hastaneye gitmek
istemeyen vatandaşlar, hastalıklardan
korunmanın yolunu bitkilerde arıyor.
Aktarlarda satılan ada çayı, zencefil, zerdeçal,
papatya çayı gibi bağışıklık sistemini
güçlendiren ürünler vatandaşlardan ilgi
görüyor. Zencefilli macunların çok fazla
kullanıldığını söyleyen aktar Dilek Kunduz,
“Şu ara en fazla akın edilen ürünler ada çayı,
ıhlamur, hatmi çiçeği, Mekke gülü, karışık
bitki çayları, özellikle kış çayları çok fazla
rövanşta. Özellikle zencefilli macunlar çok
fazla tüketiliyor. Karışım olarak da toz
zencefil, zerdeçal, çörek otu. Bunlar çok fazla
tüketiliyor” dedi. Fehime Kartal (İHA)

Hastalıklardan korunmak isteyen
vatandaşın alternatif tıpa ilgisi arttı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalar
soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve
burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak,

sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden
hem de mevsimsel gripten korur” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalar
soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve
burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak,
sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden
hem de mevsimsel gripten korur.
Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta
bırakmayın. Korona virüsün daha ziyade
burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı”
ifadelerini kullandı. Bakan Koca, ayrıca
paylaşımına “havalar soğudu” notuyla bir de
fotoğraf ekledi.Utku Şimşek (İHA)

Bakan’dan ‘Havalar
soğudu’ paylaşımı   
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Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler,
sevdaları için yıllarca mücadele ederler.

Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları
gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu

gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi
der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da

onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş
oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz

hikayesi bir destana dönüşür.

21:30

20:00

9 Kasım 2020 Pazartesi14 Hazırlayan: Sedat Araz TelgrafTVHattı

“The Front Runner” genç seçmenlerin kalbini kazanan ve 1988 başkanlık
seçimlerinde Demokratik Parti’nin bir numaralı adayı olarak görülen Senatör

Hart’ın (Hugh Jackman) yükselişinin ve düşüşünün gerçek hikayesini anlatıyor.
Gary Hart’ın adaylık kampanyası, Donna Rice (Sara Paxton) ile yaşadığı evlilik dışı

ilişki yüzünden durdurulur. Magazin gazeteciliği ve siyasal gazetecilik tarihte ilk kez
birleşir ve Senatör Hart yarıştan çekilmek zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar,

Amerikan siyasetinde ve dünya sahnesinde derin ve kalıcı bir etki bırakır.

Denizci olan Ali Akarsu’nun,
Hollandalı Carolin’le olan
aşkı, karısı Cemile Akarsu
tarafından öğrenilince,
yaşanan büyük sıkıntılar ve  bu
durumun yarattığı olumsuz
koşullar, Cemile, Ali ve

çocukları üzerinde,
hayatlarının geri kalanını
şekillendirecek kalıcı etkiler
bırakır. Hayatla ve
birbirleriyle olan mücade-
leleri, bir çok  travmanın
izlerini taşıyarak, sürer. 

16:15

20:00

Şahika’yla el
sıkışan Halit,

Şahika’nın elindeki
fotoğrafları almaya
çalışır. Her şeyden
habersiz olan Yıldız

düğün
hazırlıklarıyla

uğraşırken, diğer
taraftan Şahika da
kendince hazırlık

yapmaktadır. Halit
ise ona oyun

oynayan herkesten
intikam almaya

yemin etmiştir ve
hiç kimsenin

beklemediği bir
hamleyle herkesi

şoke eder.
10:00

Cinayetler, kayıplar, adam
kaçırma ve miras davaları gibi
olaylar bu programda bütün
açıklığıyla tartışılıyor ve bir

çözüme kavuşturulmaya
çalışılıyor. Sorunlarına bir
çözüm bulamayan insanlar
Müge Anlı'ya başvuruyor.

