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İzmir Tramvayı “21 Milyon” Dedi...
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Yeni Bir Hayat Kurtarmak İçin Çalıştılar

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri olarak bilinen organ bağış haftası nedeniyle Karabağlar
ilçe sağlık müdürlüğü tarafından İzmir Metrosunun iki istasyonunda organ bağış standı
açıldı. Yıl boyunca birkaç kez gerçekleşen, metro istasyonlarında organ bağış standı
açılarak yapılan çalışmalar, bu hafta için de Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından
Fahrettin Altay ve Üçyol istasyonlarında saat 08:30’dan 17:30’a kadar yer aldı. Organ ve
doku bağışı hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek, nakil bekleyenler hastalara umut olmak
için çalışan ekip, bağış konusunda oldukça faydalı bir hafta geçtiğini bildirdi. Ülkemizin,
organ nakli konusunda her türlü teknik donanıma sahip olmasına rağmen, bağış yetersizliği bulunuyor.
Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların, il sağlık müdürlükleri, hastaneler,
organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurup detaylı bilgi edinmesi de
mümkün.

Raylı Sistemlerde Enerji Verimliliği
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Elektrik Mühendisleri Odası tarafından, enerji kaynaklarının planlanması, üretim
sorunları ve verimli kullanımı gibi konuların değerlendirildiği İzmir Enerji Forumu, Kasım
ayında İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, ulaşım
politikalarının hayata geçirilmesinde elektrikli toplu ulaşım çalışmalarının paylaşıldığı
oturumda, enerjiyi raylı sistemler açısından değerlendirmek üzere İzmir Metro A.Ş. Sabit
Tesisler Müdürü Ufuk Karagüney, “Raylı Sistemlerde Enerji Tüketimi ve Enerji Verimliliği”
başlıklı sunumuyla yer aldı.
19 yıllık İzmir Metro işletmeciliği ile 1,5 yıl Karşıyaka Tramvay, 6 ay Konak Tramvayında şehir içi toplu ulaşım hizmetinde enerji deneyimlerini aktaran Karagüney, 2000
yılından bu yana İzmir Metrosunda görev yapıyor. Sunumda, İzmir Metrosunun araç başına
düşen cer enerjisi tüketiminde önemli tasarruf sağlayan “Tasarruflu Sürüş Tekniği” en çok
dikkat çeken konu oldu. Km başına cer tüketimini azaltıp, enerji verimliliğinin arttırılmasını
sağlayan teknik 2009 yılından bu yana kullanılıyor. Bunun yanında sistemdeki eski tip
floresan aydınlatmaların, led aydınlatmaya dönüştürülerek sağlanan tasarruf ile ilgili bilgi
verildi.
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Görev Başarıyla Tamamlandı
Konak Tramvayında 30 Kasım gecesi 01:30’da Konak İskele’den hareket eden

tramvayda yapılan yangın tatbikatı başarıyla gerçekleşti.
Gece yarısı, işletim saati sonrasında İzmir İtfaiye Teşkilatı ile birlikte gerçekleştirilen
yangın tatbikatında, toplu ulaşım sisteminin her riske karşı aldığı önlemler bir kez daha test
edildi. Senaryo gereği, 30 Kasım 01:30’da Konak İskele Durağından, Gazi Bulvarına hareket
eden ve içinde yolcu kimliğindeki personeli bulunan tramvay aracında yangın durumunda,
yolcuların kurtarılması ve yangının söndürülmesi tecrübelerine yenisi eklendi.
Başarıyla gerçekleşen tatbikat, her yıl İzmir Metro ve İzmir Tramvayında planlanıp
gerçekleşen onlarca tatbikat çalışmasından biri olarak 30 Kasım 2018 (Perşembeyi
Cumaya bağlayan gece) saat 01:30’da Konak Tramvayında yapıldı. Gazi Bulvarı durağına
Konak yönünden yaklaşan araçta, yangın çıkması yönünde senaryosu hazırlanan tatbikat,
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı ile ortak gerçekleştirildi.
İzmir Metrosunun, raylı sistem işletmeciliğindeki 19 yıllık deneyimlerini aktardığı
İzmir Tramvayında da, yolcu ve sistem güvenliğinin ön planda tutulduğu acil durum planları
bulunuyor. Yıllık olarak planlanan tatbikatla, acil durum prosedürleri çerçevesinde, her
türlü olumsuz duruma (yangın, deprem, terör, kaza) karşı gerçekleştiriliyor. Tüm durak ve
merkezlerde gerçekleştirilen tatbikatlar arasında, yangın tatbikatları büyük önem taşıyor.
Yangın Tatbikatları, yangınla mücadeleye karşı önlemlerin geliştirilmesi ve müdahale
ekiplerinin görev ve sorumluluklarının pekiştirilmesi amacıyla planlı olarak gerçekleştiriliyor.

