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Elazığ'da meydana gelen 6.8
şiddetindeki depremin ardın-

dan bölgeye yardımlar sürüyor. İYİ
Parti teşkilatları da dün Malatya ve
Elazığ'da incelemelerde bulundu. İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le
birlikte yola çıkan İYİ Parti teşkilatla-
rının ilk durağı depremde büyük
hasar gören Malatya Doğanyol ilçesi
oldu. Akşener, Say ailesinin taziye
evine giderek hayatını kaybedenlere
başsağlığı diledi. 
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Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Elazığ’da

meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki
depremin ardından Elazığ’a giderek,
depremzedelerin acısını paylaştı.
Depremzedelerin ihtiyaçlarını ye-
rinde tespit etti. Hançerli, “Avcılar’ın
nefesini Elazığ’a, Malatya’ya taşıyo-
ruz. Avcılar’ın başkan yardımcısı ve
belediye meclis üyemizle birlikte Siv-
rice’de ve Gezin’de güzel insanları-
mızın yanındayız. Depremle sarsılan
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ye-
rinde tespit ediyoruz” dedi. I SAYFA 9
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SAYFA 4Sevim GÜNEY

“Kral James”
LeBron James

SAYFA 5Bahadır SÜGÜR

Çatalca ve
deprem...

SAYFA 7Onur KARAKOÇ

İyilik bulaşıcıdır 
önce biz iyi olacağız

SAYFA 8Fakir YILMAZ

Dernekler ve
deprem!

SAYFA 9Mustafa DOLU

İstanbul’un 
kırklanması lazım!

SAYFA 13Anıl BODUÇ

Leonard 
Cohen'in anısına
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Süper Lig'in 19. haftasında
Göztepe, Gürsel Aksel Stadyu-

mu'nun açılış maçında Beşiktaş'ı 
ağırladı. Nefes kesen karşılaşmada
Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle
ayrıldı. Beşitaş bu sonuçla 30 puanda
kaldı. Göztepe ise puanını 29'a 
yükseltmeyi başardı.
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Avcılar halkı
Elazığ’ın yanında 

Bahçelievler Kent Konseyi'nin
yeni çalışma ofisinin açılışı ger-

çekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye
Başkanı Hakan Bahadır, “Kent Kon-
seyimiz yeni yerinde daha üretken ça-
lışmalara imza atacak. Gençlerimizi
ve kadınlarımızı burada gerçekleştiri-
lecek faaliyetlere katılmaya davet 
ediyorum” dedi.  I SAYFA 4
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Kent Konseyi’ne 
yeni çalışma ofisi

İnşaat Mühendisleri Odası
Başkanı Gökçe, olası bir 

İstanbul depreminde 150 bin kişinin
öleceğini savundu ve “Türkiye’nin
sorunu Kanal İstanbul değil, 
Deprem İstanbul’dur” dedi. Gökçe,
“Binalarımız çürük, kentsel dönüşüm
deprem için değil rant için yapıldı.

İmar affı riski
daha da artırdı.
Elazığ'a rağmen
deprem gerçe-
ğini görüp
önlem almazsak
bu ülke İstanbul
depreminin al-
tından kalka-
maz” uyarısında
bulundu.I SAYFA 8
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Sorun kanal değil
deprem olmalıdır

Akşener başsağlığı 
ziyaretinde bulundu

Cezayir'e gitmeden önce Atatürk
Havalimanı'nda konuşan Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Elazığ depremi üzerinden siyasi mesaj
verme kaygısına girerek, hükümeti 
eleştirenlerin 'ahlaksız bir davranış'
içinde olduğunu savundu. Erdoğan,
“Millet can derdinde bunlar ise mal 
derdinde anlayışı ile ne yazık ki 'acaba
biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz'
diye karalama kampanyasını sürdürü-
yorlar. Bunlar çok ahlaksızca ve berbat
şeyler” şeklinde konuştu. I SAYFA 7
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Türkiye, Elazığ'da meydana
gelen 6,8'lik deprem ile büyük

bir sarsıntı yaşadı. Türkiye yaralarını
sarmaya çalışırken sosyal medyada
Dyson Lin isimli bir kişi, “İstanbul'da
10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklü-
ğünde deprem olacak” diyerek pa-
niğe neden oldu. Bilimsel olarak

depremin önceden tahmin edilmesi
mümkün olamazken, aslında var 
olamayan “Tayvan Deprem Enstitü-
sü'nün” sözde yönetici olduğu iddia
edilen Dyson Lin'in Tayvan hükümeti
tarafından “deprem söylentileriyle
paniğe yol açma” suçlamasıyla 6 bin
dolar para cezası aldığı ortaya çıktı.
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DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

Deprem tahminleriyle dikkat-
leri üzerine çeken Dyson Lin,

Silivri'ye dikkat çekerek “Silivri
büyük tehlikede. Politikacılara söyle-
yin bir şeyler yapmaları gerekiyor”
ifadelerini kullanmıştı. Deprem tah-
minleri yapan ama bir uzmanlığının
olmadığı belirtilen Lin, kehanetlerde

bulunduğu adresinden, Balıkesir
bölgesinde dalgalanmalar olduğunu
ve yakında deprem olabileceğini 
belirtmiş, 5-6 aralığında deprem
beklediğini ifade etmişti. Lin, 21
Ocak'ta yaptığı paylaşımda da 
“Türkiye'nin doğusu büyük tehlike
altında” uyarısını yapmıştı.
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SiLiVRi’DE DEPREM OLACAK DEMiŞTi

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyük-
lüğündeki depremde, Elazığ merkezde

bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı
apartman çöktü. Binada bulunan Yıldız ailesi
de şiddetli depremde enkaz altında kaldı. Hüse-
yin Yıldız ile oğlu Onur'un hayatını kaybettiği
depremde, enkaz altında eşi Ayşe ile küçük kızı
Nüsra Yıldız ise yaralandı. Enkazdan çıkarılan
anne- kız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI
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Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya‘da
38 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise

1607 olarak açıklandı. Sarsıntının hissedildiği
Adıyaman ve Kahramanmaraş‘ta ise iki kişi
kalp krizi geçirerek öldü. 45 kişinin sağ kurtarıl-
dığı depremde hayatını kaybeden ve yaralanan-
lardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

ÖLÜ SAYISI 38’E YÜKSELDİ
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Saadet Partisi İstanbul İl Baş-
kanı Abdullah Sevim, İstan-

bul'un sorununun Kanal İstanbul değil
deprem olduğunu, kaynakların dep-
reme hazırlık için harcanması gerekti-
ğini belirtti. Sevim, “Bugün şiddetli bir
depremde 242 bin bina orta ve üstü
hasar görecek. 8 ilçede kanalizasyonlar
çökecek, içmesuyu hatları hasar göre-
cek. 25 milyon ton
enkaz oluşacak.
Yolların yüzde
30’u kapanacak.
120 milyarlık bir
ekonomik hasar
meydana gelecek.
Yani İstanbul
büyük tehlike
altında” 
dedi. I SAYFA 8
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İstanbul büyük 
tehlike altında

ANNE ACIYOR!
Elazığ depreminde, babası ile kardeşinin hayatını kaybettiği enkazdan 
24 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılan Nüsra Yıldız'ın (2,5) 
arama- kurtarma ekibine 'acıyor' diye seslendiği ortaya çıktı
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KENDiSiNi YÖNETiCi iLAN ETMiŞ

Ciğerimiz
yanıyor!

Elazığ merkez Sürsürü
Mahallesi'nde yıkılan 

binada hayatını kaybeden Aişe
ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları
Halime Aslan ile torunları Miraç
Ali (12) ve Rüya Aslan için Kışla
Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenaze namazı öncesi, tabutun
önüne gelen acılı baba Serhat
Aslan, "2 ay önce geldin, keşke
biraz daha kalsaydın. Takdir
böyle, iman etmişiz ama 
ciğerimiz yanıyor" dedi. 
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AHLAKSIZ!
ŞİMDİ ACI VAR
SİYASET YOK!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul

Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, "Depreme
karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi.
Böylesine acı bir günü yaşadığımız bir 
ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak
durmamız lazım" dedi. I SAYFA 7
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve eşi Dilek

İmamoğlu, deprem felaketini
yaşayan Elazığ ve Malatya’nın
ardından, dün de Tunceli’deydi.
Burada konuşan İmamoğlu,

“İstanbul, bütün Türkiye’ye el
uzatmak mecburiyetinde olan
bir şehirdir; doğusu-batısı, 
kuzeyi-güneyi fark etmez. 
Her yörede bir izi olmalı” 
dedi. I SAYFA 5
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İstanbul tüm ülkeye
el uzatacak şehirdir
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Cemal Gökçe

Abdullah Sevim

Köprünün
ortasında
dehşet! I SAYFA 3
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SAHTEKAR MI?

Recep
Tayyip 

Erdoğan
Kemal 

Kılıçdaroğlu 

Lin, deprem tahmini
içeren tweetleri
sonrası Türkiye’den
epey takipçi kazandı.

Turan
Hançerli
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İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

Ş arkıcı Demet Akalın, "Geçmiş olsun Elazığ. Biz ne
yapabiliriz? Gerçekten çok üzücü çaresiz kalmak..."
ifadelerini kullanırken, Ajda Pekkan, "Geçmiş olsun

Elazığ. Kalbimiz de dualarımız da sizinle" temennisinde
bulundu. Megastar Tarkan ise "Elazığ ve Malatya'yı etki-
leyen depremle ilgili haberleri büyük bir üzüntüyle izliyo-
rum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile ve
yakınlarına baş sağlığı yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.
Selin Ciğerci de "Elazığ. Çok geçmiş olsun hayatını kay-
bedenlere. Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim"
mesajını paylaştı. 
Ünlü şarkıcı Deniz Seki de "Uyku tutmadı yemin ederim.
Sürekli haberleri takip ediyorum. Umarım can kaybı daha
fazla olmaz. Bu soğukta Elazığ'a yardım eli uzatan,
arama çalışmalarında destek olan herkesten Allah razı
olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan
rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyorum.
Dualarımız sizinle" dedi. Gülben

Ergen ise "Geçmişler olsun Elazığ. Başka bir
yüreğin acısını hissedebildiğin kadar insansın"
dedi. Aleyna Tilki, "Bu akşamki Kıbrıs konseri-
miz iptal. Deprem alanındaki çaresiz insanla-
rın çaresiz anlarında yaşadığı bir felakete sessiz
ve derinden bir gün geçirerek sesleniyorum.
Elimden gelen yardımı da yapmaya gönülden
istekli olduğum gibi herkesin büyük küçük de-
meden elinden ne gelirse gelsin yardım yapması-
nın kâr olduğunu söylemek istiyorum. Sabır ve
dayanma gücü duasıyla. 
Çok geçmiş olsun" mesajını paylaşırken, Fahriye
Evcen, "Allah yardımcınız olsun. Acılı ailelere
sabır, yaralılara acil şifa diliyorum" duasında bu-
lundu. Hamdi Alkan da "Depremde hayatını kay-

beden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim.
Tüm yaralılarımıza acil şifalar" ifadelerini

kullandı. 
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ET VE SARKÜTERİ
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Çarşı Migros Karşısı 

DEPREM iciN 
‘BiR’ OLDULAR

TUAL’DEN
25. SANAT YILINA 

ÖZEL KONSER
Tual grubunun solisti Sezi Çeşitli, geçtiğimiz hafta

Kadıköy'deki Dorock XL'da sahne aldı. 25. Sanat Yılına Özel
konser veren Sezi'yi sevenleri yalnız bırakmadı

KAsıM, tiryakinim, Pen-
cere gibi klasikleşmiş
şarkılarını seslendiren
başarılı sanatçıya seven-
leri hep bir ağızdan eşlik
etti. Kendi şarkılarının
yanı sıra meslektaşları-
nın da eserlerini seslen-
diren ünlü şarkıcının
geniş repertuvarı dikkat-
lerden kaçmadı. saat
22.30'da başlayan eğ-
lence, gecenin geç saat-

lerine kadar sürdü. ünlü
prodüktör Kemal Kekeva
ve Dj Mahmut Görgen
sezi'yi dinlemeye gelen-
ler arasındaydı. 

