
B
eklenen Marmara
depremi nedeniy-
le dikkatler
İstanbul'un üzeri-

ne çevrildi. Kentin 7 ve
üzeri bir depreme nasıl bir
direnç göstereceği bilin-
mezliğini korusa da

Deprem Master Planı, ken-
tin röntgenini gösteren en
önemli çalışma olarak
kabul ediliyor. Ancak,
Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi,
Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi ile İstanbul Teknik Üni-

versitesi’nden onlarca
uzmanın hazırladığı planda
bulunan uyarıların çok azı
hayata geçirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı da,
İstanbul Tahliye Planı oluş-
turdu. Öte yandan, İBB,

depreme dirençli bir kent
amacıyla ‘Deprem Bilim
Üst Kurulu’nun önerileri,
tespitleri ve çözüm yolları
doğrultusunda başlattığı
seferberlik planını kamuo-
yu ile paylaştı. Beşiktaş...
HABER DETAYLARI 
İÇ SAYFALARDA

3 Gazete 
Birden 
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BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, "Beşiktaş’ta kamuya ait
alanlarımızı ranta değil halka
açmaya devam ediyoruz." dedi. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu da,
"Beşiktaş Ortaköy Yaşam Vadisi

hayata geçiyor." açıklamasında
bulundu. Deprem bilimciler,
İstanbul'u etkileyecek Marmara
Denizi'nde meydana gelecek olası
deprem hakkında arka arkaya... 
İÇ SAYFALARDA

BEŞİKTAŞ, milli araya oldukça moralli girdi. 5 maç üst üste kazandıktan sonra şampi-
yonluk hesapları yapmaya başlayan siyah beyazlılarda Aboubakar, golleri sıralamaya
başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in Aboubakar, Cenk ve Ghezzal’dan... SPORDA

RAMAZAN ayı bu yıl, 23 Mart tarihinde
başladı, 20 Nisan tarihinde de sona
erecek. Kadir Gecesi, 17 Nisan'da
idrak edilecek. İBB, Ramazan ayı
boyunca İstanbullulara her gün 60
farklı noktada 16 bin kişilik iftar yemeği
dağıtacak. İftar menüsü çeşitli çorba-
lar, etli ana yemek, yardımcı yemek,
su, ayran ve tatlıdan oluşacak. Her
gün 15 farklı noktada mobil büfeler ve
çadırlardan bin kişilik kumanya dağıtı-
mı gerçekleştirilecek. İÇ SAYFADA

“Ramazan ve Dayanışma”
İşte iftariyelikler!..

MİLLET İttifakı adayı ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben sadece
bir Cumhurbaşkanı adayı değilim; bereket,
huzur ve adalet hasretinin de adayıyım.
Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye,
korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya
ve sofralara bereketi getirmek için adayım.
Ama sadece ben değil her vatandaşım, bu
ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye
adaydır.” şeklinde konuştu. İÇ SAYFADA

“Bu topyekün bir
değişimin başlangıcı”

“Türkiye Yüzyılı'nın
inşasını sürdüreceğiz”

CUMHUR İttifakı adayı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, yaptığı konuşmada,
“Depremden en çok etkilenen 11 ili-
mizdeki evleri yıkılan, kullanılamaz
hâle gelen veya artçı sarsıntılar sebe-
biyle evlerine giremeyen 14 milyon
insanımızın gıda ve barınma ihtiyaçları-
nı karşılamak için hızlı ve etkin bir
organizasyon kurduk. Sağ olsun mille-
timiz, asrın felaketi karşısında asrın
dayanışmasını...”dedi. İÇ SAYFADA

Rant değil yeşil!..

Moraller yerinde

GÜNDEM - SİYASET

Özel hastanede
dehşet ve darp iddiası
BEŞİKTAŞ- Özel Etiler
Hastanesi'nin sahibi A. Ç.,
iddiaya göre bir iş adamını
hastanesinde 3 saat boyun-
ca darp etti. Aldığı darbeler
sonrası önüne konulan 4
milyonluk senete zorla imza
attırılan iş adamı, serbest
bırakılınca soluğu önce
hastanede ardından kara-
kolda aldı. İş adamı Metin
Türkoğlu... İÇ SAYFADA

Kiralık araçla yol
ortasında kapkaç

BEŞİKTAŞ- Dolmabahçe'de
saat 23.15 sıralarında mey-
dana gelen olayda otomo-
bille gelen 3 şahıs, aracı
park ettikten sonra vatan-
daşları izlemeye başladı. Bir
süre sonra işlek olan cad-
deye inen şahıslardan biri,
kaldırımda yürüyen Berivan
T.'yi gözüne kestirdi.
Karşısından yürümeye baş-
layan şahıs... İÇ SAYFADA

Lüks restoranda
silahlı kavga

BEŞİKTAŞ- Nispetiye
Caddesi’nde bulunan lüks
restoranda yemek yiyen bir
grup arasında henüz bilin-
meyen bir nedenle çıkan
tartışmada silahlar çekildi.
Silahlı kavgada bir kişi yara-
landı. Edinilen bilgilere
göre; silahlı kavgada bir kişi
yaralandı. Olay, saat 02.00
sıralarında Beşiktaş Etiler
Mahallesi... İÇ SAYFADA

Trafik tartışmasında 
bıçaklı saldırı

BEŞİKTAŞ- Motokuryelik
yapan Aziz D., trafikte mes-
lektaşı iki şahısla tartıştı.
Aziz D.'yi dövmek için işye-
rinin önüne geldiler. Aziz
D.'nin arkadaşı olan Ergün
D.'nin bıçak çekti. Ergün D.,
kavgaya gelen Mehmet
K.'yı (21) kalçasından ve sır-
tından, Mustafa Ö. ise kol-
tuk altı ile göğsünden ağır
şekilde... İÇ SAYFADA

Buğurcan
BAŞTUĞ

Gazete Radyo TV Haber Sitesi ve
Sosyal Medyayı QR koduyla 
dünyanın her yerinden takip edebilirsiniz

Biz ve seçimler!..

İSMAİL BAŞTUĞ 3’DE

1 Nisan bizim doğum
günümüz. İlk gazeteyi
bastığımız, dağıtıma çık-
tığımız an!.. 'Boğaz
çöplük oldu' manşetini
attığımız ve Beşiktaş'ta
büyük ses getiren 1'inci
sayı!.. Tam tamına 23
yıl... Kesintisiz!..

Depremi bekleyen metropol
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C
HP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu,
“Ben sadece bir
Cumhurbaşkanı

adayı değilim; bereket, huzur
ve adalet hasretinin de
adayıyım. Gülümseyen yüz-
leri tekrar görmek için
adayım. Bir seçimi kazan-
maktan fazlasına adayım.
Gönülleri kazanmaya,
kaygıları gidermeye, korkuları
aşmaya, küskünleri barıştır-
maya ve sofralara bereketi
getirmek için adayım. Ama
sadece ben değil her vatan-
daşım, oy vermeye gidecek
olan herkes, bu ülkeyi hak
ettiği yaşam için değiştirm-
eye adaydır” dedi.
Kılıçdaroğlu, yaptığı konuş-
mada şunları söyledi:
“Hepinize yürekten teşekkür
ediyorum. İki değerli
arkadaşlarım Sayın Ekrem
İmamoğlu ve Sayın Mansur
Yavaş’la birlikte bir yola çık-
tık. Yolumuz aydınlık olsun.
Güzel bir gecedeyiz. Beraat
Kandili’ni andığımız gecedey-
iz. Huzur içinde yaşamak
istiyoruz. Birlikte yaşamak
istiyoruz. Değerli
arkadaşlarım, bugün bir
adaydan öte bir değişimin
temsilcisi olarak karşınız-
dayım. Uzun zamana yayılan
emeğin, özveriyle ilmek
ilmek örülmüş bir ortak aklın
sözcüsü olarak sizlerleyim.
Ben ve ittifakımız bu ülkeyi
akılla, erdemle, liyakatle
yönetmeye adayız.

Ben uzun bir yolculuktan
geldim. Yol boyunca heybe-
mi bu güzel ülkenin insan-
larının öyküleriyle doldur-
dum. Onların yüzleri, sesleri,

özlemleri bana pusula oldu.
Şimdi onlarla birlikte adayım.
Bize kader dedikleri bu niza-
mı değiştirmek istiyoruz.

Sadece ben değil 84 mily-
on aday, 84 milyon! Ekmeği,
suyu, geleceği çalınmış o 84
milyon. O 84 milyon da aday.
Çaldıkları 418 milyar doları
geri isteyen herkes aday.
Sadece bana oy vermeye-
ceksiniz, siz kendiniz, sevdik-
leriniz ve geleceğiniz için oy
vereceksiniz. Çünkü bu
düzeni değiştirecek olan
sizlersiniz. Bu topyekûn bir
değişimin başlangıcı. Halktan
çalınanı halka geri vereceğiz.
Hak ettiğimiz düzeni hep
beraber kuracağız. Birleşe
birleşe kazanacağız. Aday
ben değilim, aday hepimiz.”

YOL HARİTASI VE 12 MADDE

1.Geçiş Sürecinde
Türkiye'yi; Güçlendirilmiş
Parlamenter Sistem ilke ve
hedefleri ile mutabakata
vardığımız referans metinleri
doğrultusunda anayasa,
yasa, kuvvetler ayrılığı,
denge ve denetleme esasları
çerçevesinde, istişare ve
uzlaşıyla yöneteceğiz.

2.Güçlendirilmiş
Parlamenter Sisteme geçişle
ilgili Anayasa değişiklikleri,
genel seçimde ortaya çıkan
TBMM yapısının mümkün
kıldığı en kısa sürede
tamamlanacak ve yürürlüğe
girecektir.

3.Geçiş Sürecinde Millet
İttifakına dahil partilerin genel

başkanları Cumhurbaşkanı
Yardımcısı olacaktır.

4.Bakanlıkların dağılımı,
Millet İttifakını oluşturan siyasi
partilerin milletvekili genel
seçiminde çıkardığı milletvek-
ili sayısına göre belirlenecek-
tir. İttifak partilerinin her biri
kabinede en az bir bakan ile
temsil edilecektir.
Bakanlıklara paralel olarak
kurulmuş Cumhurbaşkanlığı
bünyesindeki Politika
Kurulları ve ofisler lağvedile-
cektir.

5.Bakanların atanma ve
görevden alınmaları, mensup
oldukları siyasi partinin genel
başkanıyla uzlaşı içinde
Cumhurbaşkanı tarafından
yapılacaktır

6.Geçiş Sürecinde

Cumhurbaşkanı, yürütme
yetkisini ve görevini katılım-
cılık anlayışı, istişare ve uzlaşı
esaslarına göre kullanacaktır.

7.Cumhurbaşkanlığı
Kabinesine (Cumhurbaşkanı
Yardımcıları ve Bakanlar)
yetki ve görev dağılımı,
Anayasa ve yasalar
çerçevesinde çıkarılacak
Cumhurbaşkanı kararnamesi
ile belirlenecektir.

8.Cumhurbaşkanı; seçim-
lerin yenilenmesi, OHAL ilanı,
milli güvenlik politikaları,
Cumhurbaşkanlığı Kararları,
Kararnameleri ve genel nite-
likteki düzenleyici işlemler ile
üst düzey atamalarda Millet
İttifakına dahil partilerin genel
başkanlarıyla uzlaşı içinde
karar alacaktır.

9.Geçiş Sürecinde
yasama faaliyetlerinin iş bir-
liği içinde gerçekleşmesini
koordine edecek mekaniz-
malar oluşturulacaktır.

10. Güçlendirilmiş parla-
menter sisteme geçiş
sürecinin tamamlanmasıyla
birlikte, mevcut
Cumhurbaşkanının -var ise-
siyasi parti üyeliği sona ere-
cektir.

11. Güçlendirilmiş parla-
menter sisteme geçildikten
sonra yeni bir seçime gerek
olmaksızın 13.
Cumhurbaşkanı ve TBMM
görev süresini tamamlaya-
caktır.

12. İstanbul ve Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkanları Sayın
Cumhurbaşkanının uygun
gördüğü zamanda ve tanım-
lanmış görevlerle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
olarak atanacaklardır.

C
umhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, AK
Parti TBMM Grup
Toplantısı’nda

yaptığı konuşmada,
“Depremden en çok etkile-
nen 11 ilimizdeki evleri
yıkılan, kullanılamaz hâle
gelen veya artçı sarsıntılar
sebebiyle evlerine giremeyen
14 milyon insanımızın gıda ve
barınma ihtiyaçlarını karşıla-
mak için hızlı ve etkin bir
organizasyon kurduk. Sağ
olsun milletimiz, asrın felaketi
karşısında asrın dayanış-
masını gösterdi” dedi.
Erdoğan, şunları kaydetti: 

"İlk depremleri takip eden
ve sayısı 16 bin 300'e yak-
laşan artçı sarsıntılardan 45'i
beş ila altı, 532'si dört ile beş
büyüklüğü arasındaydı. Bir
başka ifadeyle felaket bölgesi
neredeyse 600'e yakın müs-
takil deprem büyüklüğünde
artçıyla sarsılmayı sürdürdü.
Depreme ağır kış şartlarının
yaşandığı günlerde yaka-
landık buna rağmen devlet ve
millet olarak felaket haberini
alır almaz yıkımın ve kışın zor-
luklarını aşarak deprem böl-
gesine koştuk. Bakanlarımız
felaketten birkaç saat sonra
depremin vurduğu şehirlerim-
ize ulaşarak çalışmaları koor-
dine etmeye başladı.
Bölgedeki idari kapasiteyi,
diğer şehirlerden mülki idare
amirlerimizle, sahada görev
yapan birimlerin personeliyle
destekledik. AFAD'dan
madencilerimize kadar
ülkemizdeki tüm arama kur-
tarma ekiplerini, uluslararası
yardım çağrımıza binen 90
ülkeden gelen arama kurtar-
ma ekiplerini, tüm ekipman
ve personeliyle belediyelerim-
izi, askerlerimizi, polislerimizi,
jandarmalarımızı, bekçilerim-
izi, sağlıkçılarımızı, karayolcu-
larımızı, ormancılarımızı
DSİ'cilerimizi, sivil toplum

kuruluşlarımızı ve gönüllüler-
imizi, velhasıl böyle bir
felakette ihtiyaç duyulacak
kim varsa herkesi bölgeye
yönlendirdik."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN 
İNŞAASINI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bize düşen, gönülleri
teskin etmek, acıları paylaş-
mak, yaraları sarmak, evler
başta olmak üzere maddi
kayıpların telafisini yapmaktır.
Milletimiz bu hasbi gayreti
görmekte, depremzede
vatandaşlarımız da yeni bir
gelecek kurma çabamızda
yanımızda yer almaktadır.
Milletimizin metaneti, alice-
naplığı, sağduyusu, bize olan
muhabbeti ve güveni karşısın-
da diyecek söz bulamıyoruz.
İnşallah bu sevginin hakkını
verecek, insanlarımıza
mahcup olmayacağız. Yeter
ki birliğimize, beraberliğimize,

kardeşliğimize sahip çıkalım.
Bunu başardığımız müddetçe
deprem felaketinin yol açtığı
yıkımların üstesinden gelerek,
umutları çoğaltarak, ufukları
açarak hep beraber Türkiye
Yüzyılı'nın inşasını sürdüre-
ceğiz. Depremde hasar
gören yol, su, elektrik, doğal
gaz, haberleşme altyapısını
kurumlarımızın geceli-gündü-
zlü çalışmasıyla kısa sürede
yeniden hizmet verebilir hâle
getirdik. Havalimanlarımızı,
otoyolları, anayolları trafiğe
açık tutarak, yardım ekip-
lerinin bölgeye gelişini,
depremzedelerin de bölge-
den tahliyesini kolaylaştırdık.

Zemini sağlam yerlerde
kuracağımız yerleşim yerleri
yanında, mevcut şehirlerim-
izin tarihî ve kültürel
dokusunu da koruma altına
alacak şekilde bir planlama
yapıyoruz. Hazırlıkları tamam-

lanan yerlerde şu anda kaz-
malar vuruldu, inşaatlara baş-
landı. TOKİ'nin kurumsal
birikimi ve ülkemiz inşaat sek-
törünün kapasitesi, bir yıl
içinde tamamlama sözünü
verdiğimiz konutları yapmaya
Allah'ın izniyle fazlasıyla yeter-
lidir.Görüldüğü gibi deprem-
ler, bizim kendi aramızdaki
tartışmaları bitirmemizi bek-
lemiyor. Bir an önce şehirler-
imizi sağlam, güvenli,
dayanıklı binalarla
dönüştürmezsek hep beraber
o yıkıntıların altında kalabili-
riz." 

“CUMHURBAŞKANI 
ADAYI DEDİĞİNİZ KİŞİ”

"Cumhurbaşkanı adayı
dediğiniz kişi yürütmeyi temsil
edecek. Dolayısıyla millete
karşı söyleyeceği sözü olan
kişidir. Soruyorlar 'Kaç
yardımcın olacak?' Ne diyor,

'Cumhurbaşkanının bir
yardımcısı olabilir, 5, 10, 15,
500, 1500 olabilir' Buradan
milletime sesleniyorum, ben
bir tane başkan yardımcısı
atadığımda ne demişti? 'Bir
başkan yardımcısıyla bu ülke
nasıl yönetilecek?' Şimdi
geldik bugüne. Birden 1500'e
kadar başkan yardımcısı
atanabilirmiş. Tabii böyle
olması çok çok önemli,
neden? Altılı masanın etrafın-
da toplananlara bir şeyler
dağıtılacak. Bu dağıtımı yapa-
bilmek için de yeteri sayıda
başkan yardımcısı olması
lazım. Bu anlayışla zannediy-
or ki benim milletim gafil. Bu
asil millet bunları yutmaz,
gereğinin cevabını da 14
Mayıs'ta size verir.

Bu rezil kavganın ardından
CHP'nin iki büyükşehir
belediye başkanını da işin
içine katarak zar zor aday-
larını ilan ettiler. Bu uzun ve
meşakkatli sürecin sonunda
maşallah gerçekten erkenden
açıklansa pek bir yıpranacak,
pek bir örselenecek, sona
saklanması sayesinde tüm
bunlardan kurtulacak bir isim
çıktı. Kim bu isim? Aylardır
cumhurbaşkanı adayı
olduğunu hem kendisi bizzat
izhar eden hem partisindeki
tüm yöneticilerine söyleten
hem medyada yazdıran CHP
Genel Başkanı. İnşallah 14
Mayıs'a kadar altılı koalisy-
onun adayıyla demokratik bir
şekilde yarışacak, ondan
sonra da inşallah kendisine
gereken koltuğu vereceğiz.

“İSTİKAMETİMİZ DE 
İSTİKBALİMİZ DE AYDINLIKTIR”

"Kendimize, çocuklarımıza
ve gençlerimize karşı,
Cumhuriyetimizin yeni
yüzyılında hayallerine kavuş-
mayı bekleyen herkese karşı
borçluyuz. Bu borcu da
ancak 14 Mayıs seçiminden
zaferle çıkarak ödeyebiliriz.”
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Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan:
“Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz”

GAZETE BEŞİKTAŞSİYASET

"Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek. Millete
karşı söyleyeceği sözü olan kişidir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında
hayallerine kavuşmayı bekleyen herkese karşı borçluyuz. Bu borcu
da ancak 14 Mayıs seçiminden zaferle çıkarak ödeyebiliriz."

"Bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekûn bir
değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz.
Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe
kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz."

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu:
“Bu topyekün bir değişimin başlangıcı”

“Ramazan ve Dayanışma”
İşte iftariyelikler!..

HABER HATTI

RAMAZAN- Hicri takvimin 9. ayı olan Ramazan ayının
başlangıç   ve bitiş tarihleri   hilalin görülmesiyle belirlendiği
için, Ramazan ayının ne kadar süreceğini her yıl değişe-
biliyor. Şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29'uncu günü
akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan ayı, 23 Mart tari-
hinde başladı. Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde de sona
erecek. Kur'an-ı Kerim'de “bin aydan daha hayırlı” oldu-
ğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya
etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat oldu-
ğunu söyledi. Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün
sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili
olduğuna işaret eden Bozkurt, “Bu ramazan da 29 gün
sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında
görüleceği öngörülüyor.” bilgisini verdi.

Bu yıl ramazan temasını “Ramazan ve Dayanışma”
olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket
ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilme-
si gerektiğinin altını çizdi.

Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok
bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan
Bozkurt, “Ramazanda oruç ve teravih namazlarının
yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da
vardır. Bunlar arasında Rabb'imizin bize verdiği nimetle-
rin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize
nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu
durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırla-
maya da vesile olur.” diye konuştu.

İLÇE İLÇE İFTAR ÇADIRI YERLERİ

İBB, Ramazan ayı boyunca İstanbullulara her gün 60
farklı noktada 16 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İftar
menüsü çeşitli çorbalar, etli ana yemek, yardımcı
yemek, su, ayran ve tatlıdan oluşacak. Her gün 15 farklı
noktada mobil büfeler ve çadırlardan bin kişilik kumanya
dağıtımı gerçekleştirilecek. Kumanyalarda; çorba, sand-
viç çeşitleri, tatlı, su ve meyve suyu bulunacak.

YEMEK DAĞITIMLARI NERELERDE YAPILACAK?

İstanbul'da sofralar paylaşılacak, iyiliklerde yarışılacak,
11 ayın sultanı Ramazanı manevi atmosferi tüm
İstanbul'da yaşatılacak. İşte, İBB’nin yemek dağıtım nok-
taları:

Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve
Cevizlibağ metrobüs duraklarında;

Yenikapı Marmaray İstasyonunda;
Beşiktaş ve Kadıköy İskelesinde;
Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istas-

yonlarında
Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapıla-

cak.

SAHURLUK DAĞITIMI

Kahvaltılıklar ile içeceklerden oluşan sahurluk ise
Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki hastanelerin acil
servislerinde 150 bin adet, İBB ve güvenlik birimlerine
yönelik ise 72 bin adet dağıtılacak.
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GAZETE BEŞİKTAŞ

B
eşiktaş'a kiralık araçla
gelen 3 şahıstan biri,
kaldırımda yürüyen
genç bir kadının cep
telefonunu kapkaç
yaptı. Olay anı kame-

ralara anbean yansırken, polisin kıs-
kıvrak yakaladığı zanlılar tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Dolmabahçe'de saat
23.15 sıralarında meydana gelen
olayda otomobille gelen 3 şahıs,
aracı park ettikten sonra vatandaş-
ları izlemeye başladı. Bir süre sonra
işlek olan caddeye inen şahıslardan
biri, kaldırımda yürüyen Berivan T.'yi
gözüne kestirdi. Karşısından yürü-
meye başlayan şahıs, kadının elin-
deki cep telefonunu kapkaç yapa-
rak kaçmaya başladı. Diğer arka-
daşlarının bulunduğu araca binen

şahıs, ardından kayıplara karıştı.
Olay anı ise güvenlik kameralarına
anbean yansıdı.

Yaşananların ardından ihbar üze-
rine kısa sürede olay yerine gelen

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
polisleri, çalışma başlattı. Güvenlik
kamera görüntüleri incelemeye alı-
narak, Berivan T.'nin de ifadesine
başvuruldu. Devam eden çalışma-
larda Beşiktaş Polis Merkezi
Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro

polisleri, şahısların kaçtığı otomobi-
lin kiralık olduğunu belirledi.
Saatlerce izlenen görüntülerin
ardından aracın plakasının 34 RB
9274 olduğunu tespit eden polis

ekipleri, kiralandığının belirlenmesi
üzerine firmanın Şişli'deki şubesine
gitti.

POLİS PUSU KURUP YAKALADI

Burada yapılan çalışmalarda ise
şahısların aracı teslim etmediklerini

ve 3 gün sonra getirecekleri bilgisi-
ne ulaşıldı. Bunun üzerine Beşiktaş
polisi firma önünde tedbir alarak
beklemeye başladı. Yaklaşık 3 gün
sonra otomobili getiren 3 şüpheli,
araçtan indiği esnada kıskıvrak
yakalandı. Üst aramaları yapılan
Azat E., Serkan I. ve Yunus E.,
ardından gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden
geçirilmeleri sonrasında Beşiktaş
Polis Merkezi Amirliğine getirilen 3
şüphelinin ifadesi alınarak adli
işlemleri yapıldı. Emniyetteki ifadele-
rinde suçlarını itiraf eden 3 şahıs,
işlemlerinin tamamlanmasının ardın-
dan sevk edildiği adliyede çıkartıldı-
ğı mahkemece "yağma (gasp)"
suçundan tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

3
POLİS / ADLİYE

Kiralık araçla kapkaç
Kiralık araçtaki 3 şahıstan biri, kaldırımda yürüyen
genç bir kadının cep telefonunu kapkaç yaptı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerinin kıskıvrak
yakaladığı zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİLER- Nispetiye Caddesi’nde bulunan
lüks restoranda yemek yiyen bir grup
arasında henüz bilinmeyen bir neden-
le çıkan tartışmada silahlar çekildi.
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; silahlı kavgada
bir kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş
Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi
üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,
yemek yemek için geldikleri restoran-
da henüz bilinmeyen bir nedenle bir
grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekil-

di. Grupta bulunan bir kişi silahtan
çıkan kurşunla yaralandı. İddiaya göre,
saldırganlar yaraladıkları kişiyi de yan-
larına alarak otomobille kaçtılar.

Restoranda bulunan vatandaşlar
durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis
ekipleri, restoranda bulunan güvenlik
kameralarını inceleyip olay yeri çalış-
ması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri
restoranın içinde uzun süre inceleme-
lerde bulundu. Kaçan saldırganların
yakalanması için emniyetin soruştur-
masının devam etiği öğrenildi.

Lüks restorandaki kavgada
kurşunlar uçtu!..

ETİLER- Motokuryelik yapan Aziz
D., trafikte meslektaşı iki şahısla
tartıştı. Aziz D.'yi dövmek için işye-
rinin önüne geldiler. Aziz D.'nin
arkadaşı olan Ergün D.'nin bıçak
çekti. Ergün D., kavgaya gelen
Mehmet K.'yı (21) kalçasından ve
sırtından, Mustafa Ö. ise koltuk altı
ile göğsünden ağır şekilde yara-
landı. Olay yerine sağlık ve polis
ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri,
yaptıkları ilk müdahalenin ardın-
dan ambulansla çevredeki hasta-
nelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Mustafa Ö.'nün hayati tehlikesinin
olduğu öğrenildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
polisleri, bıçaklı saldırganın Ergün
D. olduğunu tespit etti. Şahıs ve
arkadaşı Aziz D., yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslara ifadeleri-
nin alınmasının ardından "kasten
yaralama" suçundan adli işlem
yapıldı. Adliyeye sevk edilen iki
şahıs, çıkartıldıkları mahkemece
adli kontrol şartıyla tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakıldı.

Trafik tartışmasında 
bıçaklı saldırı!..

1
Nisan bizim doğum
günümüz. İlk
gazeteyi bastığımız,
dağıtıma çıktığımız
an!.. 'Boğaz çöplük

oldu' manşetini attığımız ve
Beşiktaş'ta büyük ses
getiren 1'inci sayı!.. Tam
tamına 23 yıl... Kesintisiz
milyonlarca tiraj, emek, alın
teri... Bu konuda geniş bir
başarı hikayesi ve yaşan-
mışlık yazabilirim!.. Ama,
seçimler gündemde,
bağlantılı bir kısa özet
yapayım...

Kurulduğumuz yıldan bu
yana haktan, hukuktan ve
ezilenden yana olduk.
Çoğunluk rüzgarın estiği
yere göre hareket ederken,
fırsatımız varken, güçten ve
iktidardan nemalanmadan,
daha o zamanlar, referan-
dum sürecinde yetmez ama
evetçilere karşı manşet atan
da biziz, darbeye karşı
duran da biziz. Şimdi piş-
man olanlar, dönenler orta-
da... Onlardan medet uman-
lar var ne yazık ki... Ama vic-
danen öyle değil, güven
üzerine kurulur bu işler. Biz
hiç çizgimizi değiştirmedik.
Ayırım yapmadan, her
zaman doğru insan, doğru
kurum, doğru düşüncenin
yanında olmaya özen gös-
terdik. Hatalarımız da olmuş-
tur elbet, ama çoğunu bile
başarabildikse, ne mutlu
bize...

SADECE İŞİMİZ

Bizlerde tüm medya
kuruluşları gibi, sadece
basın kanunları gereği,
yüzlerce kişi ve kuruluşla
çalıştık, halen de çalışıyoruz
ve bunları da, tek tek açıklı-
yoruz. Ama, önceliğimiz hep
bağımsız yayıncılık, fikir ve
basın özgürlüğü ile
kamuoyudur. Etkimiz de
bundan, yani gerçek gazete-
cilikten geliyor. Bu meslek
hiç bir şeye benzenmez,
kültürel ve iletişim alanın-
dasınız ve başka bir iş yap-
mıyorsanız, çok zor, hatta
imkansızdır. Biz bunu
gerçekleştirdik işte... Onca
zaman ne engellerle
karşılaştık. Mücadeleden hiç
bir zaman vazgeçmedik.
Yıllar geçti, dev yatırımlar
yaptık, insan güçü, teknoloji,
alt yapı ve marka değerle-
rimizle büyüdük, yayınlar
çeşitlendi. Beşiktaş Medya
Grup çatısı altında, önce
radyo sonra Web tv geldi.
İnternet üzerinden ilk canlı
yayınları kendi stüdyomuz-
dan yaptık. Ardından haber
siteleri ve sosyal medya
devreye girdi. Yüzbinleri
aştık, tüm dünyada milyon-
lara hitap etmeye başladık.
Olmaz denilenleri oldurduk!..

EZİLENİN YANINDA OLDUK

İktidara, güce yaslanmak
yerine, muhalefete yer ve-
rilmediği on yıllar önce, biz
yayınlarımızın tümünün
kapılarımızı herkese, her
fikre, sonuna kadar açtık.
Genel başkan, başkan
yardımcısı, genel sekreter, il
başkanı, belediye başkan-
ları, adaylar, ilçe başkanları-
na kadar parti ayırımı yap-
madan sürekli yer verdik,
nefes alamayacak durum-
daydılar, soluk olduk!... İsim
vermeyeyim, tek tek,
arşivlerde var, şimdi çok en
etkili yerdeler. Hatta, o
zamanlar daha siyasetin ilk
basamaklarında olanların
bazıları şimdi genel başkan
veya genel başkan yardım-
cısıdır.  

Bizim bir özelliğimiz var.
Herşeyimiz açık, şeffaf ve
saydamdır. Hiç gizli ajan-
damız olmamıştır. Yaptığımız
her işi ve çalıştığımız kişi ve
kuruluşu resmi web say-
famızdan gururla yayınlarız.
Bizim için iş kutsal, söz
namustur. Sonuna kadar!..
Her zaman fikirlerimizi açık
açık yazarız. Destek verdik-
lerimizi paylaşız, yayın-
larımızda yer vermediğimiz
kişi ve kurumları da deklare
ederiz. Bu tutum, bize güven
sağladı. Yüzbinlerce kişinin
sorumluğunu, sevgi ve
saygısını taşıyoruz,
nihayetinde... 

ÖNCE LİYAKAT

Bana gelince, aynen

medya, spor, iş dünyası,
yönetim gibi, siyasetle de
hep içiçe oldum.

Cumhurbaşkanlığı için
çekişecek olan Erdoğan'ın İl
Başkanlığında ve İBB
Başkanlık döneminde ulusal
basında, Kemal beyin SGK
döneminde de gazeteciy-
dim.

1980'li yıllarda, Özal
döneminde, merkezi yöne-
timlerden yerel yönetimlere
yetki verildiğinde siyasetin
içinde basın müşavirliği
yapıyordum. Liyakat yoksa
başarı da yoktur.

Genel başkan, başkan
yardımcısı, genel sekreter,
milletvekili, bakan, il, ilçe
belediye başkanı, mülki
amir, tanımadığım siyasetçi
ve devlet adamı çok azdır.
Birçok görüşmede oldum,
bir çok olaylara şahit oldum.
Ayrıca, mesleğimiz gereği
her parti ile temas halinde-
yiz, tüm siyasilerle gürüşü-
yoruz. Seçim dönemine
daha girmedik ama, bilgi,
belge yağıyor, gerçekler bir
yana, fikirler aktarılıyor, kulis
kaynıyor ortalık.  

Bunca yıldır, Allah'a
şükür, kimseye sırtımızı
dayamadık!..
İnanmadığımız, güven-
mediğimiz işler içinde
olmadık, mesleğimizin dışın-
da her türlü avantadan uzak,
alın teri, emek vererek
çalıştık, kazandık, bu gün-
lere geldik. 

Desteklediğimiz kişi ve
fikirleri ve desteklemediği-
mizi açık açık söyledik,
yazdık, hiç bir şeyi sakla-
madık.

İşlerimin yoğunluğundan,
çok yazamıyorum. Sosyal
medyadan paylaşımlar
yapıyorum zaman zaman.
Ama bir çok konuda mesaj
geliyor, sorular soruluyor.
Toplu bir yazının daha
anlaşılır olacağını
düşündüğümden bir kaç
şey karalamak istedim
seçimlerin öncesinde...

GÜÇ BİRLİĞİ ŞART

Seçimler diyorum, çünkü,
2023 yılında, Cumhurbaş-
kanlığı ve genel seçimler
dışında dediğim gibi parti
içinde seçimlerde yaşa-
nabilir. Hatta öyle şeyler ola-
cak ki, tüm partiler etkile-
necek, tartışmalar başlaya-
cak, bazılarının yıldızı par-
larken, bazıları üstü çizile-
cek, siyaseten bitecek, lider
değişimleri bile yaşanacaktır.
Bunun ön hazırlıklarını şimdi-
den görebiliyorum. Onun
için her konuda güçlü
olmanın vurgusunu yapıyo-
rum. 

2024 yılında ise, yerel
seçimler var. Bizi ilgilendiren
İstanbul ve tabii öncelikle
yaşadığımız kent, uğruna bir
ömür adadığımız Beşiktaş. 

Aday seçimleri, meclis
üyesi belirlemeleri ve sandık
sürecinde Beşiktaş Medya
Grup çok tecrübeli.
Çalışmalara şimdiden başla-
mak lazım, geç bile kalındı
diye az yazmadım. Bu
seçimlerde de Beşiktaş
Medya Grup, gazete, haber
siteleri, radyo, tv ve sosyal
medya hesaplarıyla 7/24
yayında olacak. Beşiktaş ve
Beşiktaşlı'nın rakipsiz, ilk ve
tek medya organı olarak,
seçimlerde her zamanki gibi
yine etkin bir rol oynayacak-
tır. 

KARARLI OLMALIYIZ

41 yıl süren meslek ha-
yatım, ulusal basın, onca
ödül, yüzlerce danışmanlık
ve markaların sonunda, ben
de Beşiktaş Medya Grup'ta
en zor zamanlarda yıllardır,
elimizi değil gövdemizi taşın
altına koyduk. Yine koyarız.
Eğer, uzun bir yol
yürünecekse, birlikte kazan-
mak istiyorsak, güç birliği
şart. Biz her zaman açıklık-
tan yanayız. Kamuoyuna
karşı hep şeffaf olduk. Bu
konularda da zamanı
gelince, hem şahsi kararımı,
hem de, Beşiktaş Medya
Grup yol haritasını kamuoyu
ile paylaşacağız.

Bize gönülden inanan-
lara, içten sevip ve sayan-
lara, ayrıca tekrar tekrar
teşekkür ediyorum.
Sağlıcakla kalın!..

Gazeteci

Biz ve seçimler!..

İSMAİL BAŞTUĞ

n Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
n Türkiye Spor Yazarları Derneği
n Dünya Spor Yazarları (AIPS)
n Ekonomi Gazetecileri Üyesi

Beşiktaş Medya Grup Başkanı

Özel hastanede dehşet ve
darp karakolluk oldu!..

Ö
zel Etiler Hastanesi'nin
sahibi A. Ç., iddiaya
göre bir iş adamını has-
tanesinde 3 saat
boyunca darp etti.

Sabah Gazetesi'nden Atakan
Irmak'ın haberine göre, iş adamı
Metin Türkoğlu, Özel Etiler
Hastanesi'nin sahibi Prof. Dr. A. Ç.
ile 27 Nisan 2022 tarihinde 1 adet
dondurarak kurutma makinesi satışı
için anlaşma yaptı. 2 milyona anla-
şan taraflar sözleşmeye göre 40 gün
içerisinde tüm ödemeyi yapacak
Metin Türkoğlu'da cihazı A. Ç'ye tes-
lim edecekti. Yaklaşık 10 ay sonra
350 bin liralık ödeme yapan A. Ç.,
Metin Türkoğlu'nun avukatı Erdost
Balcı'yı arayarak cihazı almak iste-
diklerini ve bu konuda yeniden
anlaşma yapmak istediklerini söyle-
di. Erdost Balcı, müvekkilini arayarak
durumu aktarınca Türkoğlu yeniden
anlaşma yapmak için Ç'nin hastane-
sine gitti. İddiaya göre A.Ç. makineyi
almak istediğini söyleyince Metin
Türkoğlu ödemeyi yapması halinde
alabileceğini söyledi. A.Ç., aldığı
cevaba sinirlenerek, 'Sen makineyi
getir ben parasını veririm. Ben sana
zaten para ödedim' diye konuştu.
Türkoğlu ise ne kadar ödediğinin
bankada belli olduğunu söyleyince

Ç., 'Hayır ben sana elden de para
verdim' diyerek saldırmaya başladı.
A. Ç. ve asistanı tarafından darp
edilmeye başlayan iş adamı odadan
kaçmaya çalıştı ancak hastane çalı-
şanlarıyla karşılaştı. Telefonu alınarak
tekrar odaya götürülen Metin
Türkoğlu aldığı darbeler sonrası kan-
lar içerisinde kaldı. Yaklaşık 3 saat
boyunca darp edilen iş adamına
yine iddiaya göre hastane görevlileri
pansumanda bulundu. A. Ç'nin avu-
katı Yunus Emre Sadioğlu'nun da
şahit olduğu belirtilen darp olayınca
Metin Türkoğlu'nun kendisine, 'Sen
hukukçucun nasıl böyle birşeye göz
yumuyorsun' dediğinde, 'Sen bunu
hakettin oğlum' cevabını aldı.

