
İSTANBUL’UN YEREL GERÇEK HABERLERİİSTANBUL’UN YEREL GERÇEK HABERLERİİSTANBUL’UN YEREL GERÇEK HABERLERİ83. Sayı 29 / Eylül / 201983. Sayı 29 / Eylül / 201983. Sayı 29 / Eylül / 201983. Sayı 29 / Eylül / 201983. Sayı 29 / Eylül / 201983. Sayı 29 / Eylül / 2019

BÜYÜK BÜYÜK BÜYÜK 
DEPREMİN DEPREMİN DEPREMİN 

HABERCİSİ Mİ?HABERCİSİ Mİ?HABERCİSİ Mİ?

BİLİM ADAMLARI BİLİM ADAMLARI BİLİM ADAMLARI 
DEPREM İÇİN DEPREM İÇİN DEPREM İÇİN 
NE DEDİ?NE DEDİ?NE DEDİ?

İSTANBUL’DA 5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!.

VALİ YERLİKAYA
BAŞKAN AYDINERİ 

ZİYARET ETTİ

YENİ KAYMAKAMI 
ZİYARET ETTİ

DEPREM ANINDA 
NE YAPMALI?

ERSİN BAŞKAN

N. SANCAKLI
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BAYRAMPAŞA

Ers�n Başkan Bayrampaşa’mızın yen� Ers�n Başkan Bayrampaşa’mızın yen� Ers�n Başkan Bayrampaşa’mızın yen� 
Kaymakamını z�yaret ett�Kaymakamını z�yaret ett�Kaymakamını z�yaret ett�

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Başkanvek�l� Mu-
rat Uçak ve yönet�m kurulu üyeler� �le b�rl�kte Bayrampaşa’mıza 
yen� atanan Kaymakam Soner Şenel’� makamında z�yaret ett�.

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı 
Ers�n Saçlı, Başkanvek�l� Murat 

Uçak ve yönet�m kurulu üyeler� �le b�r-
l�kte Bayrampaşa’mıza yen� atanan Kay-
makam Soner Şenel’� makamında z�yaret 
ett�.

Kaymakam Şenel’e görev�n�n hayırlı 
olmasını d�leyen Ers�n Başkan, sosyal 
medyadan şu paylaşımı yaptı: “Bayram-
paşa Kaymakamımız Sayın Dr. Soner 
Şenel’�, İlçe yönet�m kurulu üyeler�m�z �le 
b�rl�kte z�yaret ed�p hayırlı olsun d�lekle-
r�m�z� �lett�k.”
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ALZHEIMERIN SESİNE KULAK VERDİLERALZHEIMERIN SESİNE KULAK VERDİLERALZHEIMERIN SESİNE KULAK VERDİLER
Bayrampaşa Beled�yes�, “21 Eylül Alzhe�mer Farkındalık Günü” 

münasebet�yle, hastalığa d�kkat çekmek amacıyla ‘Alzhe�mer’ın 
Ses�ne Kulak Ver’ �s�ml� sem�ner düzenled�.

Alzhe�mer’ın tüm yönler�yle ele alın-
dığı sem�nerde, yaşlanırken beyn� 

d�nç tutmanın yolları hakkında katılımcı-
lara öneml� b�lg�ler ver�ld�.

Bayrampaşa Beled�yes� F�z�k Tedav� 
Merkez�, “21 Eylül Alzhe�mer Farkındalık 
Günü” münasebet�yle Alzhe�mer hastalı-
ğını anlatmak, bu konuda d�kkat çekerek 
farkındalık oluşturmak ve bunun yanı 
sıra hasta yakınlarının b�l�nçlend�rmek 
amacıyla Mehmet Ak�f Ersoy Kültür Mer-
kez�’nde ‘Alzhe�mer’ın Ses�ne Kulak Ver’ 
�s�ml� sem�ner düzenled�.

Hayır Kapısı Onursal Başkanı ve Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydı-
ner’�n eş� Melahat Aydıner �le Alzhe�mer 
hastaları, a�leler� ve gönüllüler�n katılı-
mıyla gerçekleşen sem�nerde, yaşlanır-

ken beyn� d�nç tutmanın yolları hakkında 
katılımcılara öneml� b�lg�ler ver�ld�. 

Etk�nl�kte konuşan Uzman Nörops�ko-
log Beyza Sev�m, “Hep�m�z b�l�yoruz k� 
Alzhe�mer yaşla ya da �çer�s�nde bulun-
duğun sınıfl a �lg�l� değ�l. O zaman buna 
karşı mücadelede �nsanlarımızın kal�tel� 
ve akt�f yaşlanmalarını sağlamak ama-
cıyla ortak hareket etmem�z gerek�yor. 
İnsanımızın sosyal yaşamını ne denl� 
renklend�reb�l�rsek �ler�de bu hastalığa 
yakalanma r�sk�n� en aza �nd�reb�l�r�z” 
açıklamasında bulundu.

Uluslararası Alzhe�mer Derneğ�’n�n ver�-
ler�ne göre dünyada demans �le yaşayan 
yaklaşık 46,8 m�lyon �nsan var. Bu sayı-
nın 2030’da 75 m�lyona ve 2050’de 131,5 
m�lyona ulaşacağı tahm�n ed�l�yor.



ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ANAOKULU
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GSM: 0535 258 90 23
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Bayrampaşa / İstanbul
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BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN 
ÖRNEK UYGULAMAÖRNEK UYGULAMAÖRNEK UYGULAMA

Hayatlarının her anında engell� vatandaşlara destek olan Bay-
rampaşa Beled�yes� Engell�ler Merkez�, ‘k�ş�sel bakım günler�’ uy-
gulaması �le de engell�ler�n kalpler�ne dokunuyor.

Haftada b�r gün gerçekleşt�r�len uy-
gulamayla merkeze kayıtlı engell� 

b�reylere ücrets�z olarak kuaför ve k�ş�sel 
bakım h�zmet� ver�l�yor.

Bayrampaşa Beled�yes� Engell�ler 
Merkez�, �lçedek� engell� vatandaşlara 
yönel�k her çarşamba ‘k�ş�sel bakım 
günü’ düzenl�yor. Merkeze kayıtlı engel-
l� b�reylere kuaför Hakkı Ak�f Güler ve 
ek�b� tarafından ücrets�z olarak kuaför 
ve k�ş�sel bakım h�zmet� ver�l�yor. Engel-
l�ler Merkez�’nde engell� b�reyler�n saç 
kes�m�n�, tırnak bakımını, sakal tıraşını 
yapan ve fön çeken Güler, “Yaptığım �ş� 
gönüllü olarak yapıyorum ve bundan da 
son derece key�f alıyorum. Beled�yem�z-
le �şb�rl�ğ� �ç�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu 

uygulamanın tüm meslektaşlarıma örnek 
olmasını d�l�yorum. Engell� kardeşler�m�-
z�n gözler�ndek� mutluluğu gördükçe tüm 
yorgunluğum g�d�yor. Ek�b�mle b�rl�kte 
engell� kardeşler�m�ze bu h�zmet� verme-
ye devam edeceğ�z.” ded�.

Uygulamadan oldukça memnun olan 
engell� vatandaşlar ve a�leler� de Bayram-
paşa Beled�yes�’ne ve kuaför Hakkı Ak�f 
Güler’e teşekkür ederek duygularını d�le 
get�rd�ler.

Şu ana kadar yaklaşık b�n engell� b�re-
y�n faydalandığı uygulamanın kapsamı 
gen�şlet�lerek devam ett�r�lmes� planlanı-
yor.
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İSTANBUL VALİSİ İSTANBUL VALİSİ İSTANBUL VALİSİ 
ALİ YERLİKAYA ALİ YERLİKAYA ALİ YERLİKAYA 

BAYRAMPAŞA’DABAYRAMPAŞA’DABAYRAMPAŞA’DA
İstanbul Val�s� Al� Yerl�kaya, 

Bayrampaşa’ya gelerek b�r d�z� 
z�yaretlerde bulundu.

İstanbul Val�s� Al� Yerl�kaya, Bayram-
paşa’ya gelerek b�r d�z� z�yaretlerde 

bulundu.

Bayrampaşa’ya gelen İstanbul Val�s� Al� 
Yerl�kaya, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel tarafından karşılandı.

İstanbul Val�s� Al� Yerl�kaya, hükümet 

konağı önünde �lçem�z�n kurum müdürle-
r� �le Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel tarafından karşılandı. Val�m�z Al� 
Yerl�kaya, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel �le b�rlkte �lçem�z hakkında 
kısa b�r değerlend�rme toplantısı yaptık-
tan sonra makamdan ayrıldı.
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 KİTAP TOPLAMA  KİTAP TOPLAMA  KİTAP TOPLAMA 
KAMPANYASINA BÜYÜK İLGİKAMPANYASINA BÜYÜK İLGİKAMPANYASINA BÜYÜK İLGİ

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n “Okuduğunuz k�tapları b�ze get�r�n, 
okumayanlara ulaştıralım” sloganı �le geçt�ğ�m�z yıl kasım ayın-
da başlattığı k�tap toplama kampanyası büyük �lg� gördü. Kam-
panya kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 b�n k�tap toplandı. 
Toplanan k�taplar beled�ye bünyes�ndek� Nazm�ye Kaya Kütüp-
hanes�’nde, talepte bulunan, öğrenc�lere ve vatandaşlara ücret-
s�z olarak dağıtılıyor.

Bayrampaşa Beled�yes� Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü’nün geç-

t�ğ�m�z yıl kasım aydında başlattığı k�tap 
toplama kampanyası büyük �lg� gördü.  
“Okuduğunuz k�tapları b�ze get�r�n, oku-
mayanlara ulaştıralım” sloganı �le devam 
eden kampanyada şu ana kadar yaklaşık 
3 b�n k�tap toplandı. Toplanan k�taplar 
beled�ye bünyes�ndek� Nazm�ye Kaya 
Kütüphanes�’nde, talepte bulunan, öğ-
renc�lere ve vatandaşlara ücrets�z olarak 
dağıtılıyor.