Ben yaşamaya
çalışacağım

sahneden sevenlerine
seslenen sezi Çeşitli:
"Böylesine önemli bir ge-
cede geldiğiniz için çok
teşekkür ederim. Bu

akşam şarkıları sadece
dinlemeyelim, sadece
söylemeyelim. Yaşa-
maya çalışalım. Ben ya-
şamaya çalışacağım"
dedi. Kuliste gazeteci
dostlarını ağırlayan ve
sohbet eden başarılı so-
list, tek tek fotoğraf çekil-
meyi de ihmal etmedi.
Gecenin fotoğraflarını ise
ünlü fotoğrafçı ve gaze-
teci Yaşar Şenyüz çekti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremden sonra ünlü isimler harekete geçti. Sosyal
medya üzerinden üzüntülerini dile getiren ünlüler, aynı zamanda yardım çağrısında da bulundu
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7 AY önce 'Görücez Finalde' adlı teklisini çıkaran
genç şarkıcı Güven Yüreyi, yeni şarkısını dinleyici-
siyle paylaştı. 'Aldanmam' adlı duygusal parçanın
sözü ve müziği Fikret Dedeoğlu imzası taşıyor.
Düzenlemesini Metehan Köseoğlu yaparken mix
ve mastering'ini Utku Ünsal ve Emre Kıral yaptı.
Klip yönetmenliğini Ramazan Arslankaya üstlenir-
ken tanıtım fotoğraflarını ise Halil Güzel çekti.
Styling'i için yakın arkadaşı Adnan Kızıltaş'ın kıya-
fetleriyle boy gösteren Yüreyi'nin tarzı çok beğe-
nildi. Video klip çalışmasında saçlar Emre Altın'a,
makyaj ise Damla Bakır'a emanet edildi. 'Aldan-
mam' Sony Müzik etiketiyle yayınlandı.

Güven Yüreyi

MÜZİK
DUYGU
İŞİDİR

Halk müziği
sabatçısı Ersin
Güloğlu, 
"Öncelikle müzik
duygu işidir. Şarkı 
söylemekte öyle... Eğer bu konuda
iyiyseniz müzikal donanımınız varsa
muhakkakki kaliteli bir albüm veya
şarkılarla dinleyenlerinize merhaba
demelisiniz" dedi
türK Halk Müzüği sanatçısı Ersin Güloğlu, İs-
mail Gökgez'e konuştu. Aslen tuncelili olan olan
Güloğlu Elazığ'da doğduğunu ve 8 yaşına kadar
bu şehirde yaşadığını söyledi. Yeni şarkısı, 'taş
Mısın Demir Misin?' hakkında konuşan Güloğlu,
"Yeni şarkımızın sözü ve müziği rahmetli usta 
seyfi Doğanay'a ait. Yönetmenliğini Gökhan Kan-
tos, aranjörlüğünü onur Çetin yaptı. Profesyonel
olarak 3 albüm ve 7 klip mevcut  ilk defa bir tekli
sıngle ile  karşınızdayım. Popçu görünümünde fan-
tezi arabesk yorumcusuyum" bilgisini verdi. 

Sonu hep hazin olacak

Gökgez'in "sizce şarkıcı olmak uç maliyetli bir iş mi?"
sorusunu cevaplandıran Güloğlu, "Aslında değil önce-
likle müzik duygu işidir. Şarkı söylemekte öyle... Eğer bu
konuda iyiyseniz müzikal donanımınız varsa muhakkakki
kaliteli bir albüm veya şarkılarla dinleyenlerinize merhaba
demelisiniz. Ama bu işle hiç bir ilginiz yok ise buda ne
kadar kaliteli veya maliyetli işler yaparsanız yapın yine
sonu hep hazin olacaktır. Çünkü herşeyden önce  müzik
duygu işidir" ifadelerini kullandı. 

Avrupada konser veriyor

Güloğlu, sahne aldığı mekanları da "Haftaiçi 2 gün İstanbul'da
ulusal bir radyoda programcıyım aynı zamanda, perşembe ak-
şamları Avcılar çınar sahnesinde cuma akşamları ise Bostancı
Anatolia sahnesinde şarkılarımı söylüyorum. Haftasonlarını ise
Avrupa konserlerim nedeniyle başta Almanya Hollanda, İsviçre
ve diğer Avrupa ülkelerinde konserler veriyorum" şeklinde 
sıraladı. 

Mahzuni Şerif en başta gelir

Güşoğlu, 'Kendinize örnek aldığınız isimler var mı?' sorusuna da
"Halk müziğinde gerek derinliği gerek eserleriyle beni kendine hay-
ran bırakan başta aşık Mahzuni Şerif üstadımız gelir. Müslüm Gürses
müslüm baba idolümdür. Ayrıca Zeki Müren şarkılarına bir başka
hayranlığım olup Bob Marley tutkunuyumdur. Hatta geçtiğimiz rama-
zan ayında gittiğim bir Amerika seyahatimde neredeyse bütün plakla-
rını aldım" cevabını verdi. 

‘Aldanmam’
diyor

Tarkan Demet
Akalın

Aleyna
Tilki

Tual

Ersin
Güloğlu

Enkazdaki kırık oyuncak
17 Ağustos 1999 depreminde babası Ali Ferah’ı
kaybeden Şebnem Ferah, Elazığ’daki depremzede-
lere duygusal bir mesaj gönderdi. "Enkazdaki kırık
oyuncak" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Fotoğraf-
taki 3-4 yaşlarımdan kalma, kırılmış bir oyuncak pi-
yano. Küçücükken her bir tuşuna dokunduğumda
kendime kocaman dünyalar yaratmayı öğrenmi-
şim. tabii sonradan bazı objeler sembolikleşebili-
yor; annem ve babam bu oyuncağımı hep
saklamışlar" diyen Ferah, "1999 depreminden
sonra enkazdan bu oyuncak kırılmış parçalarıyla
bir şekilde çıkmış. Bana bir poşetin içinde verdi-
ler. Poşeti açtığımda kırılmış bir oyuncak ve
bolca beton tozu vardı. un ufak olmuş o beton
parçaları bizden babamızı, binlerce insandan
sevdiklerini almıştı" ifadelerini kullandı. 

O kutuya hiç dokunamadım
Poşeti bir kutuya koyduğunu aradan 20 yıl
geçmesine rağmen bir kez bile o kutuya do-
kunamadığını sözlerine ekleyen Ferah, "Dün
gece hiç uyumadım. o kutuyu açtım, parça-
ları elimden geldiğince yapıştırdım. Henüz
bitmedi, biraz daha uğraşmam gerek...
Elazığ ve çevresinde insanların büyük ço-
ğunluğu; izlerini kalplerinde ömür boyu
taşıyacakları şekilde yaralandı. Acılarını
derinden paylaşıyorum. Hayatını kay-
bedenlere rahmet, yakınlarınaysa ken-
dilerini onarabilmeleri için kuvvet
diliyorum" temennisinde bulundu. 

Şebnem
Ferah



Ş işli Piyalepaşa Bulvarı'nda bir oto-
mobilin motosiklete çarpması sonu-
cunda motosiklette bulunan 1'i  

          kadın 2 kişi yaralandı. Kaza, Piyale-
paşa Bulvarı üzeri Çağlayan istikametinde 
20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara 
göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen  
34 PA 7877 plakalı  otomobil, Piyalepaşa 
Bulvarı üzerinden Sultan Sokağı'na dön-
mek isterken Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan 
istikametine seyir halinde olan Tuncay 
Boysal idaresindeki 34 AHL 800 plakalı 
motosiklete çarptı. 

Yaralı kadın ağladı 

Çarpmanın etkisiyle sürücü Tuncay Boysal 
ise yanındaki arkadaşı Berfin Hürcan yara-
landı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatan-
daşların başında beklediği yaralılardan 
Berfin Hürcan'ın bacağını tutarak ağla-
ması kameralara yansıdı. Olay yerinde ilk 
müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla 
Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına 
alındı.  Kazaya karışan motosiklet ve oto-
mobil otoparka çekilirken  otomobilin sü-
rücüsü ifadesi alınmak üzere karakola 
götürüldü.  

Motosikleti fark etmedi 

Kazayı gören  ve yaralılara yardıma koşan 
bir kişi, "Kasımpaşa'dan Çağlayan istika-
metine giden otomobil  motoru fark et-
medi. Muhtemelen telefonla oynuyordu ya 
da telefonla konuşuyordu. Motoru fark et-
medi. Motora vurdu. Kadının ayağı kırıldı. 
Motorculara biraz daha dikkat göstersin-
ler. Telefonları bıraksınlar" dedi. 
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 ESENYURT'TA eşinden ve ço-
cuklarından ayrı yaşayan yaşlı 
adamın evinden kötü kokula-

rın geldiğini fark eden komşuları polise 
haber verdi. Polis çilingir yardımıyla eve 
girince talihsiz adamın çürümeye başla-
mış cesedi ile karşılaştı. Olay Esenyurt 
Fatih Mahallesi 889 sokakta bulunan 
bir evde yaşandı. İddiaya göre eşinden 
ve çocuklarından ayrı yaşayan 76 yaşın-
daki Mustafa Çilingir'in evinden kötü 
kokular yükselmeye başladı. Kokuyu 
fark eden komşuları polise haber verdi. 
Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımı 
ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı adamın 
çürümeye başlamış cesedini gören polis 
ekipleri olay yeri inceleme ekibi çağırdı. 
Yapılan incelemede talihsiz adamın 
yaklaşık bir hafta önce vefat ettiği belir-
lendi. Yaşlı adamın evinde yapılan ince-
lemenin ardından cenazesi kesin ölüm 
nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp  
Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evden ceset çıktı

BEŞİKTAŞ Maslak'ta sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil, takla atarak yoldan çıktı. 