Zeytin Park Hizmete Açıldı

Kentlilere keyifli vakit geçirebilecekleri yeni
rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Gaziemir EVKA-7’de yaklaşık 40 dönümlük
alanda düzenlemesini yaptığı Zeytin Park Yaşam
Korusu’nu hayata geçirdi. Betonarme hiçbir yapının
inşa edilmediği Zeytin Park, doğal yapısıyla kendisine
hayran bıraktı. Zeytin ağaçları tarafından güzel kokuların yayıldığı park, kalabalık törenle hizmete açıldı.

“Gaziemir’e yeni nefes”

Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan Gaziemir
Zeytin Park Yaşam Korusu'nu oluştururken mevcut
350 adet zeytin ağacı koruyan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, bunlara ek olarak 46 adet ağaç ile abelya,
ardıç, eskolonya ve teksanum gibi türler başta olmak
üzere 11 bin 500 adet çalı grubu bitki dikimi
gerçekleştirdi. Mezem, katırtırnağı, orman sarmaşığı,
menekşe ve sıklamen gibi türlerden oluşan 225 bin
adet yer örtücü, sarılıcı, soğanlı ve mevsimlik çiçek
dikimi ise bölgeye ayrı bir renk kattı. 55 adet çatılı
piknik masasının bulunduğu Zeytin Park Yaşam
Korusu'nda doğayla uyumlu yürüyüş yollarının yanı
sıra engelsiz spor ve engelsiz oyun alanları, oyun
grupları ve çok amaçlı sahalar da bulunuyor. 10 adet
çeşme ve taşınabilir büfenin de yer alacağı Zeytin
Park, bölge sakinlerinin her ihtiyacına cevap verebilecek.
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İzmir Dayanışması

İzmir Dayanışması
İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan
Müyesser Turfan Geçici Konukevi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek
sokakta yaşayan evsiz vatandaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı
sağlıyor. İlk önce sağlık kontrolüne giren vatandaş, tedavi gerektiren durumlarda Eşrefpaşa Hastanesinden destek alırken merkezdeki 3 aylık barınma süresi gerekli hallerde 6
aya uzatılabiliyor. Merkezden günü birlik yararlanıldığı gibi yaşı uygun olanlar, Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma ile huzurevi veya bakım merkezlerine
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu'na yönlendiriliyor.
Yapılan ihbarlarda kalma için rızası olan her vatandaşa araç gönderiliyor. 19–59
yaş arası erkek evsizler için 0232 361 71 51- 0232 361 00 82 telefonlara yapılan ihbarlara
ivedilikle araç gönderildiği gibi ihtiyaçlı vatandaşlar kendileri de kuruma bireysel başvuru
yapabiliyor. 60 yaş üstü yaşlılar ve ağır engelliler ile kadın ve çocuklar için bildirimler ise
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne; 183 hattı ya da 155 üzerinden yapılıyor.