Kenara atılıp okunmayan veya tozlu raf-

larda bekleyen okunmuş k�tapları yen�-
den okuyucularla buluşturmak amacıyla 
başlatılan kampanya �le kültür dünyası-
na mütevazı b�r katkı sağlamak ve k�tap 
okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak 
hedefl en�yor.

Kampanyaya katılarak k�tap bağışında 
bulunmak �steyen vatandaşların 0(212) 
467 19 00- 1516 numaralı telefondan Bay-
rampaşa Beled�yes� Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü �le �let�ş�me geçmele-
r� gerek�yor.
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BAŞKAN ATİLA AYDINER BAŞKAN ATİLA AYDINER BAŞKAN ATİLA AYDINER 
MUHTARLAR İLE BİRARAYA GELDİMUHTARLAR İLE BİRARAYA GELDİMUHTARLAR İLE BİRARAYA GELDİ

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, �lçedek� 11 mahal-
le muhtarı �le toplantıda b�r araya geld�. Muhtarlar �le �st�şare 
toplantılarına büyük önem verd�kler�n� kaydeden Aydıner, “H�z-
metler�m�z�n daha ver�ml� olması ve hedef�ne ulaşması �ç�n top-
lantılarımızı sürdüreceğ�z” ded�.

Başkan At�la Aydıner, �lçede h�zmet 
veren muhtarlar �le Bayrampaşa’da-

k� b�r otelde b�r araya geld�. Toplantıda 
mahalle muhtarlarının yanı sıra AK Part� 
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı ve 
ek�b� de hazır bulundu.

“HALKIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN        
ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıya katılan muhtarlara teşekkür 
ederek sözler�ne başlayan Başkan Ay-
dıner, “Bayrampaşa’mıza h�zmet ver�r-

ken muhtarlarımız adeta b�z�m gözümüz 
kulağımız oluyor. Muhtarlar �le �st�şare 
edersen�z, h�zmetler daha ver�ml� olur 
ve doğru yerlere ulaşır. O nedenle tüm 
mahalle muhtarlarımız �le düzenl� olarak 
b�r araya gelmey� gelenek hal�ne get�rd�k. 
Muhtarlarımız �le b�r araya geld�ğ�m�z 
toplantılarda genel ve lokal düzeydek� 
tüm sorunları masaya yatırarak, b�rl�k-
te çözüm üret�yoruz. Çünkü b�zler ek�p 
olarak halkımızın mutluluğu �ç�n çalışıyo-
ruz” şekl�nde konuştu.
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AHİLİK HAFTASI KUTLANDIAHİLİK HAFTASI KUTLANDIAHİLİK HAFTASI KUTLANDI
Bayrampaşa Beled�yes�, 32. Ah�l�k Haftası münasebet�yle b�r 

d�z� etk�nl�k düzenled�.

Başkan At�la Aydıner’�n öncülüğün-
dek� grup, �lk olarak, Mehteran Ta-

kımı eşl�ğ�nde Al� Fuat Başg�l Caddes� 
boyunca esnafı ve vatandaşları selam-
layarak Yıldırım Mahalles� Muhtarlığı 
önüne kadar yürüdü. Etk�nl�k burada 
mehter konser� ve protokol konuşmaları 
�le sürdü. Etk�nl�ğ�n sonunda vatandaş-
lara aşure �kramında bulunan Başkan 
Aydıner, “Ah�l�k, doğruluğu, dürüstlüğü 
ve cömertl�ğ� ön planda tutan; hayatı bu 
�lkeler çerçeves�nde yaşamayı uygun bu-
lan ve başlangıcı asırlar önces�ne daya-
nan öneml� b�r geleneğ�m�zd�r.” ded�.

32. Ah�l�k Haftası Bayrampaşa Beled�ye-

s�’n�n düzenled�ğ� özel b�r etk�nl�kle kut-
landı. Etk�nl�k kapsamında ah�l�k kıyafet� 
g�yen Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�-
la Aydıner, beraber�ndek� protokol üyeler� 
�le b�rl�kte Mehteran Takımı eşl�ğ�nde Al� 
Fuat Başg�l Caddes� boyunca esnafı ve 
vatandaşları selamlayarak Yıldırım Ma-
halles� Muhtarlığı önüne kadar yürüdü. 
Yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlar 
Başkan Aydıner’e büyük sevg� göster�-
s�nde bulundu. Program Yıldırım Mahal-
les� Muhtarlığı önünde; saygı duruşu, 
İst�klal Marşı’nın okunması, mehter kon-
ser� ve protokol konuşmaları �le sürdü. 
Başkan Aydıner’�n ev sah�pl�ğ� yaptığı 
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programa Bayrampaşa 
Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel, Başkan Aydı-
ner’�n eş� Melahat Aydı-
ner, Bayrampaşa Müf-
tüsü Yılmaz Küçük, AK 
Part� Bayrampaşa İlçe 
Başkanı Ers�n Saçlı, İs-
tanbul Pazarcılar Odası 
Başkanı Mesut Şen-
gün, İstanbul Dokum-
calar Odası Başkanı 
Agül Akpınar, İstanbul 
Kahvec�ler Odası Baş-
kanı Necat� Y�ğ�t, Kam-
yon-Kamyonet-M�n�büs 
İşletmec�ler� Esnaf 
Odası Başkanı Nec�p 
Özkurt, beled�ye başkan yardımcıları, 
mecl�s üyeler�, b�r�m müdürler�, mahalle 
muhtarları, STK tems�lc�ler� �le çok sayı-
da vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan At�la Ay-
dıner, “32. Ah�l�k Haftası dolayısı �le el 
ele, gönül gönüle verd�k ve b�r yürüyüş 
yaptık. Yürüyüş boyunca dostluğumuzu, 
kardeşl�ğ�m�z�, b�rl�ğ�m�z� halkımıza ve 
esnafımıza yansıttık. Ah�l�k, doğruluğu, 
dürüstlüğü ve cömertl�ğ� ön planda tu-
tan; hayatı bu �lkeler çerçeves�nde yaşa-
mayı uygun bulan ve başlangıcı asırlar 