Ağaçları deviren otomobil hurdaya dönerken 
kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Büyük-
dere Caddesi üzeri Milli Savunma Üniversi-
tesi önünde saat 06:30 sıralarında meydana 
geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 
BA 5407 plakalı otomobil, Büyükdere Cad-
desi üzeri Sarıyer istikametine seyir halinde 
olduğu esnada yoldan çıkarak takla attı. 
Milli Savunma Üniversitesi'nin duvarına  
çarpan ve ağacı parçalayarak durabilen  
otomobil hurdaya döndü. Feci kazada oto-
mobilde 3 kişi yaralandı. 

Otomobil hurdaya döndü 

Kazayı gören vatandaşların haber verme-
siyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekip-
leri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve 
itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden 

çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi olay ye-
rinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılar has-
taneye kaldırıldı. 3 yaralıdan 1'inin 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 

ekipleri, bölgede ikinci bir kaza olmaması 
için önlem aldı. Hurdaya dönen otomobil 
çekici yardımıyla kaldırılırken polis kazayla 
ilgili çalışma başlattı.

Araba hurdaya döndü burnu bile kanamadı

OTOMOBİLDEKİ kadını öldürdükten sonra cesedi 
taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 
gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar 
etti. Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ana-
dolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, Saffet 
Özarslan yönetimindeki motosikletin arkadan çarp-
masının ardından aracı durdurdu. Otomobilden 
inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak 
kendini aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay ye-
rine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yö-

neldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın 
cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin 
Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız ar-
kadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklaya-
rak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi 
Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

Köprünün ortasında dehşet!

GAZİOSMANPAŞA'DA 4 katlı 
bir binanın çatı katı alev alev 
yandı. İtfaiye ekipleri olay ye-

rine gelerek yangına müdahale etti. Yan-
gında ölen ya da yaralanan olmadı. 
Yangın, saat 07.30 sıralarında Hürriyet 
Mahallesi 208 Sokak'ta meydana geldi. 
Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir bina-
nın çatı katında henüz bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede 
tüm katı ve çatıyı sardı. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk 
edildi. Kısa sürede olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangına merdivenle müda-
hale etti. Yaklaşık yarım saat süren 
çalışmaların ardında yangın kontrol al-
tına alındı. Yangın nedeniyle panik olan 
mahalle sakinlerinin de sokağa dö-
küldü. Görgü tanığı Ufuk Şimşekli, 
"Ana caddeden gelirken baktım duman-
lar çıkıyor. Koşarak aşağıya indim. Ar-
kadaşlarla zillere bastık. Bina sakinlerini 
uyandırdıktan sonra itfaiyeyi aradık. 
Çatı katında çıktı yangın. Yaralı yok. 
Yaşlı bir teyze vardı onu indirdik." dedi.   

Bina alev alev yandı

Otomobil takla attı 

ERAY Doğancı boşanmak isteyen eşi 
Rümeysa Doğancı’yı, kendisini aldat-
tığını öne sürüp inşaat alanına götüre-
rek bayıltana kadar dövdü. Saldırgan 
eş o anları cep telefonu kamerasıyla 
çekip sosyal medyada paylaştı. 
İstanbul Sancaktepe’de işlediği suç-
tan dolayı cezaevine giren Eray Do-
ğancı (27) bir süre önce dışarı çıktı. 
İddiaya göre eşi Rümeysa Doğancı 
(25) kendisinden boşanmak istedi. 
Evliliklerinden 2 çocukları olan Eray 
Doğancı, cezaevindeyken kendisini al-
dattığını iddia edip eşiyle tartışmalar 
yaşadı. Önceki gün eşini inşaata götü-
ren Eray Doğancı, genç kadını darp 
etti. Rümeysa’nın boğazına diziyle 
bastırarak nefessiz bırakan saldırgan 
eş, o anları cep telefonu kamerasıyla 
çekip sosyal medyada yayınladı. Rü-
meysa, dakikalarca süren dayağın ar-
dından bayıldı. Bunun üzerine Eray, 
inşaat alanından ayrıldı. Bir süre 
sonra kendisine gelen Rümeysa polisi 
arayarak yardım istedi. 

42 suç kaydı var 

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Rümeysa Doğancı’nın başvu-
rusu üzerine dayakçı kocayı gözaltına 
aldı. Rümeysa Doğancı, hastanedeki 
tedavisinin ardından sığınma evine 
yerleştirildi. Uyuşturucu kullanmak ve 
kasten yaralamanın da arasında bu-
lunduğu 14 farklı suçtan toplam 42 
suç kaydı olan Eray Doğancı çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi.

Canlı yayında 
eşini dövdü!

Şişli’de otomobilin çarptığı 
motosikletteki 2 kişi 
 yaralandı. Yaralı kadın  
kırıldığı belirtilen bacağını 
tutarak uzun süre ağladı

Beşiktaş Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 
takla attı. Ağacı devirdikten sonra duvara çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

YOL ORTASINDA 
CAN PAZARI 

YANGIN, akşam saatlerinde 
Cihangir Mahallesi Gediz 
Sokak'ta 5 katlı bir binanın 

en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 
binanın üst katındaki daireden du-
manlar yükselmeye başladı. Apart-
manın içini dumanın sarmasıyla 
birlikte bütün apartman sakinleri 
kendini dışarı attı. Durumun haber 
verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Polis ekipleri çevrede güvenlik ön-
lemi alırken, itfaiye erlerinin müda-
halesi sonrası yangın kontrol altına 
alındı. Söndürülen yangın çevrede 
paniğe neden olurken, polisin olayla 
ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan, 
sağlık ekipleri de herhangi bir olum-
suzluğa karşı hazır bir şekilde olay 
yerinde bekledi. 

 

Avcılar dumana boğuldu
Avcılar’da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 

kısa sürede kontrol altına alınırken, bina sakinleri sokağa döküldü
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi 

alırken, itfaiye erlerinin müdahalesi 
sonrası yangın kontrol altına alındı

ESENYURT'TA viraja hızlı 
giren otomobil sürücüsü di-
reksiyon hakimiyetini kay-

betti. Önce bir taksiye çarpan otomobil 
ardından takla atarak yolun kenarına 
savruldu. Kazada iki aracın sürücüsü de 
yaralandı. Kaza saat 02.30 sıralarında 
Haramidere-TEM Bağlantı Yolu Beylik-
düzü istikametinde meydana geldi. İd-
diaya göre 34 PT 4567 plakalı 
otomobilin sürücüsü viraja hızlı girince 
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce 
hemen yanında seyir halindeki Murat 
Y. yönetimindeki 34 MHR 83 plakalı 
taksiye çarptı ardından yaklaşık iki yüz 
metre savrularak takla attı. 



S ayıştay'ın 2018 yılın İBB denetim 
raporunda, deniz ulaşımında kul-
lanılan deniz taksilerin faaliyetle-

rini mevzuata aykırı olarak 
sürdürdüğünü tespit etti. Sözcü'den 
Özlem Güvemli'nin haberine göre ra-
porda, deniz taksilere İBB Meclisi tara-
fından belirlenen ücret tarifesine göre 
her yıl ruhsat verilmesi ve ücret tahsilatı 
yapılması gerekirken hali hazırda hiçbir 
deniz taksinin ruhsatlandırmasının ya-
pılmadığı belirlendi. 

İstanbul deniz ulaşımında aktif olarak 
kullanılan deniz taksilerin, İBB tarafın-
dan bu faaliyetlerini icra etmesi bakımın-
dan yetkilendirilmiş durumda 
olmadığına dikkat çekilerek “İdare gelir 
getirici nitelikte olan söz konusu iş için 
ihale gerçekleştirmemiş ve bu kapsamda 
elde edilmesi gereken gelirden mahrum 
kalmıştır. Aynı zamanda ücrete tabi işler 
arasında yer alan Deniz Taksi Çalışma 
Ruhsatnamesi Bedeli, İBB Meclisi tara-
fından 2018 yılı ücret tarifesinde belir-

lenmesine karşın bu meyanda tahsil edil-
miş hiçbir gelir de söz konusu değildir” 
denildi. 

İhalesiz verildi 

Taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon 
içinde yürütülmesi amacıyla İBB bünye-
sinde kurulan UKOME'nin aldığı bir ka-
rarla 2007 yılında deniz taksi 
işletmeciliğinin o dönem İBB şirketi olan 
İDO'ya verilmesi de mevzuata aykırı bu-
lundu. 2008 tarihinde İDO AŞ'nin deniz 

taksi işletmeciliği için Teknomar Denizci-
lik ile 8 yıl süreli sözleşme imzaladığı an-
latıldı. Sözleşmenin süresinin 2016 
yılında bittiği, İDO AŞ'nin özelleştirilmesi 
ile birlikte 2011'de haklarını Şehir Hatları 
AŞ'ye devrettiği hatırlatıldı. Deniz taksi 
sözleşmesinin 2016 tarihinde sona ermiş 
olmasına rağmen söz konusu şirketten 
tahsil edilmesi gereken tutarların tam ola-
rak tahsil edilemediği için Şehir Hatları 
AŞ'nin deniz taksileri işleten şirkete karşı 
icra başlattığı ve dava açtığı aktarıldı. 
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Bugün biraz basketbol, biraz da 
futbol konuşalım; Ana tema
”profesyonellik” 

Bazı geceler, sabaha karşı bir bakmışsın 
ki saat alarmları çalıyor, evlerin ışıkları bir 
bir yanıyor. İşte o evlerden biri de bizim ev.  

Saatler, 04:00’e kurulu yani, NBA Los 
Angeles Lakers basket maçına ve 
lakabı”Kral James”olan, LeBron Ja-
mes’e... Aslında LeBron nereye biz oraya 
desek daha doğru olur. 

*** 
Maç sonucunda, Lakers NBA basketbol 

takımı, rakibi Brooklyne Nets ile karşılaştı 
ve 20 bin kişilik Barclays Center’de 128-
113 sayı üstünlüğü kazanarak, Batı Konfe-
ransı lig sıralamasında birinciliğini 
korudu.  LeBron James bu maçta 27 sayı, 
12 ribaunt ve 10 asistle galibiyete büyük 
katkıda bulundu. Bütün ünlülerin ilgi gös-
terdiği NBA’da, Bill Clinton’da tribünde 
seyirciler arasındaydı. 