A. Ç. ve yanındakiler iş adamına
senet getirerek imza atması şartıyla
serbest kalabileceğini aksi takdirde
öldüreceklerini söyledi. Karanlık
odada 4 milyonluk senete imza atan
Türkoğlu daha sonra serbest bırakıl-
dı.

Canını kurtaran iş adamı karakola
giderek yaşadıklarını anlattı.
Emniyette ifade veren Türkoğlu has-
tane çalışanlarının yaşadıklarına
şahit olduğunu saatlerce alıkonula-
rak darp edildiğini ve zorla senet
imzalattıklarını anlattı.

Beşiktaş'ta şüpheli çanta
alarmı panik yarattı!..

İ
stanbul Beşiktaş'ta bomba
imha uzmanlarınca fünye
ile patlatılan çantadan
kıyafetler çıktı. Beşiktaş'ta
Kadırgalar Caddesi'nde

saat 21.00 sıralarında yolda
yaya geçidi üzerinde bırakılan
çanta görenler durumu polise
bildirdi. Sevk edilen polis ekip-

leri, çevre güvenliğini sağlayıp,
yolu trafiğe kapattı. Ardından
sevk edilen bomba imha
uzmanları tarafından çanta
fünye ile patlatıldı.

Çantadan kıyafetler çıkma-
sıyla polis, çalışmalarını
tamamlayarak caddeyi trafiğe
açtı.
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İ
BB, İstanbul’un depreme diren-
çli bir kent haline getirilmesi
amacıyla ‘Deprem Bilim Üst
Kurulu’nun önerileri, tespitleri ve
çözüm yolları doğrultusunda
başlattığı seferberlik planını

kamuoyu ile paylaştı. Beşiktaş ilçesi
sakinleri, zemin yapısının depreme
dayanıklı olup olmadığı konusunda
endişeleniyor. Beşiktaş'ın olası bir
İstanbul depreminde ne kadar etkile-
neceğini ve o bölgenin en riskli yerle-
rine ilişkin bilgileri haberimizde bir
araya getirdik.

İLÇE BİLGİLERİ

Beşiktaş, İstanbul iline bağlı ve 8,4
km uzunluğunda sahili olduğu
İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında
yer alan ilçe batıda Şişli ve Kâğıthane,
güneybatıda Beyoğlu, kuzeyde
Sarıyer ilçeleriyle komşudur. 18.01
km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 23
mahalle bulunmaktadır. İl merkezine
uzaklığı da yaklaşık 11 kilometredir.
TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin
nüfusu, 182.649’dur.

ALTYAPI BİLGİLERİ

Kentlerde depremler; sadece can
kaybına ya da bina, köprü vb. üstya-
pıda hasarlara neden olmazlar. Olası
büyük depremler kentlerde kritik
öneme sahip doğal gaz, içme suyu
ve atık su şebekeleri gibi altyapıda da
hasar oluşturma potansiyeline sahiptir-
ler.Günlük yaşantının temel bileşenlerin-
den olan altyapı sistemlerinin olası bir
İstanbul depreminde nasıl davranış gös-
tereceğini kestirmek bu açıdan büyük
önem taşımaktadır.Bu çalışma kapsa-
mında İstanbul genelinde hasar görebi-
lirlik analizinde kullanılmak üzerealtyapı
sistemlerine (doğal gaz, içme suyu, atık
su) ait verilerin derlenmiş ve altyapı
envanteri oluşturulmuştur.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ RAPORU

7.5 büyüklüğündeki senaryo depre-
minde, Beşiktaş’taki binaların ortalama
yüzde 72’sinin hasar görmeyeceği tah-
min edilmektedir. Binaların ortalama
yüzde 20’sinin hafif, yüzde 6,5’inin orta,
yüzde 1’inin ağır ve yüzde 0,5’inin de
çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.
Beşiktaş’ta, analiz edilen toplam bina

sayısı 16.037’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı
binaların aldıkları deprem hasarının,
onarılamayacak boyutta olabileceği ve
bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp
tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkaca-
ğı öngörülmektedir. Öte yandan, orta
hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp
yeniden inşası çoğunlukla daha uygun-
dur. Senaryo depreminde, Beşiktaş’taki
binaların ortalama yüzde 8’inin (yaklaşık
1.304 bina) orta ve üstü seviyede hasar
göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık
14.733 binanın ise, hasarsız veya hafif
hasarlı olması beklenmektedir.

YEREL ZEMİN RAPORU

7.5 büyüklüğündeki senaryo depre-
minin, en kötü senaryo olan gece mey-
dana gelmesi halinde, Beşiktaş’ta ortala-
ma 26 civarında can kaybı meydana
gelebileceği, yaklaşık 14 kişinin ağır

yaralanabileceği ve 99 kişinin de hasta-
ne şartlarında tedavi görmesi gerekebi-
leceği öngörülmektedir. Deprem nedeni
ile meydana gelen bina hasarlarının
önemli bir etkisi de binaların barındırma
özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma
ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılan-
ması için gerekli ön planlama ve çalış-
maların yapılması, özellikle yoğun yapı-
laşmaya maruz metropol alanlarda bek-
lenen depremler için kritik önemdedir.

Deprem sonrası insanların, hasarlı
olmasa da binalara girmeyip bir süre
dışarda olmayı tercih etmeleri de genel
resmi ağırlaştıran bir durumdur.
Beşiktaş’ta Mw=7.5 senaryo depremi
sonrasında yaklaşık 4.096 hanelik acil
barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tah-
min edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus
kabulüyle, yaklaşık 12.288 kişinin acil
barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir.

Bu tahminlerde de depremin oluş şekli-
ne göre, hasarlarda gördüğümüze ben-
zer belirsizlikler bulunmakta olup, dep-
rem sonrası gerçekleşen acil barınma
ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin
altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

Bu raporda sunulmuş olan bütün tah-
minler, deprem mühendisliği literatürün-
de yer alan, analitik çalışmalara veya
depremlerde yaşanmış deneyimlerden
yararlanarak oluşturulmuş ampirik
modellere dayanmaktadır. Bu modeller,
bütün istatistiksel modellerde olduğu
gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli
belirsizlikler içermektedir. Sunulan
sonuçlar kullanılan modellerden elde
edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir
depremin yaratacağı kayıpların bu
raporda sunulan sonuçlardan farklı
olması kaçınılmazdır. 
VERİ BASIN HABER AJANSI

GAZETE BEŞİKTAŞ

R
amazan ayında, vatandaşın
sofrası ile lüks iftarlar ara-
sındaki makas açılıyor. Lüks
restoranlarda iftar açmanın
fiyatı 3.280 liradan başlıyor.

Ekonomik krizin yarattığı gelir adalet-
sizliği ve uçurumu iftar sofralarına da
yansıyor. SÖZCÜ'den Samiye
Başçı'nın aktardıklarına göre; yüksek
gıda fiyatları nedeni ile vatandaşın
taneyle alışverişe başladığı Ramazan
ayında lüks bir restoranda iftar menü-
sü fiyatları kişi başı 1.200 TL ile 3.280
TL arasında değişiyor. Lüks iftar da
zamdan bu sene payını alırken, ünlü

bir restoranda geçen yıla göre
Ramazan menüsünün fiyatı yüzde 148
zamlanmış durumda.

Çeşitlerin bol olduğu iftar menüle-
rinde genellikle açık büfe uygulanır-
ken, fiyatlar ise lokasyona göre değişi-
yor. Boğaz manzaralı bir otelde,
Ramazan pideleri, geleneksel iftariye-
likler, zeytinyağlılar, salata ve çorba
çeşitleri, ara sıcaklar, sushi, döner,
kebaptan oluşan açık büfe bir
Ramazan menüsünün fiyatı 1.388 TL.
Bir başka Boğaz manzaralı otel resto-
ranından aldığımız fiyatta ise masaya
serpme şeklinde gelecek menü için

kişi başı ödenmesi gereken ücret
1.200 TL olarak açıklandı. Tarihi
Çırağan Sarayı'nda yer alan Michelin
Rehberi'nin tavsiye ettiği Tuğra
Restoran'da ise set menü fiyatları ön
ödemesiz kişi başı 3.280 TL. Ön
ödeme yapılması durumunda ise kişi
başı fiyat 2.980 TL'ye düşüyor.  Bu
ücretlerle Çırağan Sarayı'nda 4 kişilik
bir iftar menüsü fiyatı 13 bin TL'yi aşa-
rak brüt asgari ücretin üzerine çıkmış
durumda. Geçen sene burada 1.200
TL olan iftar fiyatı da bu yıl ön ödemeli
fiyata göre yüzde 148'lik artışı gördü.

MENÜDE NELER VAR?

Dışarıda yapılacak iftarlarda, set şek-
linde sunulan menüler, hurma, Ege
zeytinleri, petek bal, Afyon manda
kaymağı, peynir gibi iftariyelikle başlı-
yor. Çorbayla devam eden menülerde
ara sıcaklar, zeytinyağlılar, karışık
kebaptan oluşan ana yemekler ve tatlı-
lar da mevcut. Şefler tarafından özel
olarak hazırlanan menülerde ise gele-
neksel Türk yemekleri ve içecekleri yer
alıyor. 

VERİ BASIN HABER AJANSI

GÜNCEL

Beşiktaş ilçesi sakinleri, zemin yapısının depreme dayanıklı olup olmadığı konu-
sunda endişeleniyor. Beşiktaş'ın olası bir İstanbul depreminde ne kadar etkilene-
ceğini ve en riskli yerlerine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik.

Lüks iftara tepki yağdı!..

Konuk Yazar
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Başkanı

TURGAY OLCAYTO

Şiire dair

O
nca
özlemle
bek-
lediğimi
z bahar

geldi gelmesine ama
içimizdeki üşüme hiç
bitmiyor. Doğa
yenilenecek, çiçekler
açacak, ağaçlarda
rengarenk baharlar
bize gülücük yollaya-
caktı. Oysa ülkenin
bakımsız toprakları
doğaya yapılan
ihanetin enkazı altın-
da kaldı. Önce
deprem sonra seller
aldı yurdumu.
Mezopotamya’nın
bereketli toprakları
şimdilerde güneşe
ve uslu uslu yağacak
bir yağmura duacı.
İnsan eliyle yok
edilen ormanlar,
nehirler, ovalar
baharın neşesini
yansıtmıyor artık. O
eski heyecan, çocuk
kahkahaları, halaya
duran kadın-erkek
yöre insanı artık ses-
sizliğin sesine bürün-
müş. Ülkem insanını
sevinçte ve tasada
bir olmaktan alıkoy-
an açgözlülerin, kan
içicilerin dönemi
şimdi. Bu uğursuz
alacakaranlıktan
çıkacağız elbette.
Uzakta parıldayan
ışığı fark ediyoruz.
Yeter ki, o ışığa
doğru alnımız açık
göğsümüzü gere
gere birlikte yürüye-
bilelim.

İçinde yaşadığımız
toplum bir kaostan
geçiyor. Bu badire
içinde birey olarak
aklımı koruyabil-
menin yolunu müzik,
kitaplar ve şiirlerle
çiziyorum. Bazen bir
dize bazen de bir
şiirin bütünü alıp uza-
klara götürüyor beni.
Yaşamanın tadına
varıyorum. Yazılarımı
izleyenler bilir John
Berger yaşam boyu
sevdiğim hem de
çok kıskandığım bir
yazardır. Berger’in
neyini mi kıskanırım?
Öncelikle bir dünya
yurttaşı olmasını. O
da ölene dek sosyal-
ist kimliğini hiç terk
etmemesini ve de
güzel sanatların
hemen her dalında
meyve veren bir
yetenek oluşunu…
John Berger’in
yazarlığın hemen her
türünde kendini
kanıtlamış yapıtları
birbiri peşi sıra dilim-
ize aktarılmıştır. John
Berger sanat tarihçi-
sidir; John Berger
sinemacıdır. John
Berger senaristtir.
John Berger resim
eleştirmenidir. Şiir
yazar, çizer her
zaman ezilen insan-
ların yanında yer alır.
Yazıya oturmadan
önce yazarın “Şiirin
Saati” kitabını
karıştırıyordum.
Gönül Çapan’ın
çevirisinden alın-
tıladığım bir
bölümünü okurlarım-
la paylaşmak isterim:

"Olayları sözcük-
lerle anlatmak o
sözcüklerin duyula-

cağı ve anlattıkları
olayların
yargılanacağı
umudunu da birlikte
getirir. Tanrı tarafın-
dan ya da tarih
tarafından
yargılanacağı
umudunu. Her iki
durumda da yargı
uzak gibi görünür.
Oysa hemen
yanıbaşımızda olan
ve bazen yanlışlıkla
yalnızca bir araç
sanılan dil, kendisine
şiirin seslenmesiyle,
inatçı ve gizemli bir
biçimde, yargısını
verir. Bu yargı her-
hangi bir ahlak
yasasından açıkça
farklıdır, ama duy-
dukları karşısında iyi-
lik ve kötülük arasın-
da önemli bir
gösterge olur. Öyle
ki, şiir yoluyla dilin
yalnızca bu ayrımı
yapmak ve korumak
için yaratıldığını
görürüz! İşte bu yüz-
den, günümüzde
zenginlerin haksız
yere elde ettiklerini
korumak için yaptık-
ları korkunç canavar-
lıklara karşı dünyada
en kesin biçimde
karşı duran güç
şiirdir. İşte bu yüz-
den, fırınların saati
aynı zamanda şiirin
de saatidir.”

John Berger
(1926-2017) geze-
genimizi onur-
landıran mükemmel
insanlardan biriydi.
Yapıtlarıyla, ürettiği
görsellerle ufkumuzu
genişletti. Sen yok-
sun ama, iyi ki
bizlere yol gösteren
birbirinden görkemli
yapıtların var. Bu
yazıyı da yine John
Berger’in bir şiiriyle
sonlayalım. “Her
Gün Daha Kırmızı”

Her gün daha kır-
mızı

armut ağaçlarının
yaprakları.

Söyle nedir
kanayan.

Yaz değil
çünkü yaz erken

bitti.
Köy değil
çünkü köy esrik

olsa da yolunda 
yere yıkılmadı

daha.
Kalbim değil 
çünkü kalbim

daha çok kanamıyor
öküzgözlü çiçeğin-

den
kimse ölmedi bu

ay
ya da yabancı bir

ülkede 
çalışma izni alacak

kadar
talihli biri çıkmadı. 
Çorbayla doyur-

duk karnımızı
samanlıkta yattık
Kasım’da alışılan-

dan fazla 
İntiharı düşünen

olmadı.
Söyle nedir

kanayan
sen gözleri karan-

lıkta gören.
Kazanç kaygısıyla

kesilmiş
elleri kanıyor
dünyanın 
kan gölü sokaklar-

da

İstanbul depreme hazır mı?
İşte Beşiktaş’ın zemin yapısı
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B
eşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat,
18 Mart Çanakkale
Zaferi'nin 108. yıl
dönümünde "Ulu
Önderimiz Mustafa

Kemal Atatürk ve tüm kahramanları-
mızı saygı ve minnetle anıyorum."
dedi.

18 Mart 1915’te dünyanın en
güçlü donanmasına ‘Dur’ diyen
Mehmetçik, Türk’ün gücünü dünya-
ya gösterdi. Zafer, Kurtuluş Savaşı’nı
müjdeleyen ulusal uyanışın da
meşalesini yaktı. 18 Mart,
Çanakkale'nin ‘geçilmezliği'ni dünya-
ya ilan eden bu büyük zaferin
108'inci yıl dönümünü kutlandı.
Çanakkale'de Mustafa Kemal
Atatürk'ün komutanlığı ile kazanılan
büyük zafer kurtuluş savaşını güç-
lendirmiş Misak-i Milli sınırları içeri-
sinde itilaf devlerinin elini de zayıflat-
mayı sağlamıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, 18 Mart Çanakkale
Zaferi'nin 108. yıl dönümünde yayın-
ladığı mesajında, "18 Mart
Çanakkale Zaferi’mizin 108. yıl
dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk ve tüm kahramanları-
mızı saygı ve minnetle anıyorum."
ifadelerine yer verdi.

ÇELENK SUNMA TÖRENİNDE 
MİNNET VE RAHMETLE ANILDI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve
Şehitleri Anma Günü, Beşiktaş ilçesi
programında, kahraman şehitlerimiz
ve gazilerimiz saygı, rahmet ve min-
netle anıldı. 18 Mart Çanakkale

Zaferi İlçe Çelenk Sunma Töreni,
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan,
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü
Özcan Türkoğlu ve İlçe
Protokolünün katılımlarıyla Beşiktaş
Anadolu Lisesi Atatürk Anıtı önünde
gerçekleştirildi.

Ardından, 18 Mart Çanakkale
Zaferi İlçe Programı Beşiktaş

Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan
Türkoğlu, İlçe Protokolü ve misafirle-
rin katılımlarıyla Kabataş Erkek Lisesi
konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Beşiktaş Kaymakamı Önder
Bakan,  "Bir milletin topyekün kahra-
man olduğu bir destandır
Çanakkale. Çanakkale geçilmez!"
dedi.

ATATÜRK’ÜN ÇANAKKALE ZAFERİ 
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu
ve askerlerin cesareti sayesinde
Çanakkale Savaşı'nda muzaffer olan
Türk milleti, Cumhuriyet'in kurulma-
sıyla nihayete eren Kurtuluş
Savaşı'nda da dünyaya örnek ola-

cak mücadele sergiledi. İşte,
Atatürk’ün Çanakkale Savaşı ile ilgili
sözleri:

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin
ruh kudretini gösteren şayanı hayret
ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısı-
nız ki, Çanakkale Muharebelerini
kazandıran bu yüksek ruhtur.”

“Ben size taarruzu emretmiyorum,

ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye
kadar geçecek zaman zarfında yeri-
mize başka kuvvetler gelir, başka
komutanlar hakim olabilir.”

“Benimle beraber burada muha-
rebe eden askerler kesin olarak bil-
melidir ki, bize verilen namus görevi-
ni eksiksiz yapmak için bir adım geri
gitmek yoktur. Uyku, dinlenme ara-
manın, bu dinlenmeden yalnız bizim
değil, bütün milletimizin sonsuza
kadar mahrum kalmasına sebep
olacağını hepinize hatırlatırım.”

“Onlar mukaddes vatan toprakları
için canlarını seve seve vermişler,
Çanakkale Savaşları'nın kaderini
değiştirmişlerdir. Burada geçen her
saniye, kullanılan her an, ölen her
nefer, Türk vatan ve milletinin
mukadderatını çizmiştir. Kara savaş-
larına katılan ilk birlik olan 57. Alay,
vatan sevgisinin ne olduğunu insan-
lığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı
hayranlık, minnet ve rahmetle anıyo-
rum.”