EuroVelo İzmir’de Toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Avrupa Bisiklet
Rotası Ağı Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, Eurovelo’ya katılmanın turizm ve sürdürülebilir kent
hedefinde önemli bir unsur olduğunu hatırlatarak,
"Bunu Türkiye’den İzmir’in başarıyor olması, bizim
öncü rolümüzün bir sonucudur” dedi. Avrupa
Bisikletliler Federasyonu’na (ECF) 15 farklı rotadan
İzmir için uygun olan "EuroVelo 8 Akdeniz rotası için
başvuran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımı
aynı yıl onaylanırken, üyelik kabulünün Ocak 2019'da
gerçekleşmesi bekleniyor. İspanya’nın Kadiz kentinden başlayan, Yunanistan’ın Atina kentinde ve
ayrıca Kıbrıs’ta iki bitiş noktası olan Doğu –Batı
doğrultusundaki 5888 kilometrelik bisiklet yolları
ağı, İzmir’in de eklenmesiyle 6379 kilometreye
çıkacak. EuroVelo 8 Akdeniz Rotası’nın uzantısında
yer alan ve İzmir’e gelmek isteyen bisikletli turistler,
Sakız’dan Çeşme’ye veya Midilli adasından Dikili’ye
deniz yoluyla geçebilecek ve Dikili üzerinden
Bergama, Aliağa, Foça, Sasalı, Urla, Çeşme, Alaçatı
ve Seferihisar'a, Gümüldür üzerinden de Selçuk’a
ulaşacak. UNESCO Dünya Mirası listesindeki
Bergama ve Selçuk ilçelerini de birbirine bağlayacak
bu ağ, 491 kilometre uzunluğunda olacak
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İzmir Tramvayı “21 Milyon” Dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma yolundaki en önemli adımlarından biri olan tramvay projesi, kısa sürede İzmirlilerin yaşamında
büyük yer edindi. 2017 yılının Nisan ayında seferlere başlayan Karşıyaka Tramvayı ile
geçtiğimiz Mart ayında hizmete giren Konak Tramvayı'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı 21
milyonu aştı. Konak Tramvayı'ndaki günlük yolcu sayısı ise 75 bini geçti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci, ekonomik ve konforlu toplu taşımacılık
hedefiyle hayata geçirdiği İzmir Tramvayı, kısa sürede kent yaşamının ayrılmaz bir parçası
haline geldi. Yaya ve otomobil sürücüleri de zamanla kuralları benimsedi ve ilk günlerde
yaşanan olumsuzluklar minimum düzeye indi. Sistemin sunduğu rahatlık yolcu sayılarına
da yansıdı. Fahrettin Altay – Halkapınar arasında 12,5 km uzunluğundaki 19 duraklık hatta
sefer yapan Konak Tramvayı ile Alaybey – Ataşehir arasında 8,8 km uzunluğundaki 14
duraklık Karşıyaka Tramvayı'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı 21 milyonu aştı. Karşıyaka
Tramvayı, 16 aylık toplu ulaşım hizmetinde toplam 12 milyon yolcu taşırken, Konak Tramvayı
5 aylık toplu ulaşım hizmetinde toplam 9 milyon yolcu sayısına ulaştı.

İzmir Tramvayı “21 Milyon” Dedi
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“Konak Tramvayı'nda
her gün 75 bin kişi”

İzmir’de 179 km’ye ulaşan raylı sistem ağının son halkası Konak Tramvayı, yolcu
sayısı ve yoğunluğu açısından büyük bir sıçrama yaptı. 24 Mart 2018 tarihinde deneme
seferlerine başlanan, 2 Temmuz 2018'de ise ticari işletime geçen bu hatta günlük ortalama
yolcu sayısı 75 binin üzerine çıktı. 6 dakika aralıkla sefer yapan Konak Tramvayı, sabah
07:00-09:00 ile akşam 15:00-20:00 arasında en yoğun saatlerini yaşıyor. Kullanım ve kent
merkezine erişim kolaylığı sunan Konak Tramvayı, gün içinde de büyük ilgi görüyor ve
kentteki hareketliliğin artmasına katkı sağlıyor.
8,8 km’lik hatta sefer yapan Karşıyaka Tramvayı'nda da yolcu sayısı, günlük 35 bine
ulaşıyor. 11 Nisan 2017 tarihinde yolculu ön işletime başlayan bu hatta seferler 10 dakika
sıklıkla yapılırken, yolcu sayıları sürekli takip edilerek yoğunluğa göre ek seferler yapılabiliyor.
İzmirlileri üst düzey konfora alıştıran İzmir Tramvayı, geçtiğimiz günlerde TSE’den
de 5 ayrı kalite belgesi almaya hak kazanmış, İzmir Metro sisteminin 5 kalite belgeli
"Entegre Yönetim Sistemi’ne dahil edilmişti.
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Üçkuyular’a Çok Yakışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımda önemli bir aktarma noktası
haline gelen Üçkuyular'a nefes aldıracak Terminal ve Otopark projesine imza atıyor. Özel
arabalarını 841 araçlık otoparka bırakan vatandaşlar, buradan metro, tramvay, otobüs ya
da vapurla diledikleri yere kolaylıkla gidebilecek.
Metro, tramvay, otobüs ve vapurun kesişme noktasında yer alan Üçkuyular bölgesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımıyla hem Belediye ve ilçe otobüsleri için
aktarma merkezine hem de 841 araçlık otoparka kavuşacak. Bir yandan 1 milyar lira bütçeli
F.Altay- Narlıdere Metrosu hattının yapımı için kazı çalışmalarına hız kesmeden devam
eden Büyükşehir Belediyesi, toplam 48 bin 906 metrekarelik inşaat alanına sahip olan
Üçkuyular Terminali ve Otoparkı projesiyle de bölgede önemli bir ihtiyaca daha cevap
verecek. Yol kotundan aşağıda bulunan terminal katı ile yeraltında 3 kat otoparktan oluşan
inşaat alanında alt yapı ve zemin imalatlarının sonuna gelen İzmir'in yerel yönetimi, 2019
sonunda bu çalışmaları tamamlayarak terminal ve otoparkı hizmete açacak.