Maçı izleyenler izledi, maç yorumu yap-
mayacağım ama bu kadar taraftarı olan 
takımların ve oyuncularının sergilediği di-
siplin, sorumluluk, bağlılık çok imrendirici. 
Buna kısaca profesyonellik diyebiliriz. 

*** 
Takımın en yaşlısı LebRon. Yaşı 35 

olmuş bir oyuncu ve her maçına en yüksek 
performans ile çıkıyor. Yılda sadece 2 mil-
yon dolar özel antremanlara ve antrönör-
lere ödüyor. Magazinde, sansasyonda yok. 
Çünkü; profesyonel sporcu ve sadece  müt-
hiş oyun başarısı ile anılıyor. 

Babasız büyümüş, eşi ve 3 çocuğu ile 
yaşamını sürdürüyor. Çocukluğundan beri 
basketbolla içiçe ve okul yıllarının tama-
mında, okulun en iyi takım oyuncusu ola-
rak bugünlere gelmiş. 

*** 
Şimdi dönüp, 30 takıma sahip NBA’nın 

neden bu kadar taraftarı var, neden dünya-
nın en pahalı oyuncuları burada diye düşü-

nürsek, aklımızdan neler 
geçer? NBA’da oynayan takımların sahip-
leri var. Şaibe, şike,“maç satıldı, 
alındı”şüphelerine yer yok!  

Yolsuzluk, kavga-dövüş yok. Çok sıkı de-
netleme var ve basketbolcuların herhangi 
bir nedenle kavga etmesi durumunda, veri-
lecek ceza en az 15 maç sahalardan uzak-
laştırma. İzleyen sporseverlerin keyfini 
bozacak, iyi bir maç izlemesinin önüne ge-
çecek hiçbir olumsuzluk yok. 

Profesyonellik, sporculuk, mücadele var 
sadece. “Neden bu kadar taraftarı var, sa-
bahın köründe insanlar neden ekrana kilit-
leniyor?”sorusunun cevabını vermek zor 
olmasa gerek. 

*** 
Şimdi bir de İngiltere Premier 

Liginin”kırmızı”lakaplı takımı Liverpool 
FC’ye gözleri çevirelim. En son şampiyon-
luğunu 1990 yılında yaşamış. 1992 yılında 
Premier Lig kurulmuş ve henüz bu lig’de 
şampiyonluk sevinci yaşayamamış.  

Alman Teknik Direktörleri Jurgen 
Kloop, takımın başına geçtiğinden bu yana 
yeniden yapılanmaya gitti ve olağanüstü 
bir kadro oluşturdu. Genç kadrodan ta-
kıma dahil ettikleri ve iyi transferler yap-
mış olması sebebiyle sahalara müthiş bir 
takım çıkardı.  

*** 
Bu sezonda ise, şu ana kadar oynanan 

23 maçta namağlup ve sadece bir beraber-
liği olması nedeniyle,  şampiyonluğun en 
yakın adayı.  Fenway Sports Group’a ait 
Liverpool takımının maddi olarak değeri 
de çok yüksek ve astronomik ücret teklif-
leri sunarak talip olan kuruluşlar var.  

*** 
Liverpool’un 55 bin kişilik Anfield stadı 

her maçta tıklım tıklım. Boş koltuk gör-
mek zor. Biletler satışa çıkar çıkmaz satı-
lıyor. Taraftar sonuç ne olursa olsun 

takımını protesto etmiyor ve sahada yalnız 
bırakmıyor. “Yönetim istifa”sözleri, ya da 
küfürleşmeler yok. Çünkü klüpler özel ve 
şaibe, şike,”alındı-satıldı”şüphelerini ola-
naksız kılıyor. Zaten takımın uzun süren 
başarısızlığında, profesyonel bir davra-
nışla teknik direktör ve yöneticinin ta-
kımla irtibatı kesiliyor. “Yolsuzluk” 
kelimesinin içinde barındırdığı ayrıntıları 
buralarda görmek çok mümkün değil. 

*** 
Dünyanın en pahalı takımlarından, en 

çok kazanan oyuncularından ve izlenenle-
rinden bahsettik.  

Ancak başarı hiç bir zaman şans değil-
dir. Eğitim, disiplin, çok çalışmak ve yapı-
lan işe inanmak gibi bir çok değerin bir 
araya gelişi getirir saygıyı, başarıyı. Tüm 
dünyada bu kadar taraftarı olan ve izlenen 
takımların, oyuncularının en çok kazanan-
lar arasında olması şaşırılacak bir durum 
değildir. 

Darısı, Türk Basketbolu ve futbolu’nun 
başına... 

Sevgiyle kalın 

Los Angeles Lakers ve “Kral James”, LeBron James

Kent Konseyi’ne yeni çalışma ofisi

Sevim Y. GÜNEY
ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Bahçelievler Kent Konseyi’nin yeni çalışma ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye 
Başkanı Hakan Bahadır, “Kent Konseyimiz yeni yerinde daha üretken çalışmalara imza atacak” dedi

YAZAR Hayati İnanç, Bağcılar Bele-
diyesi’nce düzenlenen “Can veren 
pervaneler” isimli konferansta çoğu 

gençlerden oluşan ilçe sakinleriyle bir araya 
geldi. Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da 
katıldı. Kendini dede ile torun arasında posta-
cılık yapan bir kişiye benzeten İnanç, unutul-
muş olan örf ve adetlerimizden ahlak 
kurallarına kadar birçok konuda hem bilgi 
verdi hem de uyarılarda bulundu.  

Kapalı olanı aç, açık olanı kapa 

Dünya sevgisinin hastalıkların başı olduğunu 
belirten İnanç, “Ondan kurtulmak lazım. 
Dünya sevgisinden kurtulmadan saadete 
ermek çok zor. Adama sormuşlar ‘malını mı 
seversin günahını mı?’ ‘Tabii ki malımı severim’ 
demiş. Ama sevdiğini bırakıp gidiyorsun sev-
mediğini götürüyorsun. ‘Ne yapayım peki?” 
diye sordu. Cevap, sevdiğini götür sevmediğin 
bırak kalsın. Malını götürmek, ahrete yatırım 
yapmakla olur; günahını bırakmak da tövbe et-
mekle olur.  Mutluluğun formülünü soruyorlar. 
Kapalı olanı aç, açık olanı kapa. Yani kapalı 
olan kese onu aç. Açık olan da ağız onu da 
kapa. Boş lafı bırak malı ver. Aldığın değil ver-
diğin senin. Çünkü beden almakla ruh ver-
mekle doyar. Elini vermeye alıştır bir gün can 
vereceksin. Eli vermeye alışık olan canı kolay 
verir. Çaresi bu yani” dedi. 

Evlat annenin eseridir 

Kadınların önemine de dikkat çeken İnanç, 
sözlerine şöyle devam etti: “Evlat annenin ese-
ridir. Ya anne yetiştirir ya da kimse yetiştire-
mez. Baba problem olmasın yeter. Baba olarak 
evladına iyilik yapacaksan anasına iyi davrana-
caksın. Erkeklere, hepimize, topluma, siyasi 
partilere, sivil toplum kuruluşlarına, devlete 
düşen görev bu. Herhangi bir şeyi başarmış 
insan bilir ki; yol arkadaşının yardımı olmadan 
başarıya ulaşması imkansızdır." İnanç, Ela-
zığ’da meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın 
hayatını kaybetmesine neden olan 6.8’lik dep-
remle ilgili de açıklamalarda bulundu. Acı gün-
ler geçirdiğimizi ifade eden İnanç, şunları 
söyledi: “Bir afete maruz kaldık. Bu kardeşleri-
mize dua edelim. İmtihan zamanıdır. Yapabil-
diğiniz kadar yardım yapın. Tam zamanı. 
Merhamet ederseniz merhamet bulursunuz" 
dedi. UFUK ÇOBAN

Şimdi yardım zamanı
Elazığ’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 

deprem hakkında açıklama yapan Yazar  
Hayati İnanç “Acı günler geçiriyoruz. Bir afete 
maruz kaldık. Bu kardeşlerimize dua edelim. 

İmtihan zamanıdır. Yapabildiğiniz kadar  
yardım yapın. Tam zamanı” dedi

guneys13@hotmail.com

NE GELIRI VAR 
NE DE RUHSATI
Sayıştay, 2018 yılı itibariyle birçok deniz taksinin yasal bir zemin olmaksızın çalıştığını, ruhsatlarının bulunmadığını 
tespit etti. Ayrıca İBB’nin deniz taksicilik hizmetinden hiçbir gelir elde etmediğine dikkat çekildi

UKOME KARARI 
İLE VERİLEMEZ 

İBB'nin yasa ile  
kendisine verilen 
görev, yetki ve  
sorumluluklar  

arasında yer alan, 
deniz ulaşımın 

önemli bir parçası 
konumunda bulunan 

deniz taksilerin  
işletilmesi işini 

UKOME kararı ile  
o dönem belediye 
şirketi olan İDO'ya 

ihalesiz olarak  
vermesi mevzuata 

aykırı bulundu.

KENT Konseyi’nin yeni çalışma ofisinin 
açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Tülay Kaynarca, Bahçelievler Belediye 
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kent Kon-
seyi Başkanı Göksel Erdem, belediye 
meclis üyeleri, siyasi ilçe başkanları, 
muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaş-
lar katıldı. Kent Konseyinin çalışmalarını 
daha sağlıklı ortamda yürütebilmesi için 
eski başkanlık binası olarak kullanılan bi-
nanın bir bölümü kendilerine tahsis ettik-
lerini belirten Başkan Bahadır; “Kent 
Konseyimiz yeni yerinde daha üretken 
çalışmalara imza atacak. Gençlerimizi ve 

kadınlarımızı burada gerçekleştirilecek 
faaliyetlere katılmaya davet ediyorum” 
dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay 
Kaynarca da Kent Konseyi’nin yeni yeri-
nin hayırlı olması diledi. 

Ortak sese kulak vereceğiz 

Bugünden itibaren çalışmalarını daha 
sağlıklı bir ortamda yürüteceklerini vur-
gulayan Kent Konseyi Başkanı Göksel 
Erdem, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. 
Hakan Bahadır’a teşekkür etti. Erdem, 
“Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte, 
Bahçelievler’in ortak aklına ve ortak se-

sine kulak vereceğiz. İlçemizin, sosyo-
ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, 
eğitimden sağlığa, çevre sorunlarından 
turizme kadar birçok alanda çözüm 
odaklı çalışmalar yürüteceğiz” dedi. Bah-
çelievler’de 2010 yılında kent yaşamında, 
kent vizyonuna demokratik katılımın yay-
gınlaştırılması, hemşerilik hukuku ve 
ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi ama-
cıyla kurulan ve çalışmalarını yürüten 
Kent Konseyinin, yeni yerinde mini kü-
tüphane, sanat atölyesi, çalışma ve top-
lantı odaları ile Kent Konseyi yönetim 
birimlerinin çalışma ofisleri yer alıyor.