“Siperler arası 8 metre. Yani ölüm
muhakkak. 3 dakika önce gelen
bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni
gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika
sonra kendisinin de şehit olacağının
farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme!
Bir an bile sarsılma, durma, geriye
bakmak yok. Okuma bilenler ellerin-
de Kur'an okuyor bilmeyenler keli-
me-i şahadet getiriyor. Az sonra öle-
ceğini bile bile gözünü kırpmadan
şahadete gidiyor. İşte Çanakkale
Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını
sağlayan şey milletimiz ve onun
askerindeki bu yüce ruhtur.”
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Beşiktaş Belediyesi 
yerel yönetim kültür sanat ve tanıtım haberleri

Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza
Akpolat: “18 Mart
Çanakkale
Zaferi’mizin 108. yıl
dönümünde Ulu
Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk ve
tüm kahramanlarımı-
zı saygı ve minnetle
anıyorum.”

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seç-
men listeleri, güncellenmek üzere ilçe
seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre; Yüksek Seçim
Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem
Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimi-
ne göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve
tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlüle-
re ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere
ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve
itiraz süreci başladı. Cumhurbaşkanı ve
milletvekili seçimlerinde oy kullanacak
seçmenlerin listesinin askıya çıkarılması-
nın ardından vatandaşlara seslenen
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
"Sevgili komşularım, 14 Mayıs'ta oy kulla-
nacak tüm seçmenlerin seçmen kütüğüne
nerede kayıtlı olduğunu kontrol etmesini
önemle rica ederim. Seçmen sorgulama
işleminizi ysk.gov.tr, e-Devlet ve muhtarlık-
lar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." ifade-
lerini kullandı.

Oy kullanacak 
vatandaşlara çağrı!..

MİLLET İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
"Birleşe birleşe kazanacağız. Halkın umudu
Kılıçdaroğlu." dedi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat
Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek
Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile
Millet İttifakı Liderler Buluşmasında bir araya
geldi. Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal
Kılıçdaroğlu oldu. Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat, Cumhurbaşkanı ada-
yının CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu olduğunun açıklanmasından
sonra yaptığı açıklamada, "Birleşe birleşe
kazanacağız. Binlerce yurttaşımızla birlikte
Genel Merkezimizin önündeyiz. Halkın
umudu Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
Daha önde de Kemal Kılıçdaroğlu ile bir
araya gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, "Birlik ve beraberlik; ölümden
başka her şeyi yener." paylaşımında bulun-
muştu.

Çankaya Köşklü
Kılıçdaroğlu mesajı

Kahramanlık destanı
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S
üper Lig’in 26. haftasında
konuk ettiği İstanbulspor’u 3-1
yenen Beşiktaş, milli araya
oldukça moralli girdi. 5 maç üst
üste kazandıktan sonra
şampiyonluk hesapları yap-

maya başlayan siyah beyazlılar, bir anda
arka arkaya 3 maçta 7 puan kaybedince
Galatasaray’ın 14 puan gerisine düşmüştü.
Sonrasında yeniden toparlanma sürecine
giren Şenol Güneş’in öğrencileri, sırasıyla
MKE Ankaragücü, Başakşehir ve
İstanbulspor’u yenerek 3 maçlık galibiyet
serisi yakaladı ve Fenerbahçe derbisi öncesi
rakibine gözdağı verdi. Bu galibiyet serisinde
hiç şüphesiz en büyük pay Vincent
Aboubakar’ın. Beşiktaş’a 3. kez transfer olan
Kamerunlu golcü, oyun ritmini bulamadığı
dört maçı boş geçtikten sonra Ankaragücü
maçıyla gollerini sıralamaya başladı. Başkent
ekibine karşı 2. golü atarak galibiyeti garan-
tileyen Aboubakar, Başakşehir maçında
önce takımını öne geçiren golü attı. Ardından
Başakşehir’in Beşiktaş’ı bunaltmaya
başladığı dakikalarda Masuaku’ya asist
yapan Kamerunlu yıldız, siyah beyazlıların
kazandığı 3 puanda büyük pay sahibi oldu.
Dün akşam da skor 1-0 iken jeneriklik bir
golle skoru 2-0’a taşıyan Aboubakar izleyen-
leri adeta mest etti.

CENK TOSUN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Aboubakar’ın yükselişinde takıma
sağladığı uyum kadar Cenk Tosun’un da
payı yadsınamaz derecede çok büyük.

Şenol Güneş’in, ilk dönemde olduğu gibi sol
kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk,
Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve
son üç maçta hücum üstünlüğünün tama-
men Beşiktaş’a geçmesini sağladı. Attığı ilk
golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkartan
Cenk’in 2 de asisti bulunuyor. Milli golcü
ayrıca Beşiktaş ile toplamda 172 maça
çıkarken dün akşam 80. golünü attı ve
Beşiktaş tarihinin en golcü 10 futbolcusu
arasında yer aldı.

GHEZZAL ’BEN BURADAYIM’ MESAJI VERDİ

Beşiktaş hücumlarında son iki sezondur

çok önemli bir konuma sahip olan Rachid
Ghezzal’ın da, uzun bir aradan sonra sorun-
suz bir şekilde maçı tamamlaması, hem
taraftarları, hem Şenol Güneş’i, hem de
takım arkadaşlarını çok mutlu etti.

Ayağında yaşadığı sakatlığın çok uzaması
ve tam iyileşti denilen anda adale sakatlığı
yaşaması, Ghezzal’ın 5 ay takımdan uzak
kalmasına sebep olmuştu. 5 aydan sonra
onbirde sahaya çıkan Cezayirli yıldız oyuncu
sahalara asistle döndü ve ’ben buradayım’
mesajı verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in
Aboubakar, Cenk ve Ghezzal’dan oluşan

hücum üçlüsünü bundan sonra ceza veya
sakatlık olmadığı sürece bozması beklenmiy-
or. Ayrıca çok önemli Fenerbahçe derbisi
öncesinde bu hücum üçlüsünün form tut-
ması da teknik heyet ve taraftarları en çok
sevindiren gelişme oldu.

KARTALLARDAN GALİBİYET SÖZLERİ

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında
İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta futbol-
cular, maçın ardından açıklamalarda bulun-
du.

Rachid Ghezzal, “Çok özledim. Burada
olmaktan dolayı mutluyum. Zor zamanlar

geçirdim. Uzun süren bir sakatlığım oldu.
Böylesi bir sakatlıktan döndükten sonra eski
hale gelmek için zaman gerekir. Lig maçıyla
geri döndüm. Taraftarlarımızın önünde
oynadığım için çok mutluyum. Asist yaptım,
bu bana özgüven verecektir. Milli arayı fırsat
olarak değerlendiriyorum. Eski halime dön-
mek için çalışacağım. Derbide en iyi
Ghezzal’ı göstermeye çalışacağım.” dedi.

Cenk Tosun, “Galip geldiğimiz için mut-
luyuz. Milli takımda ülkemizi en iyi şekilde
temsil etmek istiyoruz. Oyuna sol tarafta
başladım, sonra çift forvete döndük. Çift
forvet olunca daha çok pozisyona girdik.
İkinci golde topu kaptığımda hemen
Aboubakar’a verdim. Aboubakar da harika
bir gol attı. Aboubakar harika bir oyuncu,
takımımızda olduğu için çok mutluyum.3
ifadelerini kullandı.

Alexandru Maxim, “Depremin neden
olduğu yaraları hep birlikte saracağız. Futbol
bu duruma yardımcı olacak bir etken.
Beşiktaş’ta olmak benim için büyük bir fırsat.
Taraftarlarımız maç boyunca büyük destek
verdi. Her gün bu kulüpte olmanın tadını
çıkarıyorum. Herkes beni çok iyi karşıladı.
Herkesten bir şeyler öğreniyorum. Sahada
elimden geleni yapmaya gayret ediyorum.
Takıma hızlıca adapte olmaya çalışıyorum.
Daha fazla süre alacağım zamanlar gelecek-
tir. En iyi halime gelmek için çalışıyorum.”
şeklinde konuştu. SPOR SERVİSİ

B
eşiktaş Teknik direk-
törü Şenol Güneş,
son dönemde sıkça
gündeme getirilen
play-off tartışmalarını

değerlendirdi. Spor Arena'dan
İsmail Er'in haberine göre;
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol
Güneş birçok konuda önemli
açıklamalar yaptı:

“Play-off, puan silmek, puan
kazandırmak... Bunlar sezon
başı yapılan şeylerdir. Sezon
ortasında yapılan her şey hatadır.
Ama olağanüstü bir olay olduğu
için saygıyla karşılıyoruz. Ama
ister 1 sene, ister 3 sene önce-
den karar alınsın, ortak karar
alınması lazım. Çok fazla
dağınıklık oldu.

Ghezzal normal idmanlara
başladı. Geçen hafta riski vardı.
Bu hafta daha az risk var. Bu
hafta onu da değerlendireceğiz."

CENK'İ MAĞDUR ETMEYİZ

"Cenk'in kalmak istediğini
biliyorum, kulübün de tutmak
istediğini biliyorum. Ben de aynı
şeyi söylüyorum. Diğer konular
teferruat. Transfer çok ciddi
boyuttaysa konuşulur. Cenk’i de,
kulübü de mağdur etmeyiz. Her
ikisi iyi niyetliyse bir noktada
buluşurlar.”

YENİ BAŞLIYORUZ

Beşiktaş JK'nin resmi
sitesinde yer alan açıklamada
ise; şu ifadeler yer aldı: “MKE
Ankaragücü’nü yenerek her şey
bitmedi. Yeni başlıyoruz. Daha
önce bir seri yapmıştık. Üç kötü
maç geçirdik. MKE Ankaragücü
maçında beni ve takımı sevin-
diren daha çok olumlu işler yap-
tık. Son üç maçın toplamından
daha çok pozisyona girdik.
Bunlar doğru ve olumlu işler.

Takımın yükselen bir değeri
olduğunu düşünüyorum.

Oyuncuların ve takımın fiziksel,
zihinsel ve psikolojik gelişimi çok
önemli. Takımın iyi oyuncularının
eksikliklerinin olduğunu
düşünüyorum. Bu konuda
arayışlarımız var. Transferler de
ona bağlı olarak yapıldı. Gidecek
olanlar, kalacak olanlar vardı. Şu
an takımın bulunduğu durumdan
memnun değiliz. 

Sezon başından gelen bu
sıkıntılı dönemden bizimle
beraber devam eden dönemde
hala puan olarak ortalamanın
gerisindeyiz. Rakiplerin fazla
puan alması biz de sıkıntı yarattı.
Şimdi yapacağımız iş,
önümüzdeki tüm maçları kaza-
narak yolumuza devam etmek.

Bu hafta Medipol Başakşehir
maçı var. Avrupa kupalarında
hem Medipol Başakşehir’e hem
diğer takımlara başarılar diliyo-
rum. Türkiye adına umarım güzel
sonuçlar alırlar."

GİTMESİ MUHTEMEL OYUNCULAR

"Rachid Ghezzal normal
idmana çıkıyor. Gelişmelere göre
değerlendireceğiz. Gitmeye
daha yatkın oyuncular var onlar-
dan bir tanesi Kevin Nkoudou.
Antrenmana çıkacak ama dışarı-
da kalacak. Ancak geriden gelip
bir yarış içerisinde olursa biz de
olumsuz bakmayız. Biz bir başarı
ve katkı beklemediğimiz için
gitmesinde yarar var. Bizce bu iş
kapanmıştır. Nkoudou’ya benzer
futbolcular var mı? Evet var. Bu
hafta çıkacağımız kadroya baka-
cağız. En iyisi kim çıkar, 21’de
kim olur. Önümüzdeki maçlara
aynı şekilde hazırlanacağız. Bu
arada gitmesi muhtemel oyuncu-
ların, sene sonunda kalmama
ihtimali olan oyuncuların da
önünü açacağız. İdeali nedir? Bir
takım oluşturmak ve bu takım
üzerinden kadroyu yapılandır-
mak ancak bunu yaparken her

maçı kazanmak istiyoruz.
Giden oyuncuyu sonuna

kadar dikkatli araştırıyoruz, fayda
alabilir miyiz diye. Ondan sonra
olmuyorsa göndermek duru-
munda kalıyoruz. Takımı, kulübü
taşıyan zaten burada kalmalı. Bu
ben veya yönetim ile ilgili değil.

Bu hafta beni mutlu eden şey
yeni gelen tüm oyuncuların
yabancılık çekmemesi oldu.
Bizim sezon başında oynat-
tığımız birçok oyuncu da hala o
sıkıntıyı yaşıyorsak o zaman iyi
düşünmek lazım. Hiçbir oyun-
cuya peşin hükmüm
yok."Beşiktaş

ELLERİNDEN GELENLERİ YAPTILAR

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 3-1
yendiği maçın ardından konuşan
Şenol Güneş, önemli değer-
lendirmelerde bulundu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper
Lig’in 26. haftasında karşılaştığı
İstanbulspor'u 3-1 yendi. Maçın

ardından açıklamalarda bulunan
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol
Güneş, şöyle konuştu:

“Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz
düşündüğümüzün altında kaldı.
Top kayıplarımız var. Oyun bekle-
nen şekilde başladı.
İstanbulspor, alanında kalıp kon-
traya çıkmayı düşünüyordu. İlk
yarıda buna izin vermedik.
Ancak rakip sahaya çok yavaş
gittik. Şut atmadık, becerikli
oyuncularımızı da tam kullana-
madık ama oyununun kontrolü
de bizdeydi. Her an bir golün
geleceğini hissediyorduk. Gol
duran toptan geldi. İkinci yarı
attığımız bir şut, gol oldu.
Oyunun daha rahat olması
gerekirken rakibin kontraya çık-
masına skor 2-0 iken izin vermek
bana tuhaf geldi. Rakip sıfır
sıfırken yapma şansını bula-
madığını bu sefer yaptı.
Sekseninci dakikadan sonra
toparladık. İlk yarıda 4-4-2’ye
dönmüştük. Alex ile
Redmond’un daha iyi işler yap-
masını bekliyordum. Sonrasında
Redmond gol atarak neticeye
katkı yaptı. Rakibin istediği
oyunu kurmasına izin ver-
mememiz gerekiyordu, bu eksik-
liğimizdi. Ama buna rağmen iyi
taraflardan bir tanesi üç puan
almaktı. Ne olursa olsun hak
ettiğimiz bir maçtı.
İstanbulspor’un son üç haftasına
baktığımızda hak ettiği sonuçlar
aldı. Bu sebeple bütün oyuncu-
larımız maçın önemini biliyordu.
Hak ettikleri galibiyeti almak için
ellerinden geleni yaptılar. Yine de
daha iyi olmamız için eksikliklerin
düzeltilmesi lazım. Onu da birlik-
te çalışarak düzelteceğiz.
Rachid’in gelmesi iyi oldu. Arthur
ile Tayyip’in sakatlıkları var.
Umarım çok ciddi bir şey çık-
maz.” SPOR SERVİSİ

ÖNEMLİ
TELEFONLAR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü.:  . . . . .(0 212) 310 10 00

Fenerbahçe Spor Kulübü:  . . . . . .(0 216) 542 19 07

Galatasaray Spor Kulübü: . . . . . .(0 212) 273 28 50

İSTANBUL
SÜPER LİG KULÜPLERİ

BEŞİKTAŞ
AMATÖR SPOR KULÜPLERİ

FEDERASYONLAR
Gençlik ve Spor Gen.Müd.:  . . . .(0 312) 310 39 60
Türkiye Milli Olimpiyat Kom:  . . . .(0 212) 560 07 07
Futbol Federasyonu:  . . . . . . . . . .(0 212) 282 70 20
Basketbol Federasyonu:  . . . . . . .(0 312) 396 49 04 
Atletizm Federasyonu: . . . . . . . . .(0 312) 310 76 52
Dağcılık Federasyonu:  . . . . . . . .(0 312) 311 91 20 
Voleybol Federasyonu:  . . . . . . . .(0 312) 310 78 84 
Masa Tenisi Federasyonu:  . . . . .(0 312) 311 18 42   
Satranç Federasyonu: . . . . . . . . .(0 312) 309 75 94 
Golf Federasyonu: . . . . . . . . . . . .(0 212) 258 07 18 
Eskrim Federasyonu:  . . . . . . . . . .(0 312) 310 66 92
Tenis Federasyonu:  . .(0 312) 310 73 45-309 77 70
Tenis Fed. İstanbul:  . .(0 212) 299 35 25-299 33 51
Türkiye Yelken Fed.: . . . . . . . . . . .(0 312) 311 23 61
Güreş Federasyonu:  .(0 312) 310 70 47-310 09 95
Bilardo Federasyon:  . . . . . . . . . .(0 312) 309 29 95 
Kano ve Rafting Fed.:  . . . . . . . . .(0 312) 310 40 34
Sutopu Federasyonu:  . . . . . . . . .(0 312) 311 47 92
Türkiye Teakwondo Fed.:  . . . . . .(0 312) 310 88 16
Zihinsel Engelliler  Fed.: . . . . . . . .(0 312) 311 58 95
T. Bedensel Engelliler:  . . . . . . . . .(0 312) 309 73 97
Amatör Spor Klb. Fed.:  . . . . . . . .(0 212) 323 20 17 

SPOR HABERLERİ

Dikilitaş Spor K.:  . . . . .(0 212) 260 94 53-327 32 99
Muradiye Spor Kulübü:  . . . . . . . .(0 212) 227 62 93
Boğaziçi Spor K.:  . . . .(0 212) 263 65 70-263 36 16
Kuruçeşme Spor Kulübü: . . . . . . .(0 212) 274 79 79
Levent Spor Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 269 07 71
Yıldız Spor Kulübü:  . . . . . . . . . . . .(0 212) 261 69 36
BJK Engelliler Spor Kulübü:  . . . . .(0 212) 259 78 78
Etiler Spor Kulübü:  . . . . . . . . . . . .(0 212) 257 61 28
Ortaköy Spor Kulübü:  . . . . . . . . .(0 212) 258 16 76
Akatlar Spor Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 351 41 69
Gerçek Kuzey Spor Kulübü  . . . . .(0 505) 402 46 10
Simurg Spor Kulübü . . . . . . . . . . .(0 212) 352 70 65
Levent Tenis Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 279 27 10
İst. Yüzme İhtisas Kulübü:  . . . . . .(0 212) 259 69 04 
Türk Spor Yazarlar Derneği: . . . . .(0 212) 278 36 05

Güneş Kartal’ı değerlendirdi

BEŞiKTAŞ
GAZETESİ

Milli araya moralli girdiler
Beşiktaş sonunda golleri buldu
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S
por yazarları Serdar Sarıdağ, Sinan
Vardar, Cem Dizdar, Bilal Meşe, Ali
Ece, İsmail Er, Turgay Demir, Fatih
Doğan ve Güntekin Onay
Beşiktaş'ı değerlendirdi.

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ’TA KALACAK MI?

Skorer TV'ye konuşan Serdar Sarıdağ,
"Cenk Tosun, gidiyor. Valizi hazırlamış. Kapıyı
bir açıyor, bakıyor ki Aboubakar kapının önün-
de yere yatmış. Aboubakar, Fransızca olarak,
"Benim cesedimi çiğner öyle geçersin." Ben
Aboubakar'ın yerinde olsam bırakmam.
Çünkü, gerçekten Cenk Tosun olduğu zaman
Aboubakar'ın verimi daha da artıyor.
Aboubakar olduğu zaman Cenk'in de verimi
daha çok artıyor." ifadelerini kullandı.