önces�ne dayanan öneml� b�r geleneğ�-
m�zd�r. B�zler, kad�m meden�yet�m�z�n b�r 
parçası olan bu geleneğ� Bayrampaşa’da 
yaşatmaya ve Ah� Evran’ın yolundan 
yürümeye gayret ed�yoruz. Bu ves�leyle 
programımıza katılan ve destek veren 
herkese ayrı ayrı teşekkür ed�yorum.” 
ded�

Renkl� görüntülere sahne olan progra-
mın sonunda Başkan Aydıner, vatandaş-
lara aşure �kramında bulundu.
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GÜNDEM

İstanbul İtfa�yes�’n�n İstanbul İtfa�yes�’n�n İstanbul İtfa�yes�’n�n 
305. kuruluş yıl dönümü305. kuruluş yıl dönümü305. kuruluş yıl dönümü

İstanbul İtfa�yes�’n�n 305. kuruluş yıl dönümü sebeb�yle düzen-
lenen etk�nl�kler kapsamında tulumbacılar Sultanahmet Meyda-
nı’nda yangın söndürme tulumbası �le tems�l� yangını söndürdü.

İstanbul İtfa�yes�’n�n 305. kuruluş yıl 
dönümü sebeb�yle düzenlenen etk�n-

l�kler kapsamında tulumbacılar Sulta-
nahmet Meydanı’nda yangın söndürme 
tulumbası �le tems�l� yangını söndürdü.

Modern yangın söndürme araçlarına 
sah�p İstanbul İtfa�yes� 305. yılını b�r haf-
ta sürecek olan etk�nl�klerle kutluyor.

Bu etk�nl�klerden b�r� de Sultanahmet 
Meydanı’nda düzenlenen ve �zley�c�ler 
tarafından büyük alkış alan tulumbacıla-
rın yangın söndürme tulumbası �le tem-
s�l� yangının söndürmes�yd�. İBB İtfa�ye 
Da�re Başkanı Remz� ALBAYRAK’ın da 
�zled�ğ� program yabancı tur�stler tarafın-
dan da büyük alkış topladı.

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� İtfa�ye 
Da�re Başkanlığı tarafından düzenlenen 
program İBB Orkestralar Müdürlüğü 
Mehteran Ek�b�’n�n göster�s�yle 
başladı. Sultanahmet Meydanı’n-
da kurulan tems�l� b�r konakta 
çıkan yangına yangın söndürme 
tulumbası �le tulumbacılar, prog-
ramın devamında �se modern 
�tfa�ye araçları ve tam donanımlı 
�tfa�yec�ler müdahale ett�.

Söndürülen yangının ardından 
�tfa�yec� duası okundu: “Al-
lah’ım, tehl�keye düşmüş olan 
her canlının, özell�kle küçük b�r 
çocuk ya da yaşlı b�r�n�n �mda-
dına geç kalmadan yet�şeb�l-
mem �ç�n bana güç ver. Yangınla 
mücadelede b�lg�, tekn�k ve 

tecrübeler�m� arttır. Sevg�m�, cesaret�m� 
ve �nancımı eks�ltme. P�r�m�z İbrah�m 
Peygamber� yanmaktan koruduğun �lah� 
emr�n sırrına ben� de dah�l et. Kader�mde 
ölmek varsa çocuklarımı, eş�m� ve yakın-
larımı koru Allah’ım.”

Meydanı dolduran vatandaşlar ve tur�st-
ler tulumbacılarla hatıra fotoğrafı çekt�r-
d�.
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HATAYLI ÖĞRENCİLER BAYRAMPAŞA HATAYLI ÖĞRENCİLER BAYRAMPAŞA HATAYLI ÖĞRENCİLER BAYRAMPAŞA 
BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ’Nİ TANITTIBELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ’Nİ TANITTIBELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ’Nİ TANITTI
TÜBİTAK tarafından desteklenen B�l�m ve Teknoloj� eğ�t�mle-

r� kapsamında, Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Merkez�’nde proje 
eğ�t�m� alan Hataylı öğrenc�ler, eğ�t�m�n� aldıkları projey� ve B�-
l�m Merkez�’n� kend� okullarında tanıttı.