Hayati İnanç, programı Molla Cami’nin 
Peygamberimiz için yazdığı şiiri 

okuyarak bitirdi. Başkan Lokman  
Çağırıcı da ev sahibi olarak İnanç’a 

çiçek takdim etti.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek 
İmamoğlu ile birlikte, dünü, Malatya 

ve Elazığ’da geçirmiş, deprem felaketi ya-
şayan vatandaşların acılarına ortak ol-
muştu. İmamoğlu çifti, dünü de deprem 
bölgesinin yanı başındaki Tunceli’ye ayırdı. 
İmamoğlu, Tunceli’deki ilk ziyaretini 5 
Ocak'tan bu yana kendisinden haber alına-
mayan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki 
Gülistan Doku’nun ailesine yaptı. İma-
moğlu’na bu ziyarette, CHP Tunceli mil-
letvekili Polat Şaroğlu da eşlik etti. 
İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, endişeli 
bekleyişlerini sürdüren aileye üzüntülerini 
bildirdi. Doku’nun annesi Bedriye Doku ve 
İmamoğlu çifti, birbirleriyle zaman zaman 
Kürtçe tercüman aracılığıyla anlaştı. İma-
moğlu, İstanbul’dan gelen bir ekibin de 
arama çalışmalarına katıldığını belirtirken, 
anne Bedriye Doku , “Ben bir anneyim. 
Bize yardım edin. 22 gündür biz burada 
her gün ölüyoruz. Sizin elinizden ne geli-
yorsa yardım edin” sözleriyle acısını belli 
etti. İmamoğlu, gözü yaşlı anneye, “Hepi-
miz elimizden geleni yapıyoruz. Takip de 
ediyoruz” yanıtını verdi. Dilek İmamoğlu 
da acılı anneye sarılarak desteğini gösterdi. 
Bu sırada duygusal anlar yaşandı. 

Eğitimsizlik görüyoruz 

İmamoğlu, daha sonra Tunceli Beledi-
yesi’ni ziyaret etti. İmamoğlu ve eşini 
makam odasında ağırlayan Maçoğlu, şun-
ları söyledi: “Başkan’ın bugünkü ziyareti 
bizi onurlandırdı. İBB’yle diyalog içerisin-
deyiz. Birçok belediyeyle diyaloglarımız 
sürüyor. Bu anlamıyla önümüzdeki dönem 
bir daha bu şehre geldiğinizde daha kap-
samlı bir programla bir araya geleceğiz. 
Bizim de deprem sürecinde Elazığ’da, Ma-
latya Pötürge’de birkaç mühendis arkadaş-
larımız araştırma yapıyorlar. Ülkemiz, fay 
hatlarının çok yoğun olduğu bir ülke. Bu 
anlamıyla geçmişteki yapılaşmadan tutun, 
birçok alanda sorunlar yaşanıyor. Biz de 
fay hattı olan bir şehiriz. Ona uygun bir 
halk eğitim çalışması olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Yoksa bugünden, geçmişte 
yapılan yapılara müdahale etme imkanı-
mız yok. Onları yıkıp, geçemezsiniz. Her 
gittiğimiz yerde eğitimsizliği görüyoruz. 
Deprem anındaki kaçışmalar gibi durum-

lar daha çok ölümlere neden olduğu or-
taya çıkmıştır. Bu eğitimler üzerine biraz 
kafa yoracağımızı düşünüyorum.” 

Böyle bir sebeple gelmek istemezdik 

“Bölgeye böyle bir sebeple gelmeyi iste-
mezdik” diyen İmamoğlu, “Ama ne yazık 
ki bir deprem ve kayıplarımız var. Önce-
likle başımız sağ olsun hepimizin. Dep-
remle yaşayan bir ülkeyiz. Bütün 
coğrafyaları kapsıyor ama açıkçası bu ko-
nuda başarılı da değiliz. Çünkü, tedbiri 
alabilmiş bir ülke olamadık. Bunun içinde 
belediyelerin de suçu var, yönetimlerin, hü-
kümetlerin de kusuru var. İnşallah bundan 
sonra, daha hızlıca tedbir alan ve önceliği 
bu konu olan bir ülke olmayı başarırız. Bu 
vesileyle geldik. İstanbul’dan yüksek sayıda 
ekiplerimiz vardı. Onları gezdik, dolaştık. 
Sonra milletvekilimizle bu bölgeye bir zi-
yaret yapalım diye planladık. Gelirken 
Tunceli’ye uğramak, sizi ziyaret etmek  
istedik” diye konuştu. 

ELAZIĞ’DA meydana gelen dep-
rem sonrasında, birçok belediye 
yardım seferberliği başlattı. Be-

şiktaş Belediyesi de yardımların toplanması 
için harekete geçti. Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat’ın başlattığı yardım sefer-
berliği hemen karşılık buldu. Yüzlerce 
vatandaş depremin yaralarını sarmak için 
uyku tulumu, mont, battaniye, çadır, kışlık 
yetişkin ve çocuk ayakkabısı başta olmak 
üzere buna benzer malzemeleri Beşiktaş 

Belediyesi Ana Hizmet Binasına getirdi. 
Başkan Rıza Akpolat, başkan yardımcıları 
ve ilgili birim müdürleriyle gün içinde top-
lantı yaparak yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. 

Dayanışma için teşekkür ederiz 

Yardım seferberliğine gösterdiği hassasiyet-
ten ötürü komşularına teşekkür eden Baş-
kan Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı. 
"# Deprem bölgemizdeki vatandaşlarımız 
için tek yürek olduk! Başlattığımız daya-
nışma köprüsüne yoğun ilgi gösteren kom-
şularımıza teşekkür ederiz.  
Yardımlarınızı 28 Ocak 17.00’ye kadar Be-
lediye hizmet binamıza bırakabilirsiniz. Be-
şiktaş’ta paydaşlarımıza ve komşularımıza 
yaptığımız çağrı sonucunda, dün geceden 
itibaren yüzlerce vatandaşımızdan deprem 
bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler 
geldi. Salı günü 17.00’ye kadar yardımları-
nızı bize ulaştırabilirsiniz." DHA 

SAADET Partisi İstanbul 
İl Başkanlığı ocak ayı Ge-
nişletilmiş İl Divan Top-

lantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. Açılış ko-
nuşmasını Saadet Partisi İstanbul İl 
Başkanı Dr. Abdullah Sevim yaptı. 
Sevim, her 4 gençten 1’inin işsiz ol-
duğunu belirterek, “Bugün milleti-
miz, bir ekonomik kriz altında inim 
inim inliyor. İşsiz sayısı 5 milyona 
yaklaşmış durumda. Her 4 gençten 

birisi işsiz. Asgari ücret, azami sefalet 
üretiyor. İnsanlarımız ekonomik ge-
rekçelerle intihara sürükleniyor. İs-
tanbul sözleşmesi, toplumsal cinsiyet 
eşitliği projesi her geçen gün altımızı 
oymayı sürdürüyor. 2 milyon kişi 
alkol bağımlısı. 1 milyon 300 bin in-
sanımız uyuşturucu belasına müp-
tela. KHK’lıların ahı her yeri sarmış, 
EYT’lilerin sesini duyan yok. Ülkede 
adalet olduğuna inanan kimse kal-
mamış” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş tek yürek oldu

ELAZIĞ ve çevresinde arama 
kurtarma çalışmalarına katı-
lan İBB ekipleri 3.günde Ela-

zığ’ın Sürsülü mahallesindeki enkazda 
diğer ekiplerle birlikte çalışarak enkaz-
dan 8 vatandaşı yaralı kurtardı. 
Mustafapaşa Mahallesi’ndek çalışma-
larda ise 9 kişi yaralı olarak enkaz altın-
dan çıkartıldı. Sivrice ilçesinin 
Çevrimtaş köyünde İBB İtfaiye Sualtı 
Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) 2 yaralı 
vatandaşa ulaştı. Çalışmalarda 7 vatan-
daşın da cansız bedenine ulaşıldı. İBB 
ekipleri, Cuma gecesinden itibaren böl-
gede toplam 19 kişi ve çok sayıda hay-

van kurtardı. Yardım için giden Destek 
Hizmetleri Lojistik ekibi, Elazığ’da ko-
nuşlanarak mobil tırda 3 bin kişiye 3 
öğün yemek vermeye başladı.  
1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa 
kamyonu, jeneratör vb. ekipmanların da 
yer aldığı ekipte, gıda mühendisi, teknik 
ve hizmet personelleri de bölgede çalış-
maya başladı. 
İBB iştiraklerinden Hamidiye AŞ’nin su 
tankeri de bölgede temiz su temini ve 
dağıtımı hizmetine başladı. Ekipler ay-
rıca evleri yıkılan veya zarar gören va-
tandaşlar için bölgede 100’ün üzerinde 
AFAD çadırı kurdu.

Elazığ’da çalışmalar sürüyor 

Ç atalca olası İstanbul Depremine ne kadar 
hazır sizce? 17 Ağustos 1999 depremini 
çabuk mu unuttuk? 1999'da meydana gelen  

            depremde 2 canımızı yitirdik... Bir bina yerle 
bir oldu. Bir kaç bina hasar gördüğü için güçlendirme 
ile sağlamlaştırılmaya çalışıldı. Çatalca Lisesi çok 
büyük hasar gördüğü için yıkılıp yerine yeni bir bina 
yapıldı. 

Ancak şu an Çatalca olası İstanbul Depremine ki " 
Sıra İstanbul'da" diyen bilim adamlarına rağmen 
hazır mı? 

Mesela Çağlayan Ege İş Hanı, Mesela Altingözler 
İşhanı... Hatta Çatalca Merkezdeki bir çok iş hanı 
depreme ne kadar hazır? Ya da Konutlar diye adlan-
dırdığımız bölge depreme ne kadar hazır? 

Çatalca Belediyesi ve bazı dükkanları kişilere satıl-
mış olduğu için sahiplerine ait olan Çağlayan Ege 
İşhanı... Bence bu bina en kısa sürede boşaltılmalı ve 
derhal yıkılmalı. Depremde yerle bir olacağını görmek 
için müneccim olmaya gerek yok. Yine diğer bahsetti-
ğim yerler. Aynı statüde. Dilek düğün salonu ve eski 
adliye binası neden yıkıldı? 1999 depremi sonrası 
hasarı ortadaydı. 