EMİN ADIMLARLA

Fotomaç'taki köşesinde Beşiktaş'ın
İstanbulspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendiren
Sinan Vardar, "Siyah-beyazlı takım, özellikle
kanatlardan; Onur Bulut ve Arthur Masuaku ile
başarılı bindirmeler yaptı. Gedson, Salih ve
Gedson uyumu yine muazzamdı. Tayyip Talha
güven verirken, Colley de iyi bir kesici olarak
göze çarptı. Ghezzal bu maça kendini hazırla-
mış. Cenk Tosun, Ghezzal'in asistinde ustalığı-
nı gösterirken Beşiktaş'ı da rahatlatan isim
oldu. Aboubakar'ın attığı gol şiir güzelliğindey-
di. Özellikle Redmond attığı klas golle "Ben bu
takımda oynarım" mesajı verdi." dedi.

KÜLTÜR FARKIYLA KAZANDI

Fanatik'teki köşesinde Cem Dizdar, "Topla
oynuyorsa da düşük temposu gereği üretken-
likte zorlanan Beşiktaş’ın bu eksiğine güven-
miş görünen İstanbulspor ilk devre boyunca
haniyse orta sahaya gitmeye dahi yeltenmedi.
Beşiktaş ise bir iki kırık dökük Aboubakar giri-
şimi dışında tek plandaydı; her koşulda
Rachid Ghezzal’ı bulmak! Neticede yapılan 29
ortadan sonuç bulamayan Beşiktaş, altıncı
kornerinde golü buldu. İkinci devre de benzeri
tempoda devam ederken İstanbulspor bir
parça öne çıkınca Aboubakar top sürecek ve
topa vuracak fırsatı yakaladı. Redmond nokta-
yı koydu. "Beşiktaş icra ettiği oyun değil fut-
bolcu farkı ve 'Kültürel üstünlüğü’ ile maçı
kazandı" denebilir." ifadelerine yer verdi.

KARTAL İZ SÜRÜYOR

Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde, "İlk yarı-
da topla oynama yüzdesi 71’e 29 Beşiktaş
lehine... Bu rakamsal gerçeğe takılırsak,
Kartal’ın tek kale oynadığı ortaya çıkar, eyval-
lah. Peki, ya pozisyon üretimi, sıfır ötesi!..
Ghezzal yeniden takıma döndü. Cenk
Tosun’un kafa golü ikinci yarıda İstanbulspor’u
zorunlu olarak ofansif oyuna döndürürken,
hem heyecan arttı, hem de oyun kalitesini bir
tık yukarı çıkardı. Cenk Tosun’un asistiyle
buluşan Aboubakar yay üzerinde nefis vurdu,
topu çatala gönderdi, farkı ikiye çıkardı. Ve
Redmond, bence onbirin bankosu, 90+3’te
soluyla falsolu vurdu, farkı ikiye çıkarırken,
olası bir puan kaybına set çekti. Kartal vites
yükseltmeye devam ediyor, üçte üç yaparak,
firesiz zirve yarışını sürdürüyor, aman nazar
değmesin!" değelendirmesinde bulundu.

İKİ NEFİS GOL

Fanatik'teki köşesinde Ali Ece, "Tam 153

gün sonra, yağmurlu bir günde Beşiktaş taraf-
tarları Ghezzal’ı nihayet ilk 11’de tekrar gördü.
İlk devre sonuna doğru Cenk Tosun’un üst
üste maç kazandıkça daha da sağlamlaşan
İstanbulspor kilidini kıran golünde Ghezzal’ın
sırf kornerlerde bile Beşiktaş için nasıl paha
biçilmez bir çilingir olduğunu herkes gördü.
Aboubakar sol hücum ekseninde topla bulu-
şup nefis bir gole imza attı! Maçın sonuna
doğru Beşiktaş üstünlük sağladı. Redmond
harika bir golle perdeyi kapattı." dedi.

DELE ALLI PROBLEMİ

Hürriyet yazarı İsmail Er, "Beşiktaş’ta bek-
lentilerin çok uzağında kalan ve son 3 maçta
kadroya dahi alınmayan Dele Alli’ye yönetim
formül arıyor. 2.2 milyon Euro garanti ücret ve
10 bin Euro maç başı ücret karşılığında söz-
leşme imzalanan Alli ise ayrılmak için sezon
sonuna kadar olan alacağının ödenmesini
aksi takdirde kontratı bitene kadar antrenman-
lara çıkmaya devam edeceğini yönetime iletti.
Şu ana kadar 15 resmi maça çıkan Alli 150
bin Euro almaya hak kazandı. Geri kalan maç-
larda hiç oynamasa dahi yönetimin 26 yaşın-
daki futbolcuya 2 milyon 350 bin Euro yani
yaklaşık 47.9 milyon TL ödemesi gerekiyor."
açıklamasını yaptı.

KÖŞELER AĞLADI

Turgay Demir, Fotomaç'taki köşesinde
"Beşiktaş'ın sistemi net… Orta alanda çok
koşan ve rakibini sahasına kilitleyen Kartal
araya top atmadı, son çizgiye inmedi ve klasik
kanat ortaları ile duran toplara bel bağladı. O
gol Tosun Paşa'nın kafasıyla gelince de Kartal
rahatladı. Aboubakar'ın hareketli topu uzak
köşeye falsolu göndermesi efsaneydi…
Kalitesini bildiğimiz Redmond'un ise gibi 20-
25 metre topu sürüp soluyla uzak köşeyi gör-
mesi Hollandalı'yla ilgili hayallerin seviyesini
yükseltti. Üç gol de, muhteşemdi, kale köşele-
ri ağladı vesselam." değerlendirmesini yaptı.

UMUT VE TESELLİ

Sabah'taki köşesinde değerlendirmelerde
bulunan Fatih Doğan, "Takım özgüvenli, Şenol
Güneş rahattı. Bunda hiç kuşkusuz uzun bir
sakatlık sonrası ilk kez 11'de sahaya çıkan
Ghezzal kadar, sezon başından bu yana
Beşiktaş'ın ilk kez sakatsız ve eksiksiz olması-
nın etkisi vardı. Ghezzal'ın dönüşü umut,
Cenk'in golü teselli oldu. Üstüne ikinci yarı
Aboubakar'ın muhteşem golü de gelince
organizasyon sıkıntısı gölgede kaldı.
Redmond'un golüyle Beşiktaş net bir galibiyet
alsa da Fenerbahçe deplasmanında bu oyun
yeterli olmaz!” dedi.

OYUN KÖTÜ, ABOU HARİKA

Güntekin Onay, Hürriyet'teki köşesinde,
"Beşiktaş bir kez daha kolay maçı zora soka-
rak kazandı. Beşiktaş, akan oyunda pozisyon
üretemediği maçta bir kornerde Cenk
Tosun’un şık kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Siyah-beyazlılar, 56’da Aboubakar’ın solo efo-
ruyla mükemmel bir gol buldu ve farkı 2’ye
çıkarttı. Maxim’in direkte patlayan kafa şutu ve
Redmond’ın 3’üncü golü akıllarda kalan gol-
lük aksiyonlardı. Beşiktaş’ın oyun kalitesini ve
temposunu yukarıya çıkartması şart." ifadeleri-
ni kullandı.

Spor yazarları yorumları için:
www.besiktas.com.tr
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SÜPER LİG (2022-2023)
İKİNCİ YARI MAÇLAR

27. HAFTA
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR
ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR
GİRESUNSPOR - ALANYASPOR
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

28. HAFTA
KONYASPOR - ANTALYASPOR
ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE

29. HAFTA
ANTALYASPOR - ALANYASPOR
GALATASARAY - KAYSERİSPOR
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR
DEMİRSPOR - KASIMPAŞA
FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ
GİRESUNSPOR - SİVASSPOR
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

30. HAFTA
FATİH KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR
ALANYASPOR - GALATASARAY
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA
KONYASPOR - DEMİRSPOR
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE
ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR
SİVASSPOR - TRABZONSPOR
BEŞİKTAŞ BAY

31. HAFTA
ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA - KONYASPOR
DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR
ANTALYASPOR - SİVASSPOR
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR

32. HAFTA
ALANYASPOR - ÜMRANİYESPOR
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPR
KONYASPOR - TRABZONSPOR
SİVASSPOR - FENERBAHÇE
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR

33. HAFTA
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ
ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR
KONYASPOR - KAYSERİSPOR
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR
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B
eşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat, "Beşiktaş’ta
kamuya ait alanlarımızı
ranta değil halka açmaya
devam ediyoruz." dedi. İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu da,
"Beşiktaş Ortaköy Yaşam Vadisi hayata
geçiyor." açıklamasında bulundu.

Deprem bilimciler, İstanbul'u etkile-
yecek Marmara Denizi'nde meydana
gelecek olası deprem hakkında arka
arkaya uyarılarda bulunuyorlar.
Depreme karşı kent genelinde alınması
gereken önlemler sıralanırken, binalar-
dan sonra en önemli konulardan bir
tanesi de toplanma alanları. İstanbul'da
ormanların imara açılması, kentte çadır
kuracak yerin bile kalmaması tepki top-
larken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat'tan sevindirici haber geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, "Beşiktaş’ta kamuya ait alanla-
rımızı ranta değil halka açmaya devam
ediyoruz. İBB Başkanımız Ekrem
İmamoğluile birlikte kurumlarımızın
ortak mülkiyetini hep birlikte kentin
merkezinde yeni bir yeşil vahaya,
Ortaköy Yaşam Vadisi’ne dönüştürüyo-
ruz. Beşiktaş nefes alacak." ifadelerini
kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da,
"Beşiktaş Ortaköy Yaşam Vadisi hayata
geçiyor." açıklamasında bulundu.

ORTAKÖY YAŞAM VADİSİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, 2020 yılında yaptığı bir açıkla-
mada, "Ortaköy Yaşam Vadisi" hakkın-
da şu ifadelere yer vermişti:

“Ortaköy Vadisi projesini hayata
geçireceğiz. Yaklaşık 280 dönümlük bir
yeşil alanı, yaşam vadisi olarak düzen-
leyip Beşiktaşlının aslında
İstanbulluların hizmetine açacağız. Bu
yerin mülkiyetinin bir kısmı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde, bir kısmı
ise Beşiktaş Belediyesi’nde. Bu iki
belediye arasındaki uyumsuzluk
yüzünden, bugüne kadar yapılamamış

bir projeydi. Bunu hızlıca Ekrem
Başkanımız ile beraber planladık.
Etaplara bölerek, çalışmasına önümüz-
deki aylarda başlamış olacağız.

Bizim 9 tane üniversitemiz var.
Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri, en
başarılı öğrencileri de burada.
İlçemizde bir kütüphanemiz yoktu.
Dikilitaş’ta Akşit Plaza içerisinde bir
kütüphane hazırladık. Pandemi süreci-
nin sonunda hizmet vermeye başlaya-
cak. Ortaköy Vadisi projesini içerisinde
de bir kent kütüphanesi de tasarlıyo-
ruz. Öğrencilerimiz hem ders çalışma
imkanı elde edecek, hem de hizmetler-
den yararlanabilecek. Öğrenci dostu
bir kenti tasarlama sözü vermiştik,
bunun gibi birçok projeyi hayata geçiri-
yoruz."

Öte yandan, 2020 yılında Radyo
Beşiktaş'ta yayına katılarak Beşiktaş

Medya
Grup
Başkanı
Gazeteci
İsmail
Baştuğ'un konuğu
olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, Ortaköy Vadi projesi hakkın-
da, "Ortaköy Vadi, 280 dönüm arazi.
Gençler ve ileri yaşlı vatandaşlar için
spor tesisi, kent kütüphanesi, kültür
merkezi, amfi tiyatro, yürüyüş yolu,
bisiklet yolu, suni bir gölet ve huzurevi
kazandırıyoruz oraya." şeklinde konuş-
muştu.

İMAMOĞLU VE AKPOLAT’TAN 
ORTAK ÇALIŞMA

Beşiktaş Medya Grup Başkanı
Gazeteci İsmail Baştuğ'un ilk kez
2020'de gündeme getirdiği ve Beşiktaş

Medya Grup'ta yayınlanan haber
İstanbul Büyük Şehir Belediye

Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat tarafından kamuoyuna açıklan-
mıştı. Beşiktaş'a gelen İstanbul Büyük
Şehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu Beşiktaş'ta yapılacak olan
Ortaköy Vadisinde incelemelerde
bulunmuştu. Beşiktaş'ın akçiğerleri ola-
rak adlandırılan Ortaköy Vadisinin yeşil
alan ve dokusunun korunacağını vur-
gulayan İmamoğlu sosyal donatı alan-
ları insanların nefes alacağı açık alanlar
ve kültürel sportif alanların olacağı
Ortaköy Vadisi hakkında Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eki-
binden bilgi almıştı. Yapılanlar için
emeği geçenlere tek tek teşekkür
etmişti.

Beşiktaş Belediyesi 
yerel yönetim kültür sanat ve tanıtım haberlerikent

İ
BB, İstanbul’un depreme diren-
çli bir kent haline getirilmesi
amacıyla ‘Deprem Bilim Üst
Kurulu’nun önerileri, tespitleri ve
çözüm yolları doğrultusunda

başlattığı seferberlik planını kamuo-
yu ile paylaştı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Düzen değiştirmek,

cesaret işidir. Cesur olabilmek için,
önce o düzenin bir parçası olmaktan
kurtulmak gerekir. Bu süreçte,
İstanbul’a özel kanun çıkarılması bir
zorunluluktur. Tüm ülke için de imar
aflarını artık geri dönmemek üzere,
hayatımızdan sonsuza kadar çıkar-
malıyız. Bu ülkede bundan böyle her

imar affı teklifini, geleceğimiz için bir
ihanet gibi görmeliyiz. Dahası, imar
aflarının yasaklanmasına ilişkin ana-
yasal düzenleme yapmalıyız.” şeklin-
de konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 
HIZLANDIRACAĞIZ”

Etkinliğe katılan Beşiktaş Belediye

Başkanı Rıza Akpolat, "İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun
düzenlediği "Depreme Dirençli
İstanbul için Seferberlik" toplantısına
katıldık. Bilimin ışığında gerekli adım-
ları atacak, Beşiktaş'ta Beşiktaş İmar
A.Ş. ile başlattığımız kentsel dönüşü-
mü daha da hızlandıracağız!" dedi.

Eylem Planı çağrısı

“Yeşile kavuştuk”

BEŞİKTAŞ Belediyesi, su krizi sorununa dik-
kat çekmek adına billboardlarda, LED
ekranlarda ve Beşiktaş’ta tüm açık alanlarda
konuyla ilgili paylaşımlar yapıp kentin kala-
balık caddelerine pankartlar astı. Sosyal
medya hesaplarından
#BeşiktaştaSuyumuzuKoru başlığı ile dijital
farkındalık kampanyası da başlattı. Proje
kapsamında billboardlar da ve sosyal
medya paylaşımlarında “Ne kadar suyumuz
kaldı?” sorusuyla QR kod yönlendirmesi
yapıldı. QR kod, İSKİ’nin doluluk ekranını
gösteren tabloyu gösteriyor. Beşiktaş
Belediyesi’nin su krizi hakkında semt sakin-
lerine önemli bir hatırlatma sağlayan projesi
tasarruf çağrısını da içeriyor. Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Son
zamanlarda kritik bir konuya dönüşen ve
küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından
birisi olan kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya-
yız. Bugünlerde barajlardaki su miktarının
az olması ve olası yaşanabilecek su krizi
problemi farkındalık yaratılması gereken
konulardan birisi haline gelmiştir. Umarım
hayata geçirdiğimiz bu proje, konuyla ilgili
duyarlılığın gelişmesine katkı sağlar.” dedi.

Beşiktaşlılara 
kritik duyuru!..

BEŞİKTAŞ Belediyesi ve Çevre Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi, Dünya Su Günü’nde
panel düzenledi. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat
Merkezi’nde düzenlenen panelde Türkiye’nin
su politikaları ve kuraklık karşısında yapılacak
çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
“Kuraklık kapımızda ve barajlarımız uzun
zamandır hiç olmadığı kadar boş. Gelecek
nesilleri korumak için su kaynaklarını bilinçli
kullanmaya özen göstermeliyiz.” dedi. Panele
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Beyza
Üstün, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Başkanı Selahattin Beyaz ve İstanbul
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Başkanı Hasan Murat Kapıkıran katıldı.
Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık
Müdürü Ali Osman Asılsoy, ‘’Bir yandan dep-
rem felaketi yaşadık. Bir yandan da yağış ala-
mamamız sebebiyle kuraklıkla karşı karşıyayız.
Bu konuyu işin ehlinden dinlemek istedik.
Umarım tüm vatandaşlarımız için faydalı bir
panel olmuştur’’ dedi. Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu
da panelde, kuraklığın ne olduğunu, kuraklıkla
nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ve bu konu
için önerilerini paylaştı. Çevre Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Beyaz
ise ’Türkiye’nin Su Politikaları’ hakkında bilgi
verirken, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Başkanı Hasan Murat Kapıkıran
da ‘Kuraklığın Tarım Üzerinde Olan Etkilerini’
vatandaşlara anlattı.

Dünya Su Günü’ne
özel panel
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J
apon deprem uzmanı
Moriwaki, Türkiye’nin
her yerinde depremler
meydana gelebileceği-
ni belirterek şunları

kaydetti: “Bazen beni gören ‘Ne
zaman, nasıl geliyor?’ diye
soruyor, ben de ‘Hazır olmamız
gerekiyor.’ diyorum.
Depremden yaklaşık bir ay
önce Kahramanmaraş’ta katıldı-
ğım seminerde, ‘Doğu Anadolu
Fay Hattı kırılmaya başladı.

O yüzden burası da depremi
görebilir dikkatli olunsun, Allah
sizi uyarıyor.’ şeklinde kelimeler
kullanmıştım ama onu normal
seminer zannetti herkes.
Bundan sonra Türkiye’nin her
yerinde deprem olabilir. İzmir
fay hattı da daha kırılmadı, fay
hattı rahatlamadı.

Moriwaki, Doğu Anadolu Fay

Hattı’nın denizin içinde Kıbrıs’ta
olabileceğini ifade ederek,
şöyle konuştu:

“Kıbrıs tarafından kuzeyde
Bingöl’de dikkatli olmak lazım.
Bingöl’den sonra Kuzey

Anadolu Fay Hattı Muş, Bitlis,
Van’a kadar dikkatli olunmalı.
Ondan sonra Marmara
Bölgesi…

Yani bu İstanbul’u da kapsı-
yor. Marmara Bölgesi’nde 4
yerde tehlikeli nokta var. Birinci
Bursa, o da fay hattını kırmadı.

İkincisi Marmara boğazının
20 kilometre güneye gittiği nok-
tada. Bu ikisi de 7,5’e kadar
gelebilir.