Her yıl b�l�me meraklı b�nlerce öğren-
c�ye kapılarını açan Bayrampaşa 

Beled�yes� B�l�m Merkez�, TÜBİTAK ta-
rafından desteklenen B�l�m ve Teknoloj� 

Akadem�s� Projes� çerçeves�nde Hatay 
Necm� Asfuroğlu Anadolu L�ses� öğrenc�-
ler�ne eğ�t�m verd�. 

B�l�m Merkez�’ndek� eğ�t�mler�n� başa-
rıyla tamamlayan Hataylı öğrenc�ler, eğ�-
t�m�n� aldıkları projey� ve B�l�m Merkez�’n� 
kend� okullarında sunum eşl�ğ�nde an-
lattı. Hatay İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Kemal 
Karahan, okul müdürü ve öğretmenler�n 
katıldığı proje sunumunda öğrenc�ler, 
Bayrampaşa B�l�m Merkez� logolu t�şört 
ve önlükler� �le b�r gün boyunca proje 
kapsamında aldıkları b�l�msel eğ�t�mler� 
ve Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Merke-
z�’n� Hatay’dak� öğrenc�lere ve z�yaretç�-
lere tanıttı.
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VALİ YERLİKAYA’DAN VALİ YERLİKAYA’DAN VALİ YERLİKAYA’DAN 
AYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARET
İstanbul Val�s� Al� Yerl�kaya, 

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner’� makamında z�-
yaret ett�. Val� Yerl�kaya, “Bele-
d�ye Başkanımız At�la Aydıner’� 
ve çalışma arkadaşlarını v�zyo-
ner beled�yec�l�k anlayışların-
dan dolayı tebr�k ed�yorum.” 
ded�.

İstanbul Val�s� Al� Yerl�kaya Başkan At�-
la Aydıner’e �ade-� z�yarette bulundu. 

Başkan Aydıner’�n makamında oldukça 
sıcak b�r atmosferde gerçekleşen z�yaret 
sırasında Val� Yerl�kaya, “Bugün Bayram-
paşa Beled�ye’m�z�n çok değerl� h�zmet, 
yatırım ve başarılı çalışmalarına tanıklık 
ett�k. Beled�ye Başkanımız At�la Aydıner’� 
ve çalışma arkadaşlarını v�zyoner bele-
d�yec�l�k anlayışlarından dolayı tebr�k 
ed�yor, yen� dönemde başarılar d�l�yo-
rum. İlçe sak�nler�m�z� de sevg�, saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum.” �fadeler�n� 
kulandı.

Val� Yerl�kaya’yı beled�ye b�nasının 
protokol g�r�ş�nde karşılayan Başkan 
Aydıner de, “Sayın Val�m�z z�yaretler�yle 
b�zler� onurlandırdı. Naz�k z�yaretler� �ç�n 
kend�ler�ne teşekkür ed�yorum. Devam 
eden ve hayata geç�rmey� planladığımız 
h�zmet ve projeler�m�zle �lg�l� Val�m�ze 
b�lg� verd�k ve öner�ler�n� aldık.” ded�.

Z�yaret sırasında Bayrampaşa Kayma-
kamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Bele-
d�ye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekç�, 
Can Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumba-
sar ve Naser Ş�mşek de hazır bulundu.

Z�yaret�n sonunda Başkan Aydıner, Val� 
Yerl�kaya’ya hed�ye takd�m ett�.
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Özgür çocuklar Özgür çocuklar Özgür çocuklar 
sonbaharın gel�ş�n kutladısonbaharın gel�ş�n kutladısonbaharın gel�ş�n kutladı

Özel Özgür Çocuk Anaokulu 
öğrenc�ler� sonbaharın gel�ş�n� 
yaptıkları rengarenk b�r etk�n-
l�k �le kutladı.

Özel Özgür Çocuk Anaokulu öğren-
c�ler� sonbaharın gel�ş�n� yaptıkları 

rengarenk b�r etk�nl�k �le kutladı.

Öğrenc�ler yapılan etk�nl�lkte sonba-
harın gel�ş�n� panolarında serg�led�kler� 
sonbaharın haberc�s� olan dökülen yap-
raklar, yağan yağmurlar ve rengarenk 
şems�yelerle kutladı.
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YILDIRIMBOSNA SPOR KULÜBÜ’NE YILDIRIMBOSNA SPOR KULÜBÜ’NE YILDIRIMBOSNA SPOR KULÜBÜ’NE 
“BÜYÜK ÖDÜL”“BÜYÜK ÖDÜL”“BÜYÜK ÖDÜL”

Yıldırımbosna Spor Kulübü, 2018 Türk�ye Fa�r Play Ödüller�’ne 
layık görüldü.