Adım Adım Otogar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'yı Otogar’a bağlayacak 183 milyon liralık tünel
ve viyadük projesindeki yapım çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Tünelde 375 metreyi
geçen Büyükşehir, toplam 402 fore kazık imalatı yapılan viyadük işinin de yüzde 68’ini
tamamladı.
Kent içi trafiği rahatlatmak için yeni projeler geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Buca ile Bornova arasında açacağı "İzmir'in en uzun karayolu tüneli" ile Otogar bağlantısını
sağlayacak viyadüklerin yapımına soluksuz devam ediyor. Buca'daki Homeros Bulvarı'nı
Bornova'daki Otogar'la buluşturacak 183 milyon liralık dev projede çalışmalar, 2 vardiya
halinde hız kesmeden yürütülüyor.
Sadece Buca girişinden sürdürülen kazma işleminde tünellerin bir tüpünde 185
metre, diğerinde 190 metre ilerleyerek toplam 375 metreyi geçen Büyükşehir Belediyesi,
gelecek ay sonundan itibaren Bornova yönünden de kazıya başlayarak bu çalışmaları çift
taraflı olarak sürdürecek. Böylelikle halen yüzeyin 28 metre altından devam eden tünel
çalışmaları büyük hız kazanacak. Maksimum derinlik ise bazı bölgelerde 80 metreye kadar
inecek.

METRO
12

Kültür Sanat
YENİDEN SİNEMATEK - BERLİN BÜYÜK
BİR ŞEHRİN SENFONİSİ

Weimar dönemi Almanya’sında başkent
Berlin’in gün boyunca süren baş döndürücü
yaşamına tanıklık etmeye hazır mısınız?
Sabahın ilk ışıklarının aydınlattığı tenha
sokaklarda küçük yaşam kıpırtılarıyla
başlayan film, makinelerin çılgın ritmine
kapılan insanların peşinden sürüklenerek
geceye karışırken kentin estetik bir
topoğrafyasını çıkarmaya girişiyor.
Etkinlik 04 Ocak 2019, Cuma - 10 Ocak 2019,
Perşembe tarihleri arasındadır.
Gösterim Programı:
4 Ocak 2019, Cuma - İzmir Sanat - Büyük Salon Saat: 20.00
8 Ocak 2019, Salı - İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi Saat: 20.00
9 Ocak 2019, Çarşamba İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi
Çağan Irmak Salonu Saat: 20.00
10 Ocak 2019,Perşembe İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi Saat: 20.00

YENİDEN SİNEMATEK - BİR,İKİ,ÜÇ
Savaş sonrası Batı Berlin’de Coca Cola
firmasının müdürlüğünü yapan MacNamara
(J.Cagney) işleri yolunda giderken, Amerika’daki müdüründen aldığı bir telefonla
müdürünün çapkın kızı Scarlett’in Berlin’e
geleceğini öğrenir. Müdürü ondan kızına
ailece göz kulak olmalarını istemektedir. Bu
durum MacNamara’nın tüm düzenini bozar.
İzmir Sanat - Büyük Salon
18 Ocak 2019 Saat - 20:00 – Ücretsiz

Kültür Sanat
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YENİDEN SİNEMATEK
BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ

Berlin Üzerindeki Gökyüzü, Berlin'de
gezmekte olan iki meleğin öyküsünü anlatır.
İkiye bölünmüş Berlin şehrinde insanları
gözlemleyen Damiel ve Cassiel isimli iki
melek insanlara görünmeseler de tüm yalnız
ve depresif ruhlara yardım etmektedir. Şehrin
yaşadığı yıkımın ve tarihin yakın tanıkları
olan melekler, insanların üzücü düşüncelerini duydukça onları rahatlatmaya çalışmaktadır. Bir gün Damiel, güzeller güzeli bir artist
olan Marion'a aşık olur ve hayatı tecrübe
edebilmek için insan formuna dönüşebilmeyi
dilemeye başlar.
İzmir Sanat - Büyük Salon 25 Ocak 2019 Saat - 20:00 – Ücretsiz