Üçüncüsü Silivri tarafında.
Ondan sonra ise Çanakkale
adaların güneyi. Burada da 6,8-
7,5 olarak gelebilir. Tarih ver-
mek mümkün değil ama bana
göre önce Doğu Anadolu Fay
Hattı, ondan sonra diğer taraf.
ARAŞTIRMA SERVİSİ

GAZETE BEŞİKTAŞ

O
lası Marmara depre-
minde İstanbul’un
durumuna ilişkin
endişeler sürüyor.
Kentin 7 ve üzeri bir

depreme nasıl bir direnç göstere-
ceği bilinmezliğini korusa da
Deprem Master Planı, kentin rönt-
genini gösteren en önemli çalış-
ma olarak kabul ediliyor. Boğaziçi
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi, Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi ile İstanbul Teknik Üniversite-
si’nden onlarca uzmanın hazırla-
dığı planda bulunan uyarıların
çok azı hayata geçirildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberi-
ne göre, planda, kentin kalburüs-
tü semtleri olarak bilinen
Koşuyolu ve Levent
Mahalleleri’ndeki konut stoğunun
çoğunun değişikliğe uğradığı
belirtilerek “Levent’te yeme-içme,
ticaret, ofis, eğlence işlevlerine
dönüşüm nedeniyle binaların
özgün durumlarından çok farklı-
laştığı gözlenmektedir” dendi.

Plana göre, Bakırköy kıyıların-
dan Marmara Denizi’ne dökülen
Ayamama Deresi’nin sağlı sollu
yaklaşık 500’er m’lik çevresinde
tehlikeli heyelan, taşkın ve sıvılaş-
ma alanı bulunuyor.

MODA BURNU, KURBAĞALI DERE...

Anadolu Yakası’nda Moda
Burnu’nun doğusundan
Marmara’ya dökülen Kurbağalı
Dere’nin sağlı sollu 300’er m’ik

yakın çevresi, Moda Burnu’nun
batı kıyıları ile Moda Burnu’ndan
Kartal Tren İstasyonu civarına
kadar 25 km uzunluğunda ve 250
m genişliğinde bir kıyı şeridi
heyelan ve sıvalaşma alanı olarak
belirlendi. Sahil Yolu, demiryolu
ve bazı yerleşim alanları da yine
bu risk alannda dendi.

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ

Beşiktaş, Şişli gibi merkez ilçe-
lerinin büyük bir bölümünün biti-
şik nizam konutlardan oluştuğu,
bu bölgelerin yoğun nüfus barın-
dırdığına değinilirken “Yolların
darlığı nedeniyle binaların yıkılma-
ları durumunda erişme riskleri ve
eğimli alanlarda ise bitişik düzen-
de yapılaşmış yapıların kat hizala-

rının çakışmaması durumunda
binalarda ağır hasar yaratma riski
oluşmaktadır” tespiti yapıldı.

HEYELAN RİSKİNE DİKKAT

İstanbul’da Florya, Menekşe,
Küçükçekmece, Avcılar, Gürpınar
ve Büyükçekmece’nin heyelan
riski bakımından tehlikeli yerler
olduğu vurgulanırken “Bu bölge-
de su aldığı zaman likit limitleri
değişen, kil gibi oturma olasılığı
artan birimler de yer almaktadır.
Yamaç eğiminin yüksek olduğu
göl kenarları ile Marmara
Denizi’nin kuzeyindeki kıyı şeridi,
heyelan riski fazla olan bölgeler
olarak belirlenmiştir” dendi.
HABER MERKEZİ

Üniversitelerden deprem raporu!..

Marmara’da 4 yerde tehlike!..
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AKTÜEL

İ
stanbul tahliye edilecek.
Peki, rezerv alanlar neresi?
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, İstanbul'daki riskli

yapıların taşınmasına ilişkin
açıklamalarda bulundu.
İstanbul'daki yapı stokunun
incelendiğinde 1 milyon 500 bin
konutun dönüşmesi gerektiğini
söyleyen Kurum, "1 milyon 500
bin konutun dönüşmesi gereki-
yor. Tespitlerimiz bunu söylüyor.
Nasıl söylüyor? Binanın ruhsat
yılı itibariyle baktığınızda, zemi-
nin kalitesine baktığınızda, ora-
daki sıvılaşma riskine, heyelan
riskine baktığınızda bize bunu
söylüyor. Coğrafi bilgi sistemleri
genel müdürlüğümüzün, kent-
sel dönüşüm genel müdürlüğü-
müzün çalışması bize bu veriyi
veriyor. 193 bin 649 bina, 1 mil-
yon 448 bin de bağımsız
bölüm." dedi.

130 MİLYON METREKARE
REZERV ALAN LAZIM

CNNTürk'te açıklamalarda
bulunan Bakan Kurum,
İstanbul'da 1 milyon 500 bin
konutun kentsel dönüşüm kap-
samında yeniden inşa edilece-
ğini belirterek, "500 binini

Anadolu yakasındaki rezerv
alanda, 500 binini Avrupa yaka-
sındaki rezerv alanda, İstanbul'a
ilave nüfus getirmeden, 500
binini de olduğu yerde yapaca-
ğız." diye konuştu.

İstanbul'daki kentsel dönü-
şüm projesi için 130 milyon
metrekare rezerv alan gerektiği-
ni belirten Kurum, çalışmaların
tamamlandığını, detayların
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından açıklanaca-
ğını ifade etti.

ESENLER'DE REZERV ALANI 
NERESİ OLACAK?

Avrupa yakasındaki rezerv
alanlarla ilgili Esenler örneğini
veren Bakan Kurum, "Kamu
binalarıyla ilgili planlamamız var.
Yeni yapılacaklara ilgili planla-
mamız var. Örnek vereyim bir
tanesine. Esenler'de ki rezerv
alanımızın hemen kuzeyindeki
askeri alanı biz Milli Savunma
Bakanlığımızla konuştuk, orası
rezerv alanımız olacak. Büyük
bir alan var. 70-80 bin konutluk

alan var. Esenler'deki askeri ala-
nın kuzeyini bir rezerv alan ola-
rak kullanacağız. Yani konut
yapacağız." dedi.

"BOŞALAN YERLERE SOSYAL
ALAN YAPILACAK"

Rezerv alanlara konutların
yapılmasıyla Sultangazi,
Bağcılar ve Başakşehir gibi yapı
stokunun yoğun olduğu ilçeler-
deki boşalacak alanlara sosyal
alanlar yapılacağını belirten
Bakan Kurum, "Sosyal donatı

alanları yapacağız. Yapmak
zorundayız. Niye yapmak
zorundayız? Allah göstermesin
herhangi bir afette toplanma
alanı olacak. Hem binanızı güç-
lendirmek zorundasınız hem de
o donatıları insanımıza sunmak
zorundayız. Bu devletin görevi-
dir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde
bu süreci tamamlamak istiyo-
ruz. Bu kolay bir süreç değil,
zor bir şey. Bu zor bir süreç
ama biz rezerv alanlarımızı bitir-
dikten sonra etap etap konutları
bitire bitire vatandaşlarımızı bu
alanlara taşıyacağız." dedi.

"FİNANSMAN DESTEĞİ 
VERİLECEK"

Yapılacak konutlara ilişkin
finanasman desteklerinin de
Cumhurbaşkanı Erdoğan tara-
fından açıklanacağını söyleyen
Bakan Kurum,
"Bakanlıklarımızla ilgili finans
desteklerimizi kira desteklerimizi
ve burada taşınma sürecindeki
desteklerimizi de arttırarak
devam edeceğiz. Kimse mağ-
dur olmadan, hep birlikte yapa-
cağız. Yani vatandaşımız da bu
sürecin içinde olacak." açıkla-
masında bulundu.
HABER MERKEZİ

Megakent tahliye ediliyor!..

Oluşacak enkaz 3 yılda
kaldırılabilecek

İSTANBUL’da beklenen olası 7.5
büyüklüğündeki yıkıcı depremin
25 milyon ton enkaz oluşturaca-
ğı tahmin ediliyor. Enkazın kaldı-
rılması için kamyonlarla ortalama
1 milyon sefer yapılması gereki-
yor. Mevcut imkanlarla yıkıcı
depremin ardından İstanbul’da
oluşacak enkazın kaldırılmasının
3 yılı bulacağı hesaplandı.

İBB Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü, “Olası
Yıkıcı Bir İstanbul Depreminde
Oluşabilecek Enkaza Dair
Yönetim Planı Altlıklarının
Oluşturulması” çalışması yaptı.
Çalışma kapsamında yol kapan-
ma analizleri, makine-ekipman
envanteri ve döküm sahaları
kapasiteleri de hesaba katıldığın-
da bir afet durumunda karşılaşı-
labilecek olumsuzluklar tespit
edildi. Olası bir yıkıcı İstanbul
depreminde öngörülen enkazın
yönetimi ile ilgili eylem planının
oluşturulmasına öncülük edilme-
si için hazırlanan çalışmada,
ortaya korkutucu bir tablo çıktı.

Çalışmaya göre atık döküm
sahaları İstanbul'un kuzeyinde
bulunurken, kentte en çok ağır
hasar alması beklenen yapılar
güneyde yer alıyor. Ve bu enka-
zın taşınmasında yaşanacak
sıkıntıyı ortaya koyuyor. Ön çalış-
mada,  İstanbul'un “Enkaz
Yönetimi Eylem Planı”na ihtiyaç
duyduğu belirtildi.

YETERLİ MAKİNE YOK

7.5 büyüklüğündeki olası
depremde 25 milyon ton yani 10
milyon metreküp enkaz ortaya
çıkacak. Enkazın döküm sahala-
rına ulaştırılabilmesi için, 10-12
metreküplük hacme sahip bir
kamyonun yaklaşık 1 milyon
sefer yapılması gerekiyor. İBB
Yol Bakım Müdürlüğü'nün verile-
rine göre enkaz için ayrılan kam-
yon sayısı 228. Bir kamyonun
günde 4 sefer yapabileceği ihti-
mali ile günde 912 sefer gerçek-
leştirilebilir. Enkazın kaldırılması
için gerekli olan 1 milyon seferi,
günde 912 sefer ile toplamda
bin 96 günde yani yaklaşık 3
yılda gerçekleştirilebileceği
düşünülürse yeterli miktarda

makine bulunmadığı tespit edil-
di. Döküm sahalarında şu an
yaklaşık 20 milyon metreküplük
boş alan var ancak çalışmada,
döküm sahaları şu an için yeterli
görünse de kentsel dönüşüm
faaliyetlerinin hız kazanması ve
geri dönüşüm tesislerinin olma-
ması nedeniyle döküm alanları-
nın yeterliliğinin zaman içinde
İstanbul için büyük bir sorun
haline geleceğine dikkat çekildi.

Çalışmaya göre Avrupa
Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu,
Bahçelievler, Bakırköy,
Küçükçekmece ilçelerinde yol
kapanmaları daha fazla görüle-
cek. Bina enkazlarının kaldırıla-
bilmesi için öncelikle yollara
taşan enkazların kaldırılması ve
yolların sürekli açık kalmasının
sağlanması gerektiğine vurgu
yapıldı. Adalar ilçesinde oluşabi-
lecek enkazlar için deniz yolu ile
taşımanın planlanması gerektiği
belirtildi.

DENİZ TABANINDAKİ 
ÇUKURLUKLARA DÖKÜLEBİLİR

Çalışmada yapılan diğer tes-
pitler şöyle:

Avrupa Yakasında 4 adet,
Anadolu Yakasında 3 adet
olmak üzere toplamda 7 adet
döküm sahası bulunuyor.

Hasar tahminlerinin çok ağır
olduğu ilçelerden en yakın
döküm sahasına uzaklığı Avrupa
Yakası için 20-25 km, Anadolu
Yakası için 25-30 km .

Enkazlar kaldırılmadan ve
depolanmadan önce jeomedikal
önlemler alınmalı, asbest söküm
işlemleri ve radyoaktivite incele-
meleri yapılmalı.

Afet anında karayolunun
kapanması veya karadaki
döküm sahalarının yetersiz kal-
ması durumunda yıkıntı atıkları-
nın, deniz yolu ile taşınarak ve
döküm kriterlerini sağlaması
halinde deniz tabanındaki çukur-
luklara dökülmesi planlanmalı.

Enkazların deniz yolu ile
taşınmasını sağlamak için feribot
türü deniz araçları, enkaz taşın-
masında kullanılacak şekilde
dizayn edilmeli  ve afet anında
hazır bulundurulmalı.

En çok hangi ilçeler
hissedecek?

İSTANBUL- Beklenen depremi en çok
hangi ilçelerin hissedeceği ortaya
çıktı. Prof. Dr. Okan Tüysüz depre-
min şiddetinin en çok sahil kesimi-
nin hissedeceğini belirterek, “Sahil
kesimi 10 şiddetini görecek” dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'Sahil kesi-
mi 10 şiddetini görecek. 7.6'lık bir
depremde zemindeki sarsıntı 10 şid-
detinde hissedilecek demek istiyo-
ruz' dedi. Edinilen bilgilere göre;
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz,
İstanbul'daki olası bir depreme iliş-
kin açıklamalarda bulundu. NTV'ye
konuk olan Tüysüz, şu ifadeleri kul-
landı: 

"En fazla sarsılacak olan yerler
denize bakan kısımlar. İstanbul'un
ya da Marmara'nın denize bakan
kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil
şeridinde Eminönü'nden başlamak
üzere Çekmece'ye kadar olan sahil
şeridinde en yüksek sarsıntıyı hisse-
deceğiz.

Bu, oradaki tüm binaların yıkılaca-
ğı anlamına gelmez. İyi bir bina
buna karşı koyabilir. En azından
burada beklenti binanın çökmeme-
sidir.

İstanbul'un yapı stoğunda 1 mil-
yon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz
bininin depreme çok dayanıklı
olmadığı da bir gerçek.

Sahil kesimi 10 şiddetini görecek.
7.6'lık bir depremde zemindeki sar-
sıntı 10 şiddetinde hissedilecek
demek istiyoruz. Kötü bir zemin
olduğunda deprem dalgalarını
büyütüyor.

Asya ve Avrupa yakasında sahile
yakın ve birinci köprünün güneyi en
fazla sarsıntıyı alacak bölge olarak
görünüyor. Hatay ya da Maraş'ta
zemin sıvılaşması olaylarını çok yay-
gın gördük. İstanbul'da zemin sıvı-
laşması beklentisi çok az yerlerde
var.

Veliefendi, Kadıköy Kurbağalıdere
gibi, Vatan Caddesi Lykos deresi
gibi yerler eski dere yatakları.
Buralarda sıvılaşma ihtimali var.
Ayrıntıları İBB'nin web sayfasında
var."
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B
eşiktaş
Belediyesi’nin ev
sahipliğinde bir-
çok sanatçının iş
birliğiyle deprem-

zede çocukların eğitimine
destek olmak amacıyla
"Anadolu'da Bir Kızım Var"
adlı bağış sergisi düzenlen-
di. Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat, "Bu
vesileyle Anadolu’da Bir
Kızım Var kampanyasına
destek olacağız. Buradan
toplanan gelirleri, deprem
bölgesinde zarar görmüş
çocuklarımıza göndereceğiz.
Sanatı ve sanatçıyı da
Beşiktaş’ın damarlarına yay-
mak istiyoruz." şeklinde
konuştu.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev
sahipliğinde Beltaş Vakfı,
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği, Devrim Erbil Vakfı,
IMOGA (İstanbul Grafik
Sanatlar Müzesi), Piramid
Sanat, UPSD (Uluslararası
Plastik Sanatlar Derneği) ve
birçok sanatçının iş birliğiyle
depremzede çocukların eği-
timine destek olmak amacıy-
la "Anadolu'da Bir Kızım Var"
adlı bağış sergisi düzenlen-
di. 15 Nisan'a kadar ziyarete
açık olacak serginin gelirleri
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği'nin "Anadolu'da Bir
Kızım Var" projesinin izinli
hesabına aktarılacak.
Eserler, bağış karşılığı satın
alan kişilere bizzat teslim
edilecek. Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat’ın da
katıldığı sergiye birçok ünlü
isim ve yardımsever vatan-
daş ilgi gösterdi.

“İYİLİĞİ BÜYÜTMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ”

Serginin açılışında konu-
şan Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat, “Çok
zor günlerimizde yine hep
beraber çalışıyoruz. Göreve
geldiğimiz günden itibaren
maalesef önce ülkemizin
değişik yerlerinde yangınları
duymaya başladık.
Akabinde pandemi rüzgarı
yaşadık. Ve ardından hepi-
mizin bildiği üzere 11 ilimizi,
13,5 milyon vatandaşımızı
ilgilendiren o yıkımı hep
beraber yaşadık ve birçok
vatandaşımızı maalesef kay-
bettik. Öncelikle hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza
Allah'tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, yaralılarımıza da
acil şifalar diliyoruz. Ve bu
süreçlerin tamamını dayanış-
mayla aşmaya çalışıyoruz.
Beşiktaş, deprem felaketi
olduğu gün ve ertesi gün-
den itibaren bu gördüğünüz
Mustafa Kemal
Merkezimizde, Süleyman
Seba Kültür ve Sanat
Merkezimizde, Etiler
Anadolu Lisesi'nde, Zübeyde
Ana Kültür ve Sanat
Merkezimizde ve muhtarlık-
larımızda lojistik merkezleri

oluşturdu. İlk günden itiba-
ren Beşiktaşlı komşularımız-
la, çevre ilçelerden, komşu
ilçelerimizden buraya gelen
komşularımızla ciddi hazırlık-
lar yaptık. Gerçekten hala o
günleri hatırlarken duygula-
nıyorum. Çünkü vatandaşla-
rımız buraya malzeme getir-
diler. Malzemelerini koliledi-
ler, taşıdılar. Sonra deprem
bölgesine gittiler. Orada mal-
zemeleri teslim aldılar, ihtiyaç
sahiplerine dağıttılar. Tam bir
dayanışma örneği sergiledi-
ler. Sosyal dayanışma ağları-
mızı güçlendirerek iyiliği
büyütmeye devam edece-
ğiz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın kültürel ve
tarihsel birikimiyle farklı oldu-
ğunu da belirten Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza
Akpolat şunları söyledi:

“Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’ne
buradan teşekkür ediyorum.
Burada onların katkısıyla
daha önceden bir sergi
düzenlemiştik ve yine bu
akşam da buradayız. Bu zor
günlerde bizden desteklerini
esirgemediler. Bu vesileyle
Anadolu’da Bir Kızım Var
kampanyasına destek olaca-
ğız. Buradan toplanan gelir-
leri, deprem bölgesinde
zarar görmüş çocuklarımıza
göndereceğiz. Sanatı ve
sanatçıyı da Beşiktaş’ın
damarlarına yaymak istiyo-
ruz.”

Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği Genel
Başkan Yardımcısı Lale
Pilatin ise sanatın ve sanatçı-
nın iyileştirici gücüne vurgu
yaparak sergiye ev sahipliği
yapan Beşiktaş
Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gecede hazır bulunan
International Association of
Art (IAA/AIAP) Onursal
Başkanı, UNESCO Resmi
Partneri ve Uluslararası
Plastik Sanatlar Derneği
(UPSD) Başkanı Sanatçı
Bedri Baykam gerçekleşen
etkinlik için Beşiktaş
Belediyesi’ne teşekkür ede-
rek;

“Birbirimize sarılacağız,
ülkemize sarılacağız gelece-
ğimizi inşa edeceğiz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi ev
sahipliğinde düzenlenen ve
dün akşam kapılarını açan
ve 15 Nisan 2023 tarihine
kadar ziyaret edilebilecek
sergi, Beltaş Vakfı, Devrim
Erbil Vakfı, Upsd, IMOGA,
(İstanbul Grafik Sanatlar
Müzesi) Piramid Sanat
kurumları ve birçok sanatçı
ile ortak yürütülüyor.