Örnek spor ve saha ahlakı, gerçek 
sporcu - yönet�c� ruhuyla ve üstün 

başarıyla sürdürdüğü çalışmalar, Türk 
sporuna Fa�r Play anlayışıyla verd�ğ� 
h�zmetler �ç�n, Yıldırımbosna Spor Kulü-

bü, Sport�f Fa�r Play Davranış Dalı 2018 
Türk�ye M�ll� Ol�mp�yat Kom�tes� Fa�r Play 
Büyük Ödülü’ne layık görülerek kulüp 
başkanı Şevket Ok’a ödül beratı ver�ld�.
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İstanbul’da dün yaşanan 5,8 büyüklüğündek� yer sarsıntısının 
ardından özell�kle son 20 yıldır hakkında çok sayıda uyarı yapı-
lan büyük deprem�n ne zaman olacağı en fazla tartışılan konu 
hal�ne geld�.

Jeoloj� uzmanlarının hemf�k�r olduğu 
en öneml� konu, deprem�n tar�h�n�n 

ve saat�n�n kes�n olarak b�l�nmes�n�n 
mümkün olmaması.

Bununla b�rl�kte, b�rçok uzman Kuzey 
Anadolu Fay Hattı’nın S�l�vr� açıklarından 
geçen fayda meydana gelen depremler�n, 
beklenen İstanbul deprem�n� daha yakın 
b�r tar�he çekt�ğ�n� söylüyor.

Kand�ll� Rasathanes� ve Deprem Araş-
tırma Enst�tüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Özener, b�l�nemeyecek tek şey�n depre-
m�n zamanı olduğunu ve Marmara De-
n�z�’nde gerçekleşecek olan deprem�n 
büyüklüğü, zamanlaması g�b� konuların 
halk önünde tartışılmaması gerekt�ğ�n� 
söyled�.

Özener, “Enerj� b�r�k�yor ve çıkacak. B�r 

sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman 
olacağını b�lmem�z mümkün değ�l. Şu 
saatte olacak, şu gün olacak g�b� konula-
rı vatandaşlarımız gündem�nden çıkarıp 
deprem b�l�nc�nde yaşaması gerek�yor. 
G�tg�de o sona yaklaştığımızı söyleye-
b�l�r�m ama zaman vermem�z mümkün 
değ�l” ded�.

İstanbul’da şehr�n altından geçen b�r 
fay hattı bulunmuyor. Ancak İstanbul’un 
güney�nden, Marmara Den�z�’n�n altından 
geçen ve yaklaşık 130 k�lometre kırılma-
mış b�r fay hattı bulunuyor.

Deprem�n olması, b�r başka dey�şle 
kırılması beklenen hat, b�r ucu S�l�vr� 
açıklarında, d�ğer ucu da Avcılar’ın güne-
y�nden geçen Kumburgaz bölümü.
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İTÜ Avrasya Yer B�l�mler� Ens-
t�tüsü’nden Jeoloj� Profesörü 
Prof. Dr. Celal Şengör de dün 
akşam HaberTürk TV’de katıl-
dığı programda, S�l�vr� �le Kü-
çükçekmece arasındak� alanda 
fay hattının hareket etmemes�-
n� “tehl�kel� b�r durum” olarak 
n�telend�rd�.

Şengör, “S�l�vr� �le Küçükçekmece 
arasındak� alanda m�krodeprem b�le yok. 
Çok az var. Bu fayın k�l�tlend�ğ�n� göste-
r�yor. Deprem olmaması demek mutlaka 
k�l�tlend�ğ� anlamına gelmez. Fakat den�z 
altında yapılan çalışmalar gösterd� k�; 
hareket etm�yor bu fay. Bu çok tehl�ke-
l�. Büyük İstanbul deprem� maks�mum 
7,6 büyüklüğünde olacak. Büyüklüğünü 
tahm�n edeb�l�yoruz ama sınır vererek” 
ded�.

İTÜ Jeoloj� Bölümü Başkanı Prof. Z�ya-
d�n Çakır da dün yaşanan 5,8 büyüklü-
ğündek� deprem� “1999’dan ber� bekle-
nen İstanbul deprem�n� etk�leyen ve öne 
çeken en büyük deprem” olarak n�telen-
d�rd�.

Jeof�z�k Yüksek Mühend�s� Prof. Dr. 
Övgün Ahmet Ercan, Sözcü gazetes�ne 
yaptığı açıklamada, S�l�vr� açıklarında 
yaşanan depremler�n yerkabuğunun kır-
mak �ç�n yerel� b�r güç b�r�k�m� sağlama-
dığını ancak bunun “ben sen� uyarıyo-
rum, daha büyük b�r deprem yapacağım” 
demek anlamına geld�ğ�n� söyled�.

İTÜ: Depremler durumun    
kr�t�kl�ğ�n� göster�yor

İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�'ne (İTÜ) 
göre, bu hafta �ç�nde meydana gelen 4,6 
ve 5,7 büyüklüğündek� �k� deprem�n "tam 
k�l�tl�" Kumburgaz bölümünün uç bölü-
münde olması durumun kr�t�kl�ğ�n� gös-
ter�yor.

Açıklamada, "S�smoloj� ver�ler�ne da-
yanarak, söz konusu �k� deprem ve 
bunların arasında gerçekleşen artçıların 
tamamının, aynı mekan�k kırılma süre-
c� kapsamında gerçekleşt�ğ� sonucuna 
varılmıştır. B�l�msel göstergelere daya-
narak, mevcut s�sm�k akt�v�ten�n d�kkatle 
tak�p ed�lmes� ve gerekl� tedb�rler�n alın-
ması yönünde hareket ed�lmel�d�r" den�l-
d�.