Türkiye Deprem Bölgesi noktasında Dünya' da 
altıncı... Ama gel gör ki depremlerde en fazla ölü 
sahibi olma noktasında ise üçüncüyüz. Sebebi ise o 
çürük binaları inatla terketmemek... O çürük bina-
larda kentsel dönüşümü uygulama çabasında olma-
mak. O kadar gevşek davranıyoruz ki... 

Bir gün inatla o binalarda durduğumuz için kendi 
kendimizin katili olacağımızı da unutuyoruz. Hatta 
bunu dile getirmeyip olası tüm can kayıplarından 
sorumlu olacağımızı da unutuyoruz. 

Deprem öldürmüyor aslında... Görüyoruz ki çürük 
bina, kötü zemin ve panik öldürüyor.  

Tabi umursamazlık. 
Ama şunu unutmamak gerekir ki, Silivri'de 

meydana gelecek olan 7 şiddetinin üstündeki deprem 
de dahil olmak üzere tüm depremler en çok Çatalca'yı 
etkileyecek. 

Elâzığ, Malatya sarmalında meydana gelen hasar 
ders olmalı aslında bizlere! 

Tedirginlik had safhada, tedbir sıfır! 
Elâzığ depremi İstanbul'u tetikler mi sorusu en 

gündem sorulardan. Ama asıl soru şu olmalı; 
"Hazır mıyız" bunu tüm ilçeler sormalı kendi 

kendine. 
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de sormalı. 

Şu an deprem olsa, bahsi geçen binalara Allah koru-
sun bir şey olsa... 

Derhal önlem almalıyız. Deprem toplanma bölgele-
rini ilan etmekle olmaz sadece bu işler. 

Allah depremi bizlere göstermesin ama gösterdiği 
anda da hazır olmayı nasip etsin...

ISTANBUL TUM ULKEYE 
EL UZATACAK SEHIRDIR

İBB, Elazığ ve Malatya’yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderdiği arama kurtarma ve yardım 
ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 158 personel ve 23 araçtan oluşan ekipler, enkaz altından 19 vatandaşı kurtardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, deprem felaketini yaşayan Elazığ ve Malatya’nın ardından, 
dün de Tunceli’deydi. Burada konuşan İmamoğlu, "İstanbul, bütün Türkiye’ye el uzatmak mecburiyetinde olan bir 

şehirdir; doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi fark etmez. Her yörede bir izi olmalı" dedi

TUNCELİ’DE son birkaç haftadır yaşa-
nan Gülistan Doku olayına da değinen 
İmamoğlu, “O aileyi de ziyaret ettik. 
Biraz dertleştik. Umut ediyorum o ko-
nuda da inşallah iyi haber olur. Ama 
üzücü bir olay tabi. Bir haber alınamı-
yor. Hayatta bunlar da var, ama bir yan-
dan hizmet de var” dedi. Maçoğlu’na 
çalışmalarında başarılar dileyen İma-
moğlu, “Tunceli, bizim için çok özel bir 
şehir hem doğasıyla hem insanıyla. 
Hem de açıkçası Genel Başkan’ımızın 
memleketi burası. Dolayısıyla özel bir 
hassasiyetimiz var. Bütün belediyeleri-
mizin, bütün yerel hizmetlerin iyi olma-
sını arzu ederiz. O bakımdan Tunceli 
sınırlarına özel bir ilgi gösteriyoruz. 
Göstereceğiz de tüm ilçelerimize, şehri-
mize. Size de başarılar diliyoruz. Özgün 
bir tarzınız var. Daha önce, Beylik-
düzü’nde de beraber olduk. İnşallah 
Tunceli’ye güzel hizmetler sunarsınız. 
Biz de yanınızdayız. İstanbul, bütün 
Türkiye’ye el uzatmak mecburiyetinde 
olan bir şehirdir; doğusu-batısı, kuzeyi-
güneyi fark etmez. Her yörede bir izi ol-
malı. O sorumlulukla da belediye 

hizmetlerini yapıyoruz. Biz, bir lütuf 
değil, tam aksine sorumluluğumuzu ye-
rine getirme çabası içerisindeyiz. İnşal-
lah güzel iş birliklerimiz olur. Dediğiniz 
gibi; bu bir mecburiyet ziyareti ama 
Munzur’un tadını, Tunceli’nin güzellik-
lerini görmeye elbette yine geleceğiz. Te-
şekkür ederiz ev sahipliğinize” şeklinde 
konuştu. HABER MERKEZİ 

Sorumluluk almak zorundayız 

Beşiktaş Belediyesi, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı. 
Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya yüzlerce vatandaş, kısa 

sürede yanıt vererek depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini Beşiktaş Belediyesi’ne getirdi

HALKEVLERİ, soğuklar artarken temel ısıma 
araçlarına gelen zamlara karşı sokağa çıktı. 
Avcılar’da bir araya gelen İstanbul Halkevleri 

üyeleri, “İnsanca yaşam için ısınma haktır! Zamlar der-
hal geri çekilsin!” açıklaması yaptı. Açıklamada konu-
şan Avcılar Halkevi üyesi Samut Karabulut, Avcıların 
da deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak şunları söy-
ledi: 1999’da çok ciddi bir yıkım yaşadık. Gün gece de 
yaşanan Elazığ merkezli depremde, Elazığ ve Ma-
latya’da yurttaşlarımız hayatını kaybetti. Türkiye’nin ve 
İstanbul’un bir deprem kuşağında olduğunu bilim in-
sanları 20 yıldır tekrar ediyorlar. 20 yıldır önlem alın-
ması gerektiğini buna kaynak aktarılması gerektiğini 
söylüyorlar. Ama siyasi iktidar 20 yıldır bu konuda hiç-
bir şey yapmıyor. Hepimizden deprem için çok büyük 
paralar topladılar. Bütün halktan sadece deprem için 
dünyanın parasını topladılar. Özel İletişim Vergisi diye  
cep telefonlarımızdan dünyanın parasını topladılar. 75 
milyar lira para topladılar. Peki ne yaptılar bu parayı. 1 
kuruşunu dahi depreme harcamadılar. Bizim enkaz al-
tında kalmamızı beklemek dışında bir şey yapmıyorlar. 
Vergi topluyorlar. Peki, ne yapıyorlar bu vergileri? Ma-
liye Bakanı’nın da geçen yıllarda söylediği gibi, “yol 
yaptık” diyorlar, “havaalanı yaptık” diyorlar, “köprü 
yaptık” diyorlar. Deprem için toplanan vergileri neden 
deprem için harcamıyorlar. Deprem için vergi toplandı-
ğında vatandaşa harcarlarsa herkese eşit bir biçimde 
harcamaları gerekir. Ama herkese eşit harcama yapmak 
yerine, bir avuç yandaşın cebine rant diye aktarmanın 
hesabını yapıyorlar. Bakanlar, belediye başkanları put 
gibi makamlarını koruyorlar. Depremde insanlar öldü-
ğünde hiç bir şey yapmıyorlar. Kızılay Başkanı deprem 
haberini alır almaz “Sms ile 10 TL para bağışlayın” 
diyor. Ama kendilerine Boğaz’a bakan yerde, ayda 12 
bin dolara villa kiralıyorlar. Müdürün maaşı 34 bin lira, 
yardımcısının maaşı 21 bin lira. Kendi eşlerini de 
danışman yapıyorlar onlara da ayrı maaş bağlıyorlar.”

Zamlar geri çekilsin!
Temel ısınma araçları elektrik ve doğalgaza 

yapılan zamları protesto eden İstanbul  
Halkevleri, “İnsanca yaşam için ısınma haktır! 
Zamlar derhal geri çekilsin!” açıklaması yaptı

Gündemimiz  
Kanal  

olmamalı

gercekcatalca@gmail.com
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HAYATIN GERÇEKLERİ

Çatalca ve deprem...



T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu-
rada yaptığı konuşmada, Elazığ
merkezli depremden dolayı buruk

bir gün yaşandığını belirterek, "Sözlerimin
hemen başında, dün gece saat 20.55'te ya-
şadığımız Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 şidde-
tindeki depremde hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı
vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılmadığını
aktaran Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımız
bütün programlarını bu toplantıda bizimler
birlikte olmak üzere yapmışlardı ancak dün
akşamki depremden sonra Cumhurbaşka-
nımız her zamanki gibi dar gününde, zor
gününde milletinin yanında Elazığ’da ola-
cak. Allah’ın izniyle Türkiye, bu büyük fela-
ketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma
içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde
hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyo-
rum. Allah daha beterinden korusun." diye
konuştu.

Herkese başarılar diliyorum

Bakan Pekcan, DEİK'in bir sivil toplum ku-
ruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lo-
komotifi haline geldiğine dikkati çekti. 95
kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye'nin en
büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 44
uluslararası müteahhitlik şirketinin 33’ünün,
en büyük 70 ihracatçı şirketten 23’ünün
DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret ol-
duğunu ifade eden Pekcan, "DEİK’in yaka-
ladığı ivmeyi devam ettirerek, başarı çıtasını
çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına
inanıyorum. Bir ticari diplomasi kuruluşu
olan DEİK yönetiminde ve 146 iş konseyi-
nin her birinde görevlerine devam edecek
veya yeni görev alacak arkadaşlarımıza şim-
diden başarılar diliyorum." dedi.

Dünyada örnek bir kurum

DEİK'in 35'inci yılında ülke ve sektör bazlı iş
konseyleri ile dünyanın her yerinde faaliyet
gösterdiğini aktaran Pekcan, birbirinden kıy-
metli iş konseyleri ile dünyanın hemen her
yerinde, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri-
nin çok boyutlu bir şekilde icra edilmesine
katkı sunmak için çalışmaları sürdürdükle-
rini söyledi. DEİK'in mevcut yapısı ve devlet

kurumları ile olan yakın
çalışma kültürü ile
kamu-özel sektör or-
taklığının dünyadaki
en güzel örneklerin-
den birini sergile-
diğini belirten
Pekcan, şunları
aktardı: "Bu-
güne kadar
Sayın Cum-
hurbaşkanımı-
zın riyasetinde
iş insanları-
mızla hemen her
ülkeye önemli ça-
lışma ziyaretleri
düzenlendi.
Keza, yurt
içinde uluslar-
arası nitelikli sa-
yısız iş etkinliği
gerçekleştirildi.
2002 yılında 36
milyar dolar
olan ihracatı-
mızı, geçmiş
dönem bu ba-
kanlıkta görev
yapmış bakan-
larımızın da kat-
kılarıyla 180
milyar doları
aşmış bulunu-
yoruz. Ben, hu-
zurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza,
ihracatçımıza ve yatırımcımıza engin deste-
ğini hiçbir zaman esirgemedikleri, yurt
içinde ve yurt dışında bizlerin en büyük des-
tekçisi oldukları için, başta DEİK, TİM
olmak üzere tüm ihracat ailesi ve Türk özel
sektörü adına bir kez daha şükranlarımı ve
saygılarımı arz ediyorum."