K
uzey
Anadolu fay
hattının etki
alanında yer
alan İstanbul,
tarih boyun-
ca pek çok

deprem gördü. Roma
İmparatorluğu, Bizans ve
ardından Osmanlı dönemleri
boyunca bu bölgede yaşa-
nan depremlerin
İstanbul'daki yıkıcı etkisi sık
sık tarihi kayıtlarda yer bulu-
yor. BBC Türkçe'den aktarı-
lanlara göre; son 2000 yılda
yaşanan depremlerin ardın-
dan tutulan kayıtlarda "Hasar
görmeyen ev, yıkılmayan
baca kalmadı" ifadesiyle
sıkça karşılaşılıyor.

Uzmanlar tarih boyunca
“başkent” olmuş İstanbul’da
eski dönemlere ait çok sayı-
da yazılı kayıt olduğunu söy-
lüyor. ‘Sismik Şehir
Manzarası: İstanbul’un
Tarihinde Depremler’ maka-
lesinin yazarı, deprem araş-
tırmacısı Elizabeth Angell,
İstanbul’u değişik ölçeklerde
etkileyen, farklı büyüklükler-
de yüzlerce deprem yaşan-
mış olabileceğini söylüyor.
Angell, hasara yol açan 358
yılında ve daha sonra 6. yüz-
yılda depremler olduğunu
ifade ediyor. “İstanbul’da çok
sayıda tarihi yapı var ve bun-
lar tarih boyunca tekrar tek-
rar hasar görüp yenileniyor-
lar. Örneğin Bizans dönemin-
de şehir surları birkaç kez
yıkılıyor. Ayasofya da aynı
şekilde” diyen Angell,
Osmanlı dönemine dair
daha çok bilgi olduğunu
belirtiyor.

Etkisi en büyük deprem-
lerden birinin Osmanlı tari-
hinde ‘Kıyamet-i Suğra’
(Küçük Kıyamet) olarak bili-
nen 1509 depremi olduğunu
söyleyen Angell, “Tam sayı-
ları bilmiyoruz ama binlerce
insan öldü ve ağır yıkım
oldu. Şehir surları zarar
gördü, pek çok kule yıkıldı,
100 civarı cami hasar gördü”
diyor. Angell, 22 Mayıs
1766’da Marmara Denizi’nin
doğusunda meydana gelen
ve İstanbul Boğazı ve
Mudanya Körfezi'ne kadar
uzanan tsunamiye yol açan
önemli bir depremin etkileri-
nin 5 Ağustos’ta aynı bölge-
nin batısında yaşanan ikinci
bir depremle şiddetlendiğini
ifade ediyor. Bu depremlerde
4-5 bin arasında kişinin öldü-
ğünü ve şehirde panik ve
kargaşa yaşandığını söyle-
yen Angell, “Fatih Camii,
şehir surları, Yedikule,
Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı
gibi yerlerde hasar oluştu.
Hatta padişah bir süre çadır-
da kaldı” diyor.

Angell, 1999 Düzce dep-
remi öncesinde İstanbul’u en
çok etkileyen ve şehirde
ciddi hasara yol açan 1894
depreminin, kentte deprem

bilinci ve bilimsel çalışmalar
açısından bir dönüm noktası
olduğunu anlatıyor: “1894
öncesinde çoğu kişi depre-
min nedeni bilinmediği için
bunu çeşitli dini sebeplerle
anlamlandırmaya çalışıyor-
du. Bu Bizans’ta da Osmanlı
döneminde de, deprem ve
depremin dışındaki diğer
felaketler için böyleydi.

1894’ten sonra
İstanbul’da insanların daha
güçlü binaları nasıl yapacak-
larına dair düşünüp yazdığını
görüyoruz. Bazı binaların,
örneğin taş yapıların ahşaba
göre daha çok hasar gördü-
ğünü anlıyorlar. Ahşap yapı-
ların daha esnek ve hareket
edebilir olduğunu düşünü-
yorlar. Ancak bunlar İstanbul
tarihinde izi olan yangınlara
karşı daha savunmasız yapı-
lar.”

TARİHTE TSUNAMİ

Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi Deprem
Araştırma Enstitüsü’ne göre
Türkiye’de son 3.000 yılda
kayda geçen en az 90 adet
tsunaminin büyük kısmı
Marmara Denizi’nde etkili
oldu. 1509 depreminden
sonra oluşan ve yüksekliği
kimi zaman 6 metreyi aşan
dalgaların şehrin surlarını
aşarak, güzergahları üzerin-
deki semtlere ağır zararlar
verdiği ifade ediliyor. 1894
depreminin ardından da
depremin merkezi civarında
deniz sularının dalgalandığı
ve bazı yerlerde kıyıdan 50
metre kadar çekildiği tarihsel
kaynaklarda belirtiliyor.

BBC Türkçe’ye konuşan
1894 Depremi ve İstanbul
kitabının yazarı Dr. Sema
Küçükalioğlu Özkılıç,
İstanbul’da büyük yıkıma yol
açan 1509, 1719, 1766 gibi
depremlerin ardından o
dönemlerde bilimsel bir
çalışma yapılmadığını, ilk
bilimsel incelemenin,
modernleşme ve teknik
imkanların gelişmesiyle 10
Temmuz 1894 depreminden
sonra kaydedildiğini söylü-
yor. Üç sarsıntının yaşandığı
bu deprem şehirde büyük
bir hasara yol açtı. Çok sayı-
da kişi evsiz kaldı. Yardımlar
toplandı ve hasar tespit çalış-
maları yapıldı. Bu dönemde
Osmanlı topraklarında sismik
istasyon ve deprem uzmanı
olmadığı için sismik kayıtlar
yapılamadı. Ancak depremin
ardından Atina Rasathanesi
Müdürü D. Eginitis İstanbul’a
davet edildi ve depremle ilgili
bir rapor hazırladı.

Küçükalioğlu “Depremi
bilimsel olarak araştırmaya
gelen Eginitis, 1894 depre-
minin merkezinin tek bir
nokta olmayıp büyük eksene
paralel bir bölgede bulunan
fay kırığında gerçekleşmiş
olabileceğini söylemiş.
Dönemin jeologlarından Halil

Edhem Bey’in tercümesini
yaptığı bir çalışmada, depre-
min merkez üssünün İzmit
Körfezi olduğu ifade edilmiş.
Ancak bu dönemde merkez
üssünü tespit edebilecek bir
sismograf yoktu, dolayısıyla
bu verilere ihtiyatla yaklaş-
mak gerekir” diyor ve şunları
ekliyor: “Eginitis’in raporu,
Osmanlı coğrafyasında
hazırlanmış ilk bilimsel çalış-
ma. Burada deprem öncesi
belirtiler, depremin meydana
gelişi, saati, süresi, merkezi,
derinliği, şiddeti, etkilediği
alan gibi hususlar yer alıyor”.

SOSYOLOJİK YAPI 

Deprem İstanbul’un sos-
yolojik yapısını değiştirmedi.
Osmanlı kaynaklarına yansı-
dığı kadarıyla depremde, 20
bin 300’ü Gebze dahil
bugünkü İstanbul il sınırları
içerisinde yer alan yaklaşık
21 bin hane hasar gördü.

Küçükalioğlu, depremze-
delere yardım etmek amacıy-
la kurulan İane-i Musabin
Komisyonu’nun tespitine
göre, 10 bin 171 binanın
birinci derece hasarlı olduğu-
nu belirtiyor. “Depremden en
fazla etkilenen yerlerin başın-
da Suriçi, yani tarihi yarıma-
da dediğimiz alan geliyor”
diyen Küçükalioğlu hasarın
niteliğine dair bir tespit yapı-
lacak olursa, depremde en
ciddi hasarın sütunları dük-
kân sahipleri tarafından zayıf-
latılmış olan Kapalıçarşı’da
ve depremin merkezine
yakın olan Adalar’da olduğu-
nu belirtiyor.

Küçükalioğlu “Hemen her
depremde hasar gören Fatih
Camii ve külliyesi, Edirnekapı
Mihrimah Sultan Camii,
Heybeliada Ruhban Okulu,
İstanbul surları, Babıali binası
gibi çok sayıda yapının” bu
depremde de hasar gördü-
ğünü ekliyor. Depremde
“devletin resmi kayıtlarına
göre 161 kişinin hayatını kay-
bettiğini, 378 kişinin yaralan-
dığını ve 3 bin 708 kişinin
evsiz kaldığını” ifade eden
Küçükalioğlu şunları söylü-
yor: “Depremin ardından
şehrin dışına veya açık alan-
lara doğru bir hareketlilik var.
Evleri az hasarlı ve ekonomik
gücü olanlar hemen evlerini
onarırken evleri hemen ona-
rılamayacak durumdakiler de
ya akrabalarının yanına
yahut kiraladıkları başka yer-
lere yerleşiyor. Evsiz kalanla-
rın bir kısmı da baraka ve
çadırlarda yıl sonuna kadar
kalıyor.”

İLETİŞİM VE ULAŞIM

Küçükalioğlu 1894 depre-
minin “Çanakkale-Bozcaada-
Sakız telgraf hattına, denizal-
tındaki telgraf hatlarına ve
telgraf direklerine zarar verdi-
ğini, Soğukçeşme’de bulu-
nan merkez telgrafhane ve
Beyoğlu telgrafhanesinin de

hasar gördüğünü” söylüyor. 
“Hasar görmemelerine

rağmen tramvay ve tünel ihti-
yaten çalıştırılmadı. Deprem
sonrasında bir an önce aile-
sinin yanına gitmek isteyen-
ler için ek vapur seferleri
konuldu, fakat köprüde
büyük bir izdiham olduğun-
dan talebe yetişemeyen
Şirket-i Hayriye (Boğaziçi'nde
yolcu ve yük taşımacılığı
yapan vapurculuk şirketi)
memurları önce gişeleri
kapattı. Sonra bunun tepkile-
re neden olacağından endi-
şe ederek ücretsiz ve biletsiz
olarak halkı Boğaziçi’ne taşı-
dı. İdare-i Mahsusa da
güzergâhı üzerindeki tüm
iskelelere uğradı.”

ÖNEMLİ SORUN SU VE GIDA

Depremin ardından
arama ve kurtarma çalışma-
larının olduğunu ancak
bunun “sistemli bir biçimde,
organize olarak yürütüldüğü-
nü söylemek zor” diyen
Küçükalioğlu, “Deprem son-
rasında yaşanan en önemli
sorunlarının başında su ve
iaşe sıkıntısı geliyor” diyor.
Bunda depremin su yolları-
na, fırın, bakkal gibi yapılara
hasar vermesinin etkili oldu-
ğunu ekliyor: “İstanbul’un su
ihtiyacını karşılayan
Kırkçeşme, Halkalı ve Taksim
su yollarıyla Avrupa yakasına
abonelik yoluyla su veren
Dersaadet Anonim Su
Şirketi’ne ait borular hasar
gördüğü için sular kesildi.

Su ihtiyacını karşılamak
amacıyla hasarlı olmayan
bentlerin ve havuzların suları
ile Terkos Su Şirketi’yle
anlaşma yapılarak şirkete ait
çeşmelerin suları halka dağı-
tıldı. Gıda ihtiyacı için ise,
deprem sonrasında kapan-
mış olan fırın ve bakkallar
açtırıldı. Ekmek masrafları
önce Şehremaneti (belediye)
bütçesinden, masrafların art-
ması nedeniyle ardından da
deprem sonrasında kurulan
İane-i Musabin Komisyonu
tarafından karşılandı.

Depremin ardından hasar
gören yerler ve ölü-yaralılara
dair bilgiler Yıldız Sarayı’na
ulaşınca, dönemin padişahı
II. Abdülhamid, hâlihazırda
kolera nedeniyle kurulmuş
olan İane-i Hastagan
Komisyonu (Hastalara
Yardım Komisyonu)’nu dep-
remzedeler için yardım topla-
makla görevlendirdi” diyen
Küçükalioğlu, “hasarın boyu-
tunun netleşmesi ve bu
komisyonun yeterli olmaya-
cağını anlaşılması üzerine”
İane-i Musabin Komisyonu
adı verilen bir yardım komis-
yonu kurdurduğunu ve padi-
şahın bizzat kendisinin de
bağışta bulunduğunu belirti-
yor.

GELECEKTE DEPREMLER

‘Sismik Şehir Manzarası:

İstanbul’un Tarihinde
Depremler’ makalesinde
depremlerin İstanbul hayatı-
nın bir gerçeği olduğunu
söyleyen Elisabeth Angell,
“Görünen o ki deprem tehli-
kesi gelecek on yıllar zarfın-
da şehrin manzarasının
değişmesinde önemli bir rol
oynayacak. Bir sonraki dep-
remin İstanbul’u ne zaman
vuracağı veya vurduğunda
hangi sonuçları doğuracağı-
nı kimse bilmiyor. Fakat şura-
sı kesin, depremler
İstanbul’un geçmişini olduğu
gibi geleceğini de şekillendir-
meye devam edecek” diyor.

KAYIP ADA VORDONISI

Büyükada, Kınalıada,
Yassıada, Heybeliada,
Sivriada, Burgazada,
Sedefadası, Kaşıkadası ve
Tavşanadası. Herkes
İstanbul’un bu dokuz adasını
bilse de, aslında onuncu
adası olduğunu pek kimse
bilmez. Bir zamanlar aktif
olarak kullanılan bir ada olan
Vordonisi adası, İstanbul’un
pek bilinmeyen onuncu
adası. Bunun nedeni ise
1010 yılında yaşanan büyük
İstanbul depremi.

İstanbul’da Dragos ile
Küçükyalı arasında, Maltepe
sahilinin 700 metre açığında
bulunan ve birçok arkeolojik
eser barındıran tarihi
Vordonisi Adası, Manastır
Kayalıkları, Bostancı Çöken
Ada ve Höreke isimleriyle de
biliniyor. İki adacıktan oluşan
Vordonisi’nin Bizans döne-
minde manastır olarak kulla-
nıldığı biliniyor. Zamanla bir
şehir efsanesine dönüşen
Vordonisi, Fener Rum
Patrikhanesi’nin MS 500
tarihli İstanbul haritasının tek-
rar incelenmesi sonucunda
yeniden fark edildi. Gizemli
adalar, Bizans tarihçisi
Semavi Eyice tarafından
1936’da kayıtlara geçti.

Bizans İmparatorluğu’nun
başkenti İstanbul’da, 1010
yılının Temmuz ayında olduk-
ça büyük bir deprem oldu ve
Vordonisi adası bu deprem-
de sular altında kaldı.
Vordonisi adasının üstünde
yaşayanlarla birlikte suya
gömülmesi diğer ada sakin-
leri için de panik yarattı.
Fakat diğer adalar için böyle
bir risk olmadığı, çünkü tüm
adaların granit kayalıklar üze-
rinde yer aldığı öğrenildi.
Vordonisi adası ise alüvyon
bir tabakada oluşmuştu ve
bu açıdan diğer adalardan
jeolojik olarak farklıydı.

Üzerinde inşa edilen
manastır ve rahipleriyle birlik-
te battığı iddia edilen ada,
Adalar Denizle Yaşam ve
Spor Kulübü Derneği’ne üye
6 dalgıç tarafından görüntü-
lendi. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
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T
ürkiye'nin en büyük
nüfusuna sahip şeh-
rinde 17 Ağustos
1999 Marmara
Depremi'nin ardın-

dan kentsel dönüşüm çalışma-
ları gündemden hiç düşmedi.
Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerde 11 ilde yaşanan
büyük yıkım ve beklenen
Marmara depremi nedeniyle
dikkatler İstanbul'daki kentsel
dönüşüm çalışmalarına çevril-
di.

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, 2012
yılında "Türkiye'nin Her Yerinde
Kentsel Dönüşüm" sloganıyla
başlatılan çalışmalar kapsamın-
da, kentlerin dayanıksız yapı
stokunun yenilenmesi için ilçe
belediyeleri ve özel sektör eliy-
le çalışmalar yürütüyor.
İstanbul'da 10 yıllık süreçte
belediyeler ve özel sektörle
695 bin bağımsız birimin dönü-
şümü tamamlanırken 93 bin
bağımsız birimin de süreçleri
devam ediyor. Bakanlık, 2035
yılına kadar kentsel dönüşüme
girmemiş tek bir yapı bırakma-
mayı hedefliyor.

Bakanlığın çalışmaları kap-
samında, çok sayıda konutun
dönüşümü sağlanıp vatandaş-
lara teslim edilirken binlerce
konutun da inşaatına devam
ediliyor.

HIZLI TARAMA ÇALIŞMASI

Hızlı tarama çalışması ile
binaların deprem güvenlik sınıfı
tespit ediliyor. İBB, hızlı tarama
yöntemi ile İstanbul'daki binala-
rın deprem güvenlik sınıfının
tespit edilmesi için çalışma
başlattı.

İstanbullulara binaları hak-
kında bir ön bilgi verilmesini
amaçlayan proje kapsamında,
Kahramanmaraş merkezli dep-
remlere kadar 107 bin 74 bina-
ya tespit için gidildi. Kat malik-
leri tarafından onay verilmediği
için sadece 29 bin 200 binada
tespit yapabilen belediyeye, bu
depremlerden sonra yaklaşık
140 bin yeni başvuru yapıldı.

1MİLYON 250 BİNANIN 
YÜZDE 70’İ YORGUN

İstanbul, Türkiye nüfusunun
7'de 1'ini barından bir şehir.
İstanbul'da 1 milyon 250 bin
bina var. Bunların yüzde 70'i,
2000 yılından önce yapıldı. Bu
yapıların yüzde 70'i yorgun.
Binaların beton dayanım ve
performansları, demir donatıla-
rı, korozyon temel ve taşıyıcı
sistemlerinin örselenmesi, izo-
lasyon problemleri nedeniyle
binaların zayıflaması ciddi ola-
rak düşündüren bir noktaya
doğru taşıdı. Kentte 7,1 milyon
bağımsız birim bulunuyor.
Bunların 1,2 milyonunun yeni-
lenmesi ya da güçlendirilmesi
gerekiyor.

Ayrıca kentte 50 bin göçme-
ye matuf bina olduğu biliniyor.
230 bin bağımsız birime karşı-
lık gelen bu yapıları hızla güç-
lendirilmesi ya da yıkılıp yeni-
den yapılması lazım. Bunların
dirençleri zayıf ve yatay kuvvet-
lere karşı dayanıksız. Beklenen
7,5 büyüklüğündeki bir dep-
remde bu yapıların aynen
Kahramanmaraş gibi yerle yek-
san olacağı ifade ediliyor.