Marmara Den�z�'nde depremle �lg�l� 
uzun yıllar b�rçok araştırmaya �mza atan 
B�l�m Akadem�s� Üyes� Prof. Dr. Nac� Gö-
rür de Tw�tter hesabından yaptığı değer-
lend�rmede, S�l�vr� açıklarında yaşanan 
depremler�n, kırılması beklenen bölümün 
batı ucunda olmasının bu koldak� d�na-
m�kler� etk�leyeb�leceğ�n� söyled�.

Görür, "Beklenen deprem ne zaman 
olur? (bunu b�lemey�z. Daha önce söy-
led�k 2029'a kadar her an olma şansı 
%50'den fazla. 5-10 sene �ler� ger� oyna-
yab�l�r). Ancak son depremler beklenen 
deprem� öne çekm�ş olab�l�r. 4) K�m� b�l�m 
adamları şu tar�he kadar deprem olmaz 
d�yor (bunu h�çb�r b�l�m adamı d�yemez, 
�t�bar etmey�n). 5) Bu gece deprem ola-
cak d�yorlar, olur mu? (Bunu söylemek 
zır cah�ll�k), 6) B�z ne önlem alab�l�r�z? 
(ev�n�z�n deprem güvenl�ğ�n� ölçtürün, 
ev�n�z� deprem güvenl� döşey�n, büyük 
eşyalarınızı sab�tley�n, deprem çantası 
oluşturun" ded�.
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Deprem anında ne Deprem anında ne Deprem anında ne 
yapmalı?yapmalı?yapmalı?

Deprem anı ve s�sm�k dalgalarının 
uzaklığa bağlı olarak yerleş�m b�-

r�mler�ne san�yeler bazında varış süreler� 
�le s�sm�k dalgaların yapılar üzer�ndek� 
etk�ler�

Olası Marmara Den�z� Deprem�nde, dep-
rem h�ssed�ld�kten sonra İstanbullular’ın 
bulundukları yerden dışarı kaçma sürele-
r� sadece 5 - 10 san�ye arasıdır.

Bu zaman zarfında zem�n kat ve çıkış 
kapısına b�r kaç metre uzakta değ�lsen�z 
dışarı kaçma şansınız h�ç yok.

Kaldı k� bulunduğunuz yer depreme 
dayanıklı b�r yapı değ�lse ve de ağır ha-
sar görecekse, o yapının maruz kalacağı 
salınımda b�r �nsanın değ�l yürümek, 
koşmak, kaçmak ayakta b�le duraması 
�mkansızdır.

Tavs�yem�z deprem� h�sseder etmez 
bulunduğunuz yerde s�ze en yakın sağ-
lam b�r eşyanın yanına cenşn şekl�nde 
çökmen�zd�r.

Bulunduğunuz yapı haf�f ve orta hasar 
görecekse k� yapı yıkılmayacaktır, dışarı 
n�ye kaçalım? Ağır hasar görecekse za-
ten kaçamayız. Çünkü ayakta duramayız.

Kaçarken h�ç hasar görmeyecek veya 
haf�f, orta hasar görecek b�r yapıda dep-
rem anında ayakta yakalanacağımız ve 
bulunduğumuz yerde harereket hal�ndek� 
mevcut eşyalara açık hedef olacağımız 
�ç�n vücudumuzun zarar görmes�, ya-
ralanmamız hatta ölmem�z söz konusu 
olab�l�r. 

Depremde lütfen dışarı çıkmayı, koşma-
yı, kaçmayı aklınıza dah� get�rmey�n�z.

Hazırlayan: Nusret SANCAKLI
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SIRP YALANLARISIRP YALANLARISIRP YALANLARI
1840’lı yıllardan ber� Sırp tar�hç�ler�n Bosna Hersek ve Boşnak-

lar hakkında yazmakta oldukları yalancı tar�he b�r yalan daha 
eklenmeye çalışılıyor!..

Avrupa’nın b�l�nen en esk� yazılı bel-
ges� olan Bosna Bey� Ban Kul�n’�n 

beratı (povelja), 29.08.1189’da Bosna 
Banlığı �le Ragusa Cumhur�yet� (Dubrov-
n�k) arasında, Ragusaların t�car� hakları-
na yönel�k yapılan anlaşmanın Sırpça ve 
Bosnaç�tsa (Bosanć�ca) Alfabes�n�n de 
Sırp Alfabes� olduğu yalanı ortaya atıldı.

Bosnalı Sırp Federal yapısı yönet�m� 
altındek� Banya Luka Ün�vers�tes�’nden 
Sırp tar�hç� Zdravko Malbaşa şunu da 
ekl�yor; “El�m�zde o dönemlere a�t Sırp 
kralı, Sırp voyvoda ve Sırp beyler�ne a�t 
benzer 180 kadar belge mevcut.”

B�z de soruyoruz !!!