Dış ticaret önem arz ediyor

Bakan Pekcan Türkiye'nin dış ticaretindeki
başarılı performansına da değindi. Özellikle
gelişmiş ülkelerin küresel ekonomide başlat-
mış oldukları korumacılık eğilimleri ve artan
ticari engellere rağmen Türkiye'nin dinamiz-
mini koruduğunu vurgulayan Pekcan, şun-
ları kaydetti: "İhracat artışına devam

ediyoruz.
Hangi ülkeye
gidersek gidelim
Türk iş dünyası-

nın başarılarına
şahit oluyoruz.

Yaptıklarınız ve bu
çabalarınız boşa
gitmiyor. Biz
gittiğimiz yer-
lerde Türk
firmalarının
ürünlerinin
kalitesi, işlerinin
zamanında
teslimatı ve 
satış sonrasında
ürünlerinin 
arkasında
olmalarını
memnuniyetle
dinliyoruz. 
Bizler de sizinle
gurur duyuyo-
ruz. 2019 yı-

lında dünyada küresel büyüme finans
krizinin olduğu yıl hariç son 18 yılın en
düşük değerindeydi. Küresel ticaret artışı da
yüzde 4 olarak tahmin edilirken yüzde 1
olarak gerçekleşti. Ama Türkiye’nin ihracatı
yüzde 2 arttı ve Türkiye dünyada en çok ih-
racat yapan 50 ülke arasında ihracatını
oransal olarak en fazla artıran artıran 7'nci
ülke, mutlak değer olarak en fazla artıran
5'inci ülke konumuna geldi."

Karşılama oranları yükseldi

Dış ticaret açığındaki olumlu gelişmelere
değinen Pekcan, "Dış ticaret açığımız yüzde
45 azalarak 54,3 milyar dolardan 29,9 mil-
yar dolara geriledi. Dış finansman gereksi-
nimimiz 24,4 milyar dolar daha geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde
85,8’e yükseldi. Bu oran 1957’den bu yana;
son 62 yılda gerçekleşen en yüksek ihracatın
ithalatı karşılama oranıdır. Net ihracatın
Türk ekonomisinin büyümesine 9'uncu ay
sonu itibariyle 4,7 puan katkı verdi. Bu da
son 18 yılda net ihracatın büyümeye verdiği
en büyük katkı."

Yenilikçi projeler hayata geçecek

Ticaret erbabının Türkiye için üretmeye,
çalışmaya devam ederken bakanlık olarak
kendilerine destek olmak için çalıştıklarını
anlatan Ruhsar Pekcan, "2019 yılında yine
Cumhuriyet tarihinde en yüksek rakam
olan 3,2 milyar TL ihracat destekleri verdik.
Ve yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın da te-
veccühleri ile, 2020 yılı için ihracatçılarımızı
desteklemek üzere 3,8 milyar TL'lik bütçe
ayırmış durumdayız. Bir taraftan da, ticare-
tin ve ticaret erbabının iş ve işlemlerinin ko-
laylaştırılması için pek çok yenilikçi projeyi
hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.
Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemi ile birlikte iç ticaret, gümrükler
ve dış ticaretin tek bir çatı altında toplandı-
ğını ifade ederek, bu sayede, koordinasyon
ve hızlı karar alma kabiliyetinin muazzam
derecede arttığını dile getirdi. Artan koordi-
nasyon ve eşgüdüm ile yenilikleri ticaretin
her alanında ve gümrüklerde hızlı bir şe-
kilde uyguladıklarını kaydeden Pekcan, 
"İhracatçı tabanımızı genişletmek için
esnafımıza, küçük işletmelere ve koopera-
tiflere yönelik e-ticaret eğitimleri veriyoruz.
2019 yılında 7 bin esnafımıza e-ticaret eği-
timleri verdik, 3 bin 500 kadın ve genç giri-
şimcilerimize ihracatçı olma yönünde
eğitimler verdik. Bir taraftan da, yine ticaret
erbabımızın önünü açmak için, yabancı ti-
caret ortaklarımızla temaslarda bulunmaya
devam ediyoruz." dedi. HABER MERKEZİ

PAZARTESİ 27 OCAK 20206 EKONOMİ

aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, Elazığ'ın Sivrice ilçe-

sinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki
deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki
vatandaşların SGK prim ödeme süresinin
30 Nisan 2020 tarihine uzatıldığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malat-
ya'daki depremzedelerin SGK prim ödeme-

lerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sel-
çuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana
gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malat-
ya'da iş yeri ve iş verenlerimizin yanında
olmak adına SGK prim ödeme süresini 30
Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Borçlar faizsiz taksitlendirilecek

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlen-
dirme imkanı getirileceğini de aktaran Sel-

çuk, "Ayrıca yazılı başvuru yapılması ha-
linde azami 12 aya kadar tecil faizi alın-
maksızın ertelenen bu borçların
taksitlendirilmesi imkanını da
sağlıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha
başsağlığı, yakınlarına sabır, aziz milleti-
mize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Devletimizin her daim vatandaşlarımızın
yanlarında" açıklamasında bulundu.  

sGk ödeme süresi uzatıldı
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Afrika ülkeleriyle olan iş birliğini de özellikle
önemsediklerini aktaran Pekcan, "Dostlarımızın

ve kardeşlerimizin toprağı olarak gördüğümüz Af-
rika ülkeleriyle ilişkilerimizi inşallah daha da yoğun-

laştıracağız. Nitekim yarın sabah da Sayın
Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, iş insanlarımızın da

dahil olduğu bir program ile Cezayir, Gambiya ve
Senegal’e çalışma ziyaretlerimiz olacak. Devleti-

mizden aldığımız güçle, ticaret erbabımızın
önünü açmak için görüşmelerimizi ve

müzakerelerimizi sürdüreceğiz."
ifadelerini kullandı.

AfrikA ile 
dostluk önemli

Ticaret Bakanı
Pekcan, DEİK 

Genel Kurulunda,
"2020 yılı için

ihracatçılarımızı
desteklemek üzere

3,8 milyar TL’lik
bütçe ayırmış

durumdayız" dedi

Vadeli mevduat faizi 2019'un
ikinci yarısından itibaren gerile-
yerek, geçen hafta yüzde 9,60

ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. Eko-
nomide geçen yıl başarılı bir dengelenme
süreci geride kaldı. Yıl sonu itibarıyla Yeni
Ekonomi Programı'ndaki (YEP) yüzde
12'lik enflasyon hedefi tutturulurken, poli-
tika faizinde de tek haneye bir adım daha
yaklaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), Temmuz 2019'dan bu
yana politika faizini 1275 baz puanlık indi-
rimle yüzde 24'ten yüzde 11,25'e düşürdü.
Geçen yılın haziran ayında yüzde 23'e yak-
laşan vadeli mevduatın ortalama faizi, ka-
demeli olarak düşerek yeni yılda yüzde
10'un altına geldi. 17 Ocak'ta vadeli mev-
duat ortalama faizi yüzde 9,60 ile 3 yılın en
düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli
mevduat faizi yüzde 9,21'e, 3 aya kadar
vadeli mevduat faizi yüzde 10,33'e, 6 aya
kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,25'e, 1
yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde
9,54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de

yüzde 9,65'e indi. Analistler, enflasyon
ve politika faizinde düşüşün gelecek ay-
larda devamı durumunda mevduat faiz-
lerinde geri çekilmesinin süreceğini

belirtti.

Dengeleme süreci önemli

Türkiye ekonomisinde Eylül 2018'de baş-
layan ve 2019 yılının tamamında sürdürü-
len disiplin ve dengelenme sürecinin
meyvelerinin görüldüğünü söyledi. Banka-
cılık sisteminde, TCMB faiz indirimlerine
paralel olarak gerileyen mevduat faizle-
rinde ve bu denklemin doğal bir sonucu
olarak düşen kredi faizleri tarafında bu
meyvelerin görüldüğünü belirten Paksoy,
şöyle devam etti: "TCMB'nin şu ana kadar
gerçekleştirdiği 1275 baz puanlık indirimin
kur ve faiz tarafında pozitif fiyatlanması-
nın Merkez Bankasına önümüzdeki süreç
için yeni manevra alanı verirken, bankacılık
sistemine de maliyet tarafında mevduat fa-
izlerinde tek haneye inişle ciddi bir potan-
siyel verdiğini görüyoruz."

Pozitif sürecin devamı mümkün

Paksoy, enflasyon çıpası izin verdikçe

TCMB'nin faiz indirimlerini fiyat ve finan-
sal istikrar çıpalarına bağlı olarak kademeli
ve dengeli bir şekilde sürdürdükçe, 2020
içerisinde bu pozitif sürecin devamının
mümkün olduğunu söyledi. 
Global ölçekte beklenmedik bir negatif
haber akışı ile içsel dinamikler ya da jeopo-
litik risklerle kur, faiz veya CDS tarafında
dengeli pozitif trendi etkileyecek ekstrem
bir yön değişimi olmadıkça bankacılık sis-
teminin Türkiye'nin değişim sürecini ve

üretimini destekleyecek tarafta olacağını
öngören Paksoy, şu değerlendirmelerde
bulundu:
"Bankacılık sektörüne dair yurt dışı önemli
kurumlardan son gelen pozitif raporlarda
bu hikayenin desteklendiğini izliyoruz.
Bütün bunların paralelinde mevduat faiz-
leri tarafında tek hanelere inildiğini gör-
mekteyiz. Yıl içerisinde yüzde 7-10 bandı
içinde fiyatlamaların potansiyel olarak
masada olacağını bekliyoruz."