YENİDEN SİNEMATEK - ALMANYA SIFIR YILI
Roberto Rossellini’nin Savaş Üçlemesi’nin son bölümü en etkileyicisi; yerle bir edilmiş
bir Berlin’in, 12 yaşında bir çocuğun bakışından
aktarılan portresi. Hasta babası ve iki kardeşiyle
bombalanmış bir binada yaşayan Edmund, kendi
başına şehirde dolaşıyor, bir grup yeniyetmenin
karaborsa tezgahlarına karışıyor, Nazi sempatizanı eski bir öğretmenin etkisi altına giriyor.
“Almanya, Sıfır Yılı”, savaşın toplum ve birey
açısından nelere yol açtığı hakkında cesur ve
insanın içini burkan bir bakış.
Etkinlik 11 Ocak 2019, Cuma - 31 Ocak 2019,
Perşembe tarihleri arasındadır.
Gösterim Programı
11 Ocak 2019,Cuma - İzmir Sanat - Büyük Salon Saat: 20.00
22 Ocak 2019,Salı - İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi Saat: 20.00
23 Ocak 2019,Çarşamba - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu Saat: 20.00
31 Ocak 2019,Perşembe - İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi Saat: 20.00
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Eğlenelim Öğrenelim
İzmir Atatürk Müzesi

Alsancak’ta 1. Kordon
olarak bilinen Atatürk Caddesi
üzerinde yer alan İzmir Atatürk
Müzesi, kent merkezindeki en
etkileyici
yapılardan
biri.
1875-1880 yılları arasında halı
tüccarı Takfor tarafından ev
olarak yaptırılan bina, mimarisi
ile
Kordon’un
gözbebeği.
Atatürk’ün kullandığı eşyalar,
Atatürk’ün İzmir ziyaretleri ve
hayatından kesitlerin sergilendiği müze, 2015 yılında gerçekleştirilen restorasyonla
baştan aşağıya yenilenerek ziyarete açıldı.

İnciraltı Deniz Müzesi

Deniz Kuvvetlerindeki
aktif görevlerini başarıyla
tamamlayan
donanmanın
emektarları, varlıklarını artık
İzmir'in sosyal ve Kültürel
faaliyetlerine katkı sağlayarak sürdürüyor. İnciraltı
Deniz
Müzesini
gezen
ziyaretçiler, Türk Donanmasında kullanılan bu gemilerin savaş ve barış şartlarında
nasıl faaliyet gösterdiğini, gemide hayatın nasıl idame edildiğini, manken, maket, şilt
ve panolarla desteklenen objelerle yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

İzmir Basın Müzesi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve Ege Üniversitesi’nin işbirliği ile İzmir’e
kazandırılan müzede İzmir ve
Türk basın tarihi belge ve
objelerle anlatılıyor. İzmir
Basın Müzesi, Basmane’de 19.
yüzyılın ikinci yarısında Rum
Ortodoks Cemaati tarafından
inşa edilen Ayavukla Kilisesi’nin avlusunda yer alan müştemilat binasında kurulu. İzmir’de yazılı basının köklü
geçmişi, zaman içerisinde geçirdiği aşamalar ve dönüşerek İzmir medyası olarak
yeniden şekillendiği süreç müzede bölüm bölüm görülebiliyor.
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Ankara - I. TBMM Binası - Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara Ulus meydanında bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının inşasına, 1915 yılında
başlanmıştır. 23 Nisan 1920'de toplanması kararlaştırıldığında henüz bitirilmemiş olan bina, milli bir
heyecanın eseri olarak milletin katkısıyla tamamlanmıştır.
Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal'in başarılı yönetimi ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
alınan kararlarla gerçekleştirilmiştir. Bu kararlar arasında 20 Ocak 1921'de ilk anayasanın kabulü, 12
Mart 1921'de İstiklal Marşı'nın kabulü, 1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılması da vardır. Öte yandan
24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması, 13 Ekim 1923'te Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin
başkenti oluşu, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile Gazi Mustafa Kemal'in Türk devletinin
Cumhurbaşkanı seçilmesi yine bu Mecliste onaylanarak kabul edilmiştir.Atatürk bir konuşmasında
"Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin asırlar süren
arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare
etmek şuurunun canlı bir timsalidir" diyerek Büyük
Millet Meclisi'nin önemini vurgulamıştır.
23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina
1981 yılında yapılan restorasyon ve teşhir-tanzim
çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş
Savaşı Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.
*98.sayı 15. sayfada sehven 1. Meclis yerine 2. Meclis
fotoğrafı kullanılması nedeniyle “I.TBMM binasıKurtuluş Savaşı Müzesi” tekrar kullanılmıştır.
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