Madem Boşnaklar ve onların beyle-
r�, kralları Sırp �m�ş �se 1100’lü yıllar �le 
1400’lü yıllar arasında bugünkü Bosna 
Hersek ve Sancak’ta yaşamış Boşnyan� 
(Bošnjan�) d�ye adlandılmış olan Boş-
nakların atalarının ölüler�n� gömdükler� 
ve Steçak (Stećc�) den�len oyma mezar 
taşlarına neden Sırb�stan’da da h�ç rast-
lanmıyor ?

Neden 70 b�n kadar Steçak mezarlıları 
Bosna Hersek ve Sancak toprakları �le bu 

toprakların sınırlarında bulunuyor ?

Neden bu mezar taşları üzer�ndek� ya-
zılar Sırp Alfabes� olan K�r�l Alfabes� �le 

oyulup yazılmamış ta Boşankların Bo-
sanç�tsa Alfabes� �le oyularak yazılmış?

Neden Bosna Hersek ve Sancak bölge-
s�ndek� Steçaklar üzer�nde h�ç Sırp, Sır-
b�stan (Srb�ja) kel�meler� oyularak yazıl-
mamış?

B�l�nd�ğ� g�b� Sırp K�r�l Alfabes� �k� d�n 
adamı (K�r�l ve Method�as kardeşler) 
tarafından 950’l� yıllarda Bosanç�tsa, 

Lat�n, Run�k ve Grek Alfabeler�nden 
yararlanıp yazılmış, üret�lm�şt�r. Daha 
önce Sırpların kullandığı bşr alfabe-
ler� yok �ken nasıl oluyor da 7. asırda 
Balkanlar’a gelen Sırplar, Bosna’da 
4. asırdan ber� özell�kle Bodna’dak� 
Gotlar ve İl�rler tarafından kullanılmış 
Bosanç�tsa Alfabes�n� kullanmışlar ?
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O dönemlerde 180 benzer anlaşma-
nın Sırp yönet�c�ler� tarafından yapılmış 
olduğunu söylüyorlar ! İy� de madem 
Bosanç�ca Alfabes� Sırp Alfabes� �m�ş ne-
den tek b�r tanes� dah� Bosanç�tsa Alfa-
bes� �le yazılmamış ta heps� K�r�l Alfabes� 
�le yazılmış?

Ban Kul�n Beratı’nın �lk bölümü Lat�nca, 
�k�nc� bölümü �se Bosanç�tsa �le yazılmış. 
İlk bölümü “Tanrı ve onun oğlu ve kutsal 
ruh adına” d�ye başladığı �ç�n Sırpça �m�ş 
m�ş !

Ban Kul�n Bosna’dak� Maneh�zm kö-
kenl� Bosna Hr�st�yan Mesheb� üyeler� 
(Bosanska Crkva), Bogom�l �nancı üye-
ler�, Katol�k tar�katı ve Ortodoks tar�katı 
üyeler� hatta Türkler�n Tengr� �nancın-
dan olan tüm Bosnalıların yönet�c�s� �d�. 
Bosna Banlık dönem�nde b�le çok d�nl� 
b�r toplum yapısına sah�p �d�. Anlaşma 
yaptığı Dubrovn�k Cumhur�yet� Katol�k 
�nancından olup resm� d�l� Lat�nce olan 
b�r devlet �d�. Dolayısı �le Ban Kul�n b�r 
devlet başkanı olarak o devlete h�taben 
Katol�k �nancında b�r dua �le Dubrovn�k 
Cumhur�yet�’n�n resm� Lat�n Alfabes�nde 
ama, esk� Bosna d�l�nde �lk bölümünü 
yazdırmış, �k�nc� bölümünü �se kend� öz 
Alfabes� olan Bosanç�tsa �le özell�kle 
yazdırmıştır.

Sırplık, Sırpça, Sırp alfabes� �le bu bel-

gen�n uzaktan yakından b�r �lg�s� yoktur. 
Yalancı tar�hç�ler�n �dd�a ett�kler� g�b� 
olsaydı b�r bölümünü de Sırpların aynı 
zamanda kutsal ve m�ll� yazısı olan K�r�l 
Alfabes� �le yazdırırdı. Çünkü K�r�l Alfa-
bes� aynı zamanda o tar�hlerde Sırp Orto-
doks k�l�seler�n�n resm� yazısı �d�.

“Sırplar, bugünkü devletler� ve kend�-
ler�ne a�t olmayan topraklara, batılıları 
ve Hır�st�yanları uydurdukları yalanlara 
�nandırarmaları sayes�nde sah�p oldu-
lar.” Bu sözü en büyük Sırp düşünürü ve 
s�yasetç�s� olan Dobr�tsa Ços�ç (Dobr�ca 
Ćos�ć) söylem�şt�r.

Aynı pol�t�kaları ısrarla devam ett�r�yor-
lar. Elbette artık k�mse �nanmıyor ama, 
kend� ırkçı soykırımcı çetn�k taraftarları-
na ve Sırpların çoğuna m�ll� ve d�n� duy-
gularını kullanarak �nandırıyorlar.

NUSRET SANCAKLI