Programda alanlarında uzman
bir hukukçu ve psikiyatr da yer

alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk
projelerine yer veriliyor.

Özellikle kadın sağlığı, çocuklar
ve yaşlılar ile ilgili pek çok
yardım kampanyasına da

öncülük yapılıyor. Bu programda
başlatılan Sevgi İzi kampanyası

sayesinde, birçok kayıp bulundu.
Ayrıca okuma yazma seferliği

sayesinde birçok vatandaş okur
yazar oldu.

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet’ten
koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip

Yamaç Koçovalı’nın karşısına çıkması yepyeni bir
fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler

arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un
dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz

Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını
tamamen değiştirecek.

20:00

20:00

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu
Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu

büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de
dışında çoğalmaktadır. Doğumundan itibaren

kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek
gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen

Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana
dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın

fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği
adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu

görevleri üstlenmeye hazırdır.
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TÜRK MİLLETİNİ
gururlandırdılar

ULUSLARARASI Cimnastik
Federasyonu (FIG) tarafından
düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş
Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda
Milli Takım forması altında yarışan
Manisa BBSK sporcuları Selin Özermiş
ve Yudum Atan 12-14 yaş kategorisinde
şampiyon oldu. 15-17 yaş
kategorisinde yarışan sporcular, Şimal
Sayman ve Okay Arsan da, aynı
turnuvada çiftler kategorisinde
ikincilik elde etti. Manisa Büyükşehir
Belediyespor çatısı altında yetişen ve
Milli Takım için mücadele eden
sporcular, hem Manisa BBSK’yı hem
de Türk Milletini bir kez daha
gururlandırdı. Uluslararası turnuvada
gösterdikleri mücadele ve elde
ettikleri başarılarla hem kulübü hem
de Türk ulusunu gururlandıran
sporcuları ilk olarak kutlayan, Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz
Ergün ve Manisa Büyükşehir
Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü
oldu. Başkan Ergün ve Kulüp Başkanı
Güzgülü, milli forma çatısı altında
gerçekleşen bu başarıda emeği olan
herkese teşekkür etti.(İHA)

Manisa BBSK
son saniyede
güldü 
MANİSA Büyükşehir Belediyespor
Basketbol takımı, Türkiye Basketbol
Ligi’nin 4. haftasında konuk ettiği
Mamak Belediyespor’u Marcus’un son
saniye basketiyle 75-73 yendi.

HAZIRLAYAN: CANER TOK 9 KASIM 2020 PAZARTESİ
SSPPOORR

Atatürk Stadı kapatıldı
İzmir’de 114 vatandaşımızın hayatını kaybedip binlerce kişinin

evsiz kalmasına neden olan 6.9 büyüklüğündeki deprem felaketi
futbolu da olumsuz etkiledi. Kentte 1971 Akdeniz Oyunları için
inşa edilip ülkemizdeki iki olimpik stattan biri olma özelliği
taşıyan 50 yıllık Atatürk Stadı depremde büyük darbe aldı. İlk
yapıldığında 80 bin, koltuklandırılmış hali 51 bin 337 kapasiteli
olan stat, İzmir Valiliği’nin kararıyla sağlamlık raporu alana
kadar maçlara kapatılacak. (DHA)
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İZMİR temsilcisi, 13.
dakikada Halil Akbunar'ın
ortasında kafa vuruşu yapan
Cherif Ndiaye ile 1-0 öne geçti
ve ilk yarıyı önde kapattı. 66.
dakikada ceza sahası içinde
Burekovic'in Rashad
Muhammed'i düşürmesiyle
Erzurumspor penaltı kazandı.
Penaltı atışında topun başına
geçen Nocikovas skoru 1-1'e
taşıdı. Bu dakikadan sonra iki
takım da karşılıklı ataklar
yaparken 90+2. dakikada
Erzurumsporlu Sadiku ikinci
sarı karttan kırmızı kartla oyun
dışında kaldı. Son dakikada
ceza sahası yayının üzerinden
serbest vuruş kazanan
Göztepe'de Guilherme'nin
vuruşunda top üst direkten
döndü ve maç 1-1'lik eşitlikle
sonuçlandı.

1-1'lik skorla hanesine 1 puan
yazdıran Göztepe, puanını 8'e
çıkardı. Ligin ilk haftasında
konuk ettiği Denizlispor'u 5-1
mağlup eden ve ligin zirvesine
oturan sarı-kırmızılılar bu
maçtan sonra galibiyet yüzü
görmedi. 

Göztepe, ilk haftanın ardından
oynadığı 6 maçta 5 beraberlik
ve 1 mağlubiyet aldı.
Göztepe'nin geçtiğimiz hafta
Alanyaspor'la sahasında
oynayacağı maç İzmir'de
yaşanan deprem sebebiyle
ertelenmişti. Erzurumspor
maçında sahaya siyah
formasıyla çıkan Göztepe, İzmir
depreminde hayatını kaybeden
taraftarları Ali Çağın Kaygusuz
ve Alp Cengiz'in fotoğraflarını
deplasman tribününe asarak
andı. (İHA)

SON 15
MAÇTA 2 

KEZ GÜLDÜ

GÖZTEPE,teknik direktör İlhan Palut yönetiminde geçen sezondan
bu yana çıktığı son 15 maçta 2 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
Geçen sezon koronavirüs pandemisi arasından sonra oynadığı 7
maçı üst üste kazanamayıp yalnız son hafta Sivasspor'u yenebilen
Göztepe, bu sezona Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen
ardından 6 haftadır gülemedi. Göztepe, bu 15 maçlık periyotta 
2 galibiyetin yanı sıra 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 
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MİSLİ.COM 3'üncü Lig 3'üncü

Grup'ta Karşıyaka'yı zirveye taşıyan
teknik direktör Soner Tolungüç'ün
adı Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yla
anılıyor. Süper Lig'de geçen haftaya
kadar 7 maçta 11 puan toplamasına
rağmen teknik direktör Mehmet
Altıparmak'la yollarını sürpriz bir
şekilde ayıran İstanbul temsilcisinin
takımı disiplinli ve idealist bir yerli
veya yabancı teknik direktöre
emanet etmek istediği, Karşıyaka'ya
geçen sezondan bu yana büyük bir
başarı ivmesi kazandıran
Tolungüç'ü de adaylar arasına aldığı
öğrenildi.

Süper Lig'de uzun yıllar
Galatasaray ve Trabzonspor da dahil
birçok kulüpte forma giyip futbolu
Karşıyaka'da bırakan 56 yaşındaki
Tolungüç, Adana Demirspor'da
teknik direktörlük, Süper Lig'de
Gençlerbirliği'nde antrenörlük
yaptı. İlk kez 2016'da TFF 1'inci
Lig'de geldiği Karşıyaka'da ikinci
dönemini geçiren Tolungüç, geçen
sezon 3'üncü Lig'de Play-Off finali
oynattığı transfer yasaklısı yeşil-
kırmızılıları bu sezon da grupta
zirveye taşıdı. Sezon başında
yönetimle ilk görüşmede
anlaşamayıp ardından yuvada kalan
Tolungüç'ün Karşıyaka ile 1 yıllık
sözleşmesi bulunuyor. (DHA)

Soner 
Tolungüç

Altay milli arada
YARA SARACAK

SON olarak iç sahada Balıkesirspor'a 3-1 yenilen
siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir müsabakada
kalesinde 3 gol gördü. Fiziksel açıdan hazır
olmayan ve moral bozukluğu yaşayan İzmir ekibi
milli arayı iyi değerlendirip yeniden çıkışa geçmek
istiyor. Ligdeki Tuzlaspor ve Giresunspor maçları
lig kadrosundaki negatif futbolcu sayısı 14'ün altına
düştüğü için ertelenen Altay, bu periyotta, Ziraat
Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor'a elendi. Altay,
22 Kasım'da kendisi gibi korona virüs mağduru
Menemenspor'a konuk olacağı maçla birlikte
üzerindeki karabulutları dağıtmayı planlıyor.
Teknik direktör Yücel İldiz, "Milli maç arasında
antrenman eksiğimizi kapatarak yeniden eski
hüviyetimize kavuşacağız" diye konuştu. Altay'da
stoper İbrahim, ön libero Scuk, sol bek Özgür gibi
as oyuncular Balıkesirspor maçında kadroda yer
almamıştı. İzmir temsilcisinde Thiam'ın hafif bir
sakatlık yaşadığı öğrenildi. (DHA) 

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna tutuk
başlayıp 3'te 0 çeken Petkimspor, son haftalarda
gücünü gösterdi. İlk galibiyetini Frutti Extra
Bursaspor'u 4'üncü haftada yenerek alan Petkim,
son 4 maçını 3 galibiyetle geçti. 
Bu periyotta yalnız zorlu Fenerbahçe Beko
deplasmanını kaybeden Aliağa ekibi geçen hafta
Galatasaray'ı evinde 19 sayı farkla 83-64 yendikten
sonra dün de OGM Ormanspor'u deplasmanda 16
sayı farkla, 106-90'la geçip ilk kez üst üste 2
galibiyet elde etti. Petkim, bu skorla Ormanspor'un
3 galibiyetlik serisine de son verdi.(DHA) 
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DENİZLİSPOR, MALATYA’DA KAYIP
SÜPER Lig’in 8. haftasında

Denizlispor, Yeni Malatyaspor’a konuk
olduğu  maçta, ilk yarıda yediği gollerle
maçı 2-0 mağlup oldu. 7. dakikada
Lukoki’nin sol kanattan ceza sahasına
yaptığı ortada Kubilay topu ağlarla
buluşturdu. 1-0

8. dakikada Rodallega'nın sağ
kanattan ceza alanına girerek çektiği

şutta top kale direğinin yanından auta
çıktı. 17. dakikada Tetteh’in pasıyla
topla buluşan Acquah, ceza sahası dışı
sağ çaprazından çektiği şutla farkı 2'ye
çıkaran golü attı. 2-0 63. dakikada
baskısını artıran Denizlispor’da ceza
sahası içinde topla buluşan Subotic’in
şutunda savunma tehlikeyi
uzaklaştırdı. (İHA)

0-2

75-73

SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Aydın Karaçam, Nazlı
Çisil Güngör, Benhür İncel
MANİSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESPOR: Marcus (24), İnanç,
Faik, Kaan (8), Tolga (6), Ramazan
(2), Gökhan (6), Calvin (10), Alican
(2), Umut (13), Recep (4),
BAŞ ANTRENÖR: Ceyhun Cabadak
MAMAK BELEDİYESPOR: Ali, Umar
(2), Oğuzhan (7), Mertcan (6), Yiğit
(5), Özgür (14), Yesukan (12),
Mustafa (17), Anthony (10),
Baş Antrenör: Murat Dikmen
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Kaçak kazılarda
iki lahit bulundu

ÖZEL FOTOĞRAFLAR
ATATÜRK’ÜN ilk kez sergiye sunulacak

fotoğraflarının da aralarında olacağı
40 görsel 10 Kasım’da 15 farklı ilde

ziyarete açılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,

İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve
Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak

Türkiye’nin farklı müzelerinde
sergilenecek birbirinden özel

fotoğraflar Ankara Cumhuriyet Müzesi
Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı.

DİĞER MÜZELERDE
SERGİ, Adana Atatürk Evi Müzesi,

Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi
Müzesi, Diyarbakır Müzesi,
Erzurum Atatürk Evi Müzesi,
Gaziantep Zeugma Mozaik
Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir
Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi

Müzesi, Samsun Gazi Müzesi,
Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi,

Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi’nde
de görülebilecek. (İHA)

82’nci yılda
hasretle…
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının
82’nci yıl dönümünde “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” düzenleyecek
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20 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

TAMAMI ÇIKARILMAMIŞ
KARACASU Jandarma Komutanlığı

ekipleri, Afrodisyas Antik Kenti'nin

bulunduğu bölgede devriye görevi

yaparken tamamı çıkartılmamış bir

lahit fark ederek durumu müze

yetkililerine bildirdi. Bölgede

yapılan incelemede bir lahit daha

bulundu. Lahitlerin bulunduğu

noktanın yakınında daha önce de

bir lahit bulunduğu belirtildi.

BİRİNDE ‘MEDUSA…’
AYDIN İl Kültür ve Turizm Müdürü

Umut Tuncer bölgede inceleme

yaptı. Tuncer, çok önemli bir

buluntunun gün ışığına çıkarıldığını

kaydederek, "Lahitlerden birinin

üzerinde Medusa ve tanımlaya-

madığımız kabartmalar var. Lahdin

dönemin önemli yöneticilerinden

birine ait olduğunu düşünüyoruz"

ifadelerini kullandı. (AA)

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı
belirlenen bölgede 2 bin 500 yıllık olduğu kaydedilen iki lahit gün ışığına çıkarıldı

Hayat kurtarmıştı
Artvin merkeze bağlı

Taşlıca Köyü’nde,
yaşanan hazin bir

hikaye rastlantı sonucu
gün yüzüne çıktı

OSMANLI–Rus Savaşı, bilinen adıyla 93 harbi
döneminde geçen hikâyede, Taşlıca köyü
sakinleri savaş sırasında köylerini terk etmek
zorunda kaldılar. Geri dönme ihtimallerini
düşünerek bir küp dolusu balı köyde bulunan
bir mağara sakladılar.  Bir yıl sonra geri
dönen bölge halkı, köylerini yerler bir olmuş
evlerini ise yakılmış halde buldular.

YİYECEKLERİ olmayan ve sakladıkları küp dolu
bal sayesinde açlıktan kurtulan bölge halkının
torunları, küpü dört kuşaktır saklıyor. Taşlıca
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin
arıcılık ve bal üretimi ile ilgili yapılan çalışma
sırasında rastlantı sonucu bulunan bal küpü
için, tarihi niteliği taşıdığı gerekçesiyle
çalışmalar başlatıldı. Adem Güngör (İHA)
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ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi tarafından ulu önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl
dönümü dolayısıyla ‘Gururla, Özlemle’ isimli fotoğraf
sergileri açtı. Tepebaşı Belediyesi, Mustafa Kemal
Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünü sebebiyle
fotoğraf sergisi açtı. Kentten bulunan alışveriş
merkezlerinde açılan sergilerde, Mustafa Kemal
Atatürk’ün birbirinden güzel fotoğrafları bulunuyor.
‘Gururla, Özlemle’ isimli Atatürk fotoğrafları sergisi, 16
Kasım tarihine kadar gezilebilecek. (İHA)

‘Gururla, Özlemle’
sergisinde buluşalım

Afetlerde can
dostlar anlatıldı 
BESLENME aracılığıyla her kedi ve köpeğin hak ettiği
sağlık ve refaha kavuşması için çalışmalarını sürdüren
Royal Canin Türkiye, hastalık semptomlarını ustaca
gizleyebilen kedilerin sağlıkları için düzenli sağlık
kontrollerinin önemini vurguluyor. Bu kapsamda; 15
Ekim-15 Kasım tarihleri arasında hayata geçirilen
“Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” ulusal
farkındalık kampanyası,  evcil hayvan sahiplerini kedileri
için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya
teşvik ediyor, koruyucu
hekimlik
uygulamalarının
önemi konusunda
farkındalık yaratmayı
ve kedilere yönelik
sağlık hizmetlerini
iyileştirmeyi
amaçlıyor. 
(Haber Merkezi)