Geçen yılın ikinci yarısında
itibaren düşüş eğilimindeki vadeli

mevduat faizi 3 yılın en düşük 
seviyesi olan yüzde 9,60'ı gördü
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Çelik su aldı
ABD ve AB'nin Türkiye'den ithal

ettiği çelik ürünlerine yönelik
aldığı koruma tedbirleri nedeniyle

sektörün bu ülke ve bölgelere
ihracatı yaklaşık bir yılda 2 milyon

748 bin ton azaldı
Türkiye'nin çelik ürünleri açısın-
dan önemli pazarları konumunda
bulunan ABD ve Avrupa Birliği-

nin (AB) ithalata yönelik koruma tedbirleri
nedeniyle söz konusu yerlere yönelik ihracatı
geçen yılın ocak-kasım döneminde bir ön-
ceki yıla göre yaklaşık 2 milyon 748 bin ton
düştü. Türkiye'nin Fas tarafından çelik itha-
latına getirilen antidamping önlemine karşı
Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) açmış ol-
duğu davayı kazanması, Hindistan'ın çelik
ve petrol ürünleri ithalatını sınırlandıraca-
ğına yönelik haberler ve son olarak Malezya
hükümetinin Türkiye ve Singapur'dan ithal
edilen çelik betonarme çubuğuna nihai kesin
anti-damping vergisi getirdiğini açıklaması
koruma tedbirleri konusunu gündeme ge-
tirdi. Özellikle ABD Başkanı Donald
Trump'ın, aralarında AB ve Türkiye'nin de
bulunduğu ülke ve ülke gruplarından çelik it-
halatına koruma tedbirleri alması, AB'nin de
karşı koruma tedbirlerini uygulamaya koy-
ması Türkiye'nin bu pazarlara yönelik ihra-
catını olumsuz etkiledi. Türkiye Çelik
Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre,
sektörün ABD'ye ihracatı 2018-2019 Kasım
döneminde 1 milyon 150 bin tondan 309
bin tona, AB'ye ihracatı da aynı dönemde 9
milyon 62 bin tondan 7 milyon 155 bin tona
indi. Böylece iki pazara yönelik ihracattaki
gerileme 2 milyon 748 bin ton olarak 
gerçekleşti.

Türkiye mağdur edildi

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, açıkla-
mada, koruma tedbirlerinin, 2018'de Çin'in
dünya çelik piyasalarını "işgal" etmesinden
sonra hız kazandığını söyledi. Çin'in Türki-
ye'ye ihracatının 2 yıllık bir sürede 400 bin
tondan 3 milyon tona yükseldiğini dile geti-
ren Yayan, bu ülkenin ihracat fiyatının ham
madde olarak kullanılan hurda fiyatlarına
yaklaştığını ifade etti. Çelik sektöründeki bu
gidişatın koruma tedbirlerini beraberinde ge-
tireceğini katıldıkları uluslararası toplantı-
larda birkaç yıldır anlattıklarını kaydeden
Yayan, ABD Başkanı Donald Trump'ın da
başkan seçilmesinin hemen ardından çelik
ürünlerine yönelik koruma tedbirleri alma-
sından sonra AB'nin de karşı koruma tedbir-
leri aldığını ve daha sonra buna Türkiye'yi
de dahil ettiğini hatırlattı. Yayan, "Böylece
Türkiye, mağduru olduğu bir uygulamanın
ikinci, üçüncü kez mağduru oldu. Yani
Çin'in başlattığı dünya çelik piyasasını işgal
eden yaklaşımından sonra bu kez ABD,
bütün dünya ülkelerine yüzde 25 koruma
tedbiri uyguladı, 2018'in ağustos ayında, si-
yasi gerekçelerle bunu Türkiye için yüzde
50'ye çıkardı. Arkasından AB, bu gelişmeleri
gerekçe göstererek yine Türkiye'yi mağdur
etti." dedi. Çin ile başlayan ABD ve AB ile
devam eden koruma tedbirleri sürecinin et-
kisiyle aynı yöntemleri benimseyen Kanada
ve Fas gibi ülkelerin aldığı tedbirlerin de
Türkiye açısından sıkıntı yarattığını belirten
Yayan, "Sadece geçen yıl dünya genelinde
108 adet koruma tedbiri, damping, telafi
edici işlem vergisi gibi soruşturmalar açıldı.
Bunların önemli bir kısmı Türkiye'yi de kap-
sıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Canlılık yurt içinde olmalı

Koruma tedbirlerinin özellikle ABD tara-
fında 2020 yılında da devam etmesini bekle-
diklerini dile getiren Yayan, "AB tarafında,
Türkiye bir adım atmadıkça, olumlu adım
anlamında yeni yönetimin tavrını bekleyece-
ğiz. İnşallah Türkiye'yi başka ülkelerle aynı
kefeye koyan politikalar bir kenara bırakılır."
diye konuştu. Yayan, 2020'de çelik tüketimi-
nin artış eğilimine girmesini beklediklerini
ifade ederek, şöyle konuştu: "İnşaat, otomo-
tiv ve beyaz eşya alanlarında hareketlenme
bekleyebiliriz. Türkiye siyasi açıdan bir sı-
kıntı yaşamadıkça bu, ekonominin çarkları-
nın daha istikrarlı bir şekilde dönmesine
imkan sağlayacak. Kredi faizleri ve yatırım
yapılması açısından şu anki koşullar 2019
başındaki koşullardan daha cazip. Ekono-
mide sağlanan bu canlılığı yurt içi üreticilere
verme konusunda bir gayret göstermediği-
miz takdirde ithalatta patlama olacak.
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G ünümüzdeki şehirlerde ve kentlerde sorunla-
rın en başında trafik geliyor. Adeta ulaşım
insanların yaşamlarını felç ediyor.

Bu sorunun birçok sebebi vardır. Bana göre en
önemli sebebi ise eğitimsizliktir.

Ve eğitimin en fazla olması gereken yerlerden bi-
risi de şüphesiz sürekli trafikte olan kişilerdir.
Çünkü trafikte yapılan büyük veya küçük hata ve
yanlış bir hareketten dolayı sakatlanma, ölüm gibi
acı sonuçları getirebiliyor. 

2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen
418 bin 488 trafik kazasında 2 bin 524 kişi haya-
tını kaybederken, 285 bin 638 kişi yaralandı. Bir yıl
boyunca kural tanımayan sürücülere 5,6 milyar lira
ceza kesildi. 

Bu sebeplerden dolayı sürekli trafikte olan mini-
büs şoförlerine geçtiğimiz günlerde Esenyurt 113
Nolu Taşıyıcı Kooperatifi ve Esenyurt Kent Konseyi
şoförlere eğitim semineri düzenledi. Yapılan bu eği-
tim Esenyurt’ta ilk defa düzenlendi. 

Eğitim seminerine katılan Esenyurt Belediye
Başkanı Sn. Kemal Deniz Bozkurt'un konuşmasın-
daki şu cümle çok anlamlıydı ; " İyilik bulaşıcıdır,
önce biz iyi olacağız ." 

Biz toplumda yaşayan bireyler olarak üzerimize
düşeni yaparsak, toplumdaki birçok problem 
çözülecektir. 

Önemli olan kimin ne dediği değil, sizin ne
yaptığınızdır...

Deprem kader midir?

1- Yapılan yapılar, binalar, inşaatlar çürük 
yapılmazsa..

2 - Yapılan binalardan, inşaatlardan çalmazlar ve
kısmazlarsa..

3- Yetkililer yapıları incelerken görevini dört
dörtlük yaparsa...

4- Kanunların boşluklarından yararlanılmazsa...
5- Otopark ve yeşil alanlar rant için talan 

edilmezse...
6- İnsanların doğal yasam hakları 

çiğnenmezse ... 
Ve tedbir alınırsa depremde ölenler ecelleriyle

ölürler. Kader deriz.
Unutmayalım insanı ölümden eceli korur. Ecel

gelmeden ölüm olmaz. 
Fakat biz insanoğlu çok kazanma hırsı yüzünden

kendi elimizle dünyamızı karartıyoruz. Buna da
kader diyoruz...

Unutmayalım Acının Dili, Dini, Irkı, Rengi
olmaz! 

-Bu acı “İnsanlık acısıdır."
Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kay-

beden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine
başsağlığı diliyor, depremi yaşayan tüm bölge hal-
kına geçmiş olsun diliyorum.

İyilik bulaşıcıdır
önce biz iyi olacağız

Cezayir'e gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın
toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, "Karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan 
temelinde Türkiye-Afrika ilişkileri her geçen gün daha da
güçleniyor. Her zaman söylediğimiz gibi gitmediğin yer
senin değildir" açıklamasında bulundu

C ezayir'e hareketi öncesi Atatürk
Havalimanı'nda basın toplantısı
düzenleyen Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece saat
20.55'te yaşanan Elazığ Sivrice merkezli
6,8 şiddetindeki deprem için bölge halkına
ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini
iletti. Erdoğan, "Yerin 7 kilometre derinli-
ğinde meydana gelen depremde şu ana
kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetti,
bin 607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz
altından kurtarılan vatandaşlarımızın sa-
yısı ise 45'tir. Hayatını kaybeden kardeşle-
rime Allah'tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, yaralılarımıza Rabbimden acil
şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gereken tedbirler alındı

İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakan-
larının hemen bölgeye giderek çalışmalara
nezaret ettiğini hatırlatan ve devletin dep-
rem anından itibaren tüm kurumları ve
imkanlarıyla vatandaşların yanına koştu-
ğunu söyleyen Erdoğan, "İhtiyaç duyulan
her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat
çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştı-
rılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalış-
maları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi
hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın
iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm ted-
birler süratle alınmıştır" diye konuştu.

Dayanışma mesajları aldık

Dün Elazığ ve Malatya'ya giderek çalış-
maları yerinden izlediğini ve yaralıları zi-
yaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Başkan Yardımcısı Fuat Bey,
Aile Sosyal Çalışma Bakanımız Zehra
Hanımla birlikte orada olduk. Bunun ya-
nında gerek Kızılay, gerek AFAD yoğun
bir çalışmayla zaten imkanlarını seferber
etmiş durumda. Kış günü evleri yıkılan
veya hasar gören vatandaşlarımızın mağ-
duriyet yaşamaması için her türlü çabayı
gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin
yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme
içinde sarmaya başlamıştır. 7'den 70'e mil-
letimizin tüm fertlerinin deprem bölgesin-
deki kardeşleriyle sergilediği dayanışma
her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Ela-
zığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat
yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şe-
kilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden
de pek çok dayanışma mesajları aldık. Bir
kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak
üzere depremi hisseden tüm vatandaşları-
mız ile milletimize geçmiş olsun diyorum.
Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla
insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay,
Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu
görevlilerimize şahsım, milletim adına te-
şekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü
afetten muhafaza buyursun diye de dua
ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarihi bağlara sahibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşları-

nın da davetleri üzerine 26-28 Ocak 2020
tarihlerinde sırasıyla Cezayir, Gambiya ve
Senegali kapsayan bir ziyaret gerçekleşti-
receğini, seyahatine bakanların, milletve-
killerinin ve farklı firmalardan özel sektör
temsilcilerinin de eşlik edeceğini söyledi.
Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir ile
5 asra dayalı tarihi bağlara sahip olduk-
larını belirten Erdoğan, ilişkilerin
2006'daki ziyareti sırasında imzaladıkları
dostluk ve iş birliği anlaşması temelinde
her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.
Erdoğan, Tebbun'un göreve gelmesinin
ardından Cezayir'e devlet başkanı düze-
yinde