ARAŞTIRMA SERVİSİ
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İ
BB, başlattığı seferberlik
planını kamuoyu ile
paylaştı. İmamoğlu, “Bu
topraklarda durmadan
depremler oluyor, bina-

lar yıkılıyor, insanlarımız ölü-
yorsa; iktidarı, muhalefeti,
bürokratı ve vatandaşıyla bir-
likte hepimiz, depremi
Türkiye'nin birincil sorunu
kabul etmeliyiz.” diyerek
şunları söyledi: “Bu toprak-
larda milyonlarca yıl önce,
depremi oluşturan mekaniz-
malar oluştu; milyonlarca yıl
boyunca da var olmaya
devam edecek. Milletçe dep-
remde yıkılmamak için, bir
devlet olarak gelecekte de
ayakta kalabilmek için, dep-
rem dirençli yerleşim alanları
ve deprem dirençli kentler
yaratmak zorundayız. İBB
olarak inisiyatif alıyoruz,
düzen değiştiriyoruz. Düzen
değiştirmek, cesaret işidir.
Önce o düzenin bir parçası
olmaktan kurtulmak gerekir.
Deprem dirençli İstanbul için,
seferberlik başlatıyoruz. Kısa,
orta ve uzun vadede deprem
dirençli yerleşim alanlarını
oluşturmak zorundayız.
Teknik bilgilerimiz, ‘know
how’ımız, gücümüz var, ira-
demiz var, finansal gücümüz
var. Bu ulusal seferberlikte,
devletimizle, hükümetimizle,
bilim insanlarımızla, sivil top-
lumumuzla ve milletimizle
birlikte çalışmak ve birlikte
başarmak istiyoruz.”

“GERÇEKÇİ STRATEJİ”

“Gerçekçi stratejilere ihti-
yacımız var. Kaynağa ihtiya-
cımız var; sorunumuz deva-
sa büyüklükte. İşbirliğine ihti-
yacımız var; yapılması gere-
ken çok boyutlu ve çeşitli
işler var. Her kesimin hareke-
te geçmesi gerekiyor; devlet
görevlisinden teknik perso-
nele, sağlık görevlisinden
vatandaşa uzun bir zincirin
kırılmadan çalışması gereki-
yor. Bilime ihtiyacımız var;
bilimin söylediklerini görmez-
den gelerek yolumuza

devam edemeyiz.
Aşamalandırılmış yol haritası-
na ihtiyacımız var; tüm kay-
nakları belirli bir zaman pla-
nına göre sürece dahil
etmek zorundayız. 

‘Deprem Bilim Üst Kurulu’
oluşturduk. Bu kurul, depre-
min tüm boyutlarını kapsa-
yan 7 alanda genişletilmiş
toplantılar yaptı. Depreme
yönelik güçlendirmeden acil
yardıma, lojistikten sağlık
önlemlerine, semt örgütlen-
mesinden afet koordinasyon
merkezimize kadar tüm
boyutları mercek altına aldık.
Raporları elimizde. Bilim
insanlarımız, çalışmalarına
devam edecek.”

“MARMARA DEPREM 
KONSEYİ KURALIM”

“Artık ya hep birlikte hare-
kete geçeceğiz ya da depre-
me hazırlık konusunda iş bir-
liğine yanaşmayan kim
varsa, koltuklarını bırakacak.
Çok hızlı, net, kararlı olmak
ve hep birlikte harekete geç-
mek zorundayız.  İstanbul ve
Marmara bölgesini depreme
hazırlamak üzere bir
‘Marmara Deprem Konseyi’
kuralım. Bakanlıklar, valilik,
İBB, ilçe belediyeleri, ilgili
sektörlerin meslek grupları,

STK’lar ve üniversitelerle bir-
likte bir oluşum planlayalım.
Hükümetin ve Marmara böl-
gesindeki yerel yönetimlerin
uzlaşmasıyla oluşacak say-
gın ve güçlü konseye, gerek-
li özerkliği ve uygun çalışma
koşullarını sağlayalım. Bize
ortak akılla bir yol haritası
hazırlasınlar.
Mühendisliğinden planlama-
sına, lojistiğinden sağlık stra-
tejisine, sosyal alanda yapıl-
ması gerekenlerden yönet-
sel-hukuki boyutlara kadar
her düzeyde yapılacak işler
bilimsel yaklaşımla tanımlan-
sın. Hangi kurumun ne
düzeyde görev alacağını
belirleyelim. İstanbul ve
Marmara deprem seferberli-
ğini bilimsel, planlı ve kararlı
adımlarla başlatalım.”

“BÜTÇEMİZİ 
REVİZE EDECEĞİZ”

“Deprem Eylem ve
Müdahale Planı’yla birlikte,
deprem hazırlıklarımızı daha
ileri bir aşamaya taşıyoruz.
Bu hareket planına uygun
olarak, afet hazırlık dahil,
bütçemizi revize edeceğiz.
Ne kadar artırabiliyorsak,
zaruri harcamalarımız bir
yana konulmak şartıyla, dep-
rem için ayıracağız.

İçerisinde enerji, su, barınma
ve atık gibi kritik ihtiyaçların
hazır olduğu 30 deprem par-
kını daha halkımıza kazandı-
racağız. Tahliye yollarındaki
güçlendirme faaliyetlerimiz
ile afete müdahalenin etkin
olmasını sağlayacağız.
Parsellere deprem konteynırı
koyulması, deprem izolatör
sistemlerinin yapılarda kulla-
nılmasının teşviki, açık alan
ve yeşil alanlarda afet önce-
likli altyapı hazırlıklarının
yapılması gibi hususlar
İstanbul’u afetlere hazırlamak
anlamında önemli bir rol üst-
lenecektir. Yapıların, iskan-
yapı kullanım izni verildikten
sonra, belirli periyotlarda
denetlenmesi konusu hayata
geçirilmelidir. Ruhsatlı, iskanlı
bir binaya sonrasında her-
hangi bir müdahale edilmiş-
se, suçtur ve bizler bu suça
meydan vermeyeceğiz.
‘İstanbul Güçleniyor’ sistemi
kuruyoruz. Hızlı taramaya
başvuran ve güçlendirme
önerisi alan binalardan baş-
layıp maliyetine güçlendirme
yapacağız.”

“GEÇİCİ BARINMA 
ALANLARI HAZIRLAYACAĞIZ”

“Toplanma alanları, geçici
barınma alanları ve 1. derece

tahliye koridorları imar plan-
larına işlenecektir. Plan deği-
şikliği ve plan tadilatları yapıl-
mayacaktır. Alt yapı çalışma-
larının geliştirilmesi ve hızlan-
ması için, merkezi yönetim
desteği ve finansal desteğe
ihtiyaç bulunmaktadır. Ana
arterlerde güneş enerjili
sokak lambası projeleri ger-
çekleştireceğiz. İletişimin
kesilmemesi, elektrik sıkıntısı
yaşanmaması için kamu
binalarında, gemilerde mobil
baz istasyonlarının kurulma-
sı, toplanma alanlarında şarj
ünitelerinin hazır edilmesi
projelerimizi gerçekleştirece-
ğiz. İmar aflarını artık geri
dönmemek üzere, hayatımız-
dan çıkarmalıyız. Bu ülkede
bundan böyle her imar affı
teklifini, geleceğimiz için bir
ihanet gibi görmeliyiz.”

“SİYASET TOPLUMUN 
GERİSİNE DÜŞTÜ”

“Yaşadığımız yıkıcı afet,
devlet yönetimi ve siyasetin
değişimden geçmesi gerekti-
ğini gösterdi. Kurumların
krizlerde hemen harekete
geçecek kadar inisiyatif sahi-
bi olduğu, iş birliği kültürü
gelişmiş bir devlet anlayışını
acilen hayata geçirmeliyiz.
Toplum, afetle birlikte tüm
sorunlarını bir tarafa bıraka-
rak, güçlü bir dayanışma
ortaya koyarken, iktidarı ve
muhalefetiyle tüm siyaset
‘zor zamanda kenetlenme’
görüntüsü veremedi.
Siyasetin toplumun çok geri-
sine düştüğüne şahit olduk.
Türkiye siyasetinin çoğulcu
olmasını sağlamak için eli-
mizden geleni yapmalıyız.
Yaklaşmakta olan Marmara
depremi, sadece İstanbul’u
ya da Marmara Bölgesi’ni
tehdit etmiyor. Türkiye’yi ve
Türkiye’nin geleceğini, eko-
nomisini, dünyadaki yerini
de tehdit ediyor. Yaklaşan
tehlike, milli güvenliğimizi
tehdit edecek seviyede bir
afettir.” HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Kentsel dönüşüm hızlandı

A
FAD'ın hazırladığı
'Kırmızı Eylem' planı-
na göre İstanbul’da
riskli semtler:

Maltepe; Cevizli, Bağlarbaşı,
Fındıklı, Girne, Esenkent,
Gülsuyu, Aydınevler,
Altayçeşme, Gülensu, Yalı,
Zümrütevler, Çınar, Altıntepe,
Feyzullah, İdealtepe. Pendik;
Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca
Ahmet Yesevi. Sultanbeyli;
Hamidiye, Turgut Reis,
Akşemseddin, Mimar Sinan,
Mecidiye, Ahmet Yesevi,
Abdurrahmangazi, Orhangazi,
Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil,
Mehmet Akif. Tuzla; Postane,
Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla,
İstasyon, Aydıntepe. Ataşehir;
İçerenköy. Kartal; Hürriyet,
Karlıktepe, Orhantepe, Atalar,
Esentepe Petrol İş, Cevizli.

Şişli: Paşa, Merkez.
Zeytinburnu; Maltepe,
Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer,
Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz,
Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe,
Merkez Efendi, Gökalp. Avcılar;
Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı,
Merkez, Gümüşpala, Üniversite,
Firüzköy, M. Kemal Paşa,
Yeşilkent. Bağcılar; Yıldıztepe,
Evren, Kirazlı, Demirkapı,
Hürriyet, Merkez, Fevzi Çakmak,
Yenigün, Kemalpaşa, Kazım
Karabekir, Çınar, Yenimahalle,
Bağlar, İnönü, Yavuz Selim,
Mahmutbey, Fatih, Barbaros,
Göztepe, Sancaktepe.
Bahçelievler; Şirinevler, Zafer,
Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet,
Yenibosna, Çobançeşme,
Cumhuriyet, Fevzi Çakmak.
Bakırköy; Osmaniye, Kartaltepe,
Yeşilköy, Zeytinlik, Şenlikköy,
Ataköy 2-5-6, Ataköy 3-4-11,
Ataköy 7-8-9, Cevizlik,
Yenimahalle. Başakşehir; Ziya
Gökalp, Şahintepe,
Güvercintepe. Bayrampaşa;

Altıntepsi, Muratpaşa,
Yenidoğan, İsmetpaşa,
Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım,
Kartaltepe. Beylikdüzü; Barış,
Yakuplu, Kavaklı, Marmara,
Adnan Kahveci, Dereağzı,
Cumhuriyet, Gürpınar,
Büyükşehir, Sahil. Beyoğlu;
Piyalepaşa, Piri Paşa,
Kaptanpaşa, Fetih Tepe, Keçeci
Piri, Hacıahmet. Büyükçekmece;
Batıköy, Fatih, Pınartepe,
Güzelce, Atatürk, Hürriyet.
Esenler; Fatih, Nine Hatun,
Menderes, Kazım Karabekir,
Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis,
Çifte Havuzlar. Esenyurt; Atatürk,
Örnek, Saadet dere, İnönü,
Namık Kemal, Yenikent, Fatih,
İncirtepe, Ardıçlı, Güzelyurt,
Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa,
Merkez. Eyüpsultan; Nişanca,
Topcular, Düğmeciler, Defterdar,
İslambey, Karadolap, Güzeltepe.
Gaziosmanpaşa; Merkez,
Sarıgöl, Yıldız Tabya. Güngören;
Merkez, Güneştepe, Mareşal
Çakmak, A.Nafiz Gürman,
Haznedar, Genç Osman,
Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih
İzmen, Güven, Tozkoparan.
Kağıthane; Talatpaşa, Merkez,
Gürsel. Küçükçekmece;
Kanarya, Cumhuriyet, Cennet,
İnönü, Yeliova, Gültepe, Fevzi
çakmak, Halkalı, İstasyon,
Yenimahalle, Söğütlüçeşme,
Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih,
Kemalpaşa, Atakent. Fatih;
Mevlanakapı, Şehremini,
Akşemseddin, Seyyid Ömer,
Ayvansaray, Kocamustafapaşa,
Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim,
Yedikule, Hırkai Şerif, Balat,
İskenderpaşa, Topkapı, Silivri
Kapı, Atıkalı Molla Gürani,
Sümbül Efebdi, Ali Kuşcu,
Haseki Sultan, Zeyrek,
Karagümrük Cerrahpaşa,
Aksaray, Cibali, Emin Sinan
ARAŞTIRMA SERVİSİ

'Kırmızı eylem' planı

Megakent depreme karşı
güçleniyor!..

İ
BB, deprem seferberlik
planı kapsamında
“İstanbul Güçleniyor”
sistemi kuruyor. Binaları
depreme karşı güçlen-

dirmek isteyen İstanbullulara
İBB tarafından sıfır faizli
finansman desteği sunula-
cak. İBB riskli binada oturan
vatandaşın kredi faizini öde-
yecek. Kredinin üst limiti 1
milyon lira ve vadesi 10 yıl
olarak belirlendi. Bu yeni
finansman modelinin hayata
geçirilebilmesi için İBB
Meclisi’nin bu ayki oturumla-
rında onay çıkması bekleni-
yor.

İBB'nin İstanbul Deprem
Seferberlik Planı kapsamın-
da, çürük binaların depreme
dayanıklı hale getirilmesi için
yeni bir finans modeli hazır-
landı. İBB Genel Sekreteri
Can Akın Çağlar'ın ayrıntıları-
nı  sunduğu “İstanbul
Yenileniyor Sıfır Faizli
Finansman” modeli,
Türkiye'de bir yerel yönetim
tarafından ilk defa uygulana-
cak.

Edinilen bilgilere göre; İBB
yönetimi, üzerinde yaklaşım
1.5 yıldır çalıştığı modeli
onay için geçtiğimiz ocak
ayında İBB Meclisi'ne sevk
etmişti. Meclisin bu ayki otu-
rumunda projenin onaylan-
ması bekleniyor.

İBB KREDİ FAİZİNİ ÖDEYECEK

Yeni finansman modelinin;
riskli yapıda oturan dar gelirli
vatandaşlar, İBB iştirak şirketi
KİPTAŞ, bankalar ve İBB
olmak üzere 4 paydaşı var.
İBB, riskli binalarda oturan
vatandaşları evlerinin yeni-
lenmesi için KİPTAŞ ve
dönüşümün finansmanı için
de bankalarla yan yana
getirme konusunda koordi-
nasyon görevini üstlenecek.
KİPTAŞ, vatandaşa ve ban-
kalara riskli binaların yıkılıp
yeniden yapılma garantisi
verecek.

Bankalar, bu dönüşümün
finansmanında hak sahipleri-
ne konut kredisi kullandıra-
cak. İBB de koordinasyonun
yanı sıra bankalarca kullan-
dırılacak konut kredilerin faiz-

lerini ödeyecek. Kredi ana-
para üst limiti 1 milyon lira ve
vadesi de azami 10 yıl olarak
belirlendi.

Anapara, vatandaş tarafın-
dan 10 yılda , faiz ise İBB
tarafından 10 yıl boyunca
bankalara ödenecektir.
Örnek ödeme planına göre
vatandaş birinci yıl her ay
ortalama 2 bin 700 TL taksit
ödeyecek. İBB  her ay 17
bin liralık finansman deste-
ğinde bulunmuş olacak.

RİSKLİ BİNA RAPORU OLMALI

Projeden yararlanabilmek
için belli kriterleri taşımak
gerekiyor. Öncelikle faiz des-
teğinden yararlanacak bina-
nın, riskli yapı raporunun
bulunması gerekiyor.
“İstanbul Yenileniyor” projesi
kapsamında KİPTAŞ ile
uzlaşmaya varılmış olmalı.
Hak sahibinin dar gelirli
olması yani hane içi toplam
gelirinin net asgari ücretin 2
katını geçmemesi gerek.
Hak sahibinin bankalarca
kredilendirilmesinde bir
engel bulunmaması da şart-
lar arasında yer alıyor. Ayrıca
bir kişi en fazla bir konut için
faiz desteğinden yararlanabi-
lecek.

2.9 MİLYARLIK BÜTÇE AYRILDI

Bu finansman modelinen
İBB, 2023 yılı için 2,9 milyar
TL'lik bütçe ayırdı. Bu bütçe
ile bir yılda yaklaşık 14 bin
77 konutun dönüşümünün
gerçekleştirilmesi öngörülü-
yor. Kiracılar için de İBB'nin
ayrı bir çalışması bulunuyor.
İstanbul genelinde yaptırılan
hızlı tarama testlerinde dep-
rem güvenliği sıfıra yakın ve
kendiliğinden çökme riski
taşıdığı tespit edilen yaklaşık
10 bin kişinin yaşadığı  318
binada  oturanlara  kiracı ve
mülk sahibi ayrımı yapma-
dan bakanlığın belirlediği
limitin 3 katı kadar kira yardı-
mında bulunuluyor. İBB
Avcılar'da bu çalışmanın ilk
uygulamasını geçtiğimiz
günlerde hayata geçirdi ve
riskli binayı yıkarak kiracılara
4 bin 500 TL kira yardımına
başladı.

HABER HATTIİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 
“İstanbul için seferberlik başlatıyoruz”
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S
por yazarları Serdar
Sarıdağ, Sinan
Vardar, Cem Dizdar,
Bilal Meşe, Ali Ece,
İsmail Er, Turgay

Demir, Fatih Doğan ve Güntekin
Onay Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Skorer TV'ye konuşan Serdar
Sarıdağ, "Cenk Tosun, gidiyor.
Valizi hazırlamış. Kapıyı bir açı-
yor, bakıyor ki Aboubakar kapı-
nın önünde yere yatmış.
Aboubakar, Fransızca olarak,
"Benim cesedimi çiğner öyle
geçersin." Ben Aboubakar'ın
yerinde olsam bırakmam.
Çünkü, gerçekten Cenk Tosun
olduğu zaman Aboubakar'ın
verimi daha da artıyor.
Aboubakar olduğu zaman
Cenk'in de verimi daha çok artı-
yor." ifadelerini kullandı.

Sinan Vardar, "Siyah-beyazlı
takım, özellikle kanatlardan;
Onur Bulut ve Arthur Masuaku
ile başarılı bindirmeler yaptı.
Gedson, Salih ve Gedson
uyumu yine muazzamdı. Tayyip
Talha  güven verirken, Colley de
iyi bir kesici olarak göze çarptı.
Ghezzal bu maça kendini hazır-
lamış. Cenk Tosun, Ghezzal'in
asistinde ustalığını gösterirken...
HABER VE AYRINTILAR İÇİN:
www.besiktas.com.tr

Spor Yazarları ve Beşiktaş

Kara Kartal form tuttu
Siyah Beyazlılarda yüzler gülüyor
BEŞİKTAŞ‘ta
Aboubakar’ın yük-
selişinde takıma sağladığı
uyum kadar Cenk
Tosun’un da payı yadsına-
maz derecede çok büyük.
Şenol Güneş’in, ilk
dönemde olduğu gibi sol
kanat hücumcusu olarak

görev verdiği Cenk,
Aboubakar ile müthiş bir
uyum yakaladı ve son üç
maçta hücum üstün-
lüğünün tamamen
Beşiktaş’a geçmesini
sağladı. Bu sezonki gol
sayısını 10’a çıkartan
Cenk’in 2 de... SPORDA

Spor yazarları Serdar Sarıdağ, Sinan Vardar, Cem Dizdar, Bilal
Meşe, Ali Ece, İsmail Er, Turgay Demir, Fatih Doğan, Güntekin
Onay, Beşiktaş'ı değerlendirdi. www.besiktas.com.tr’deOnur 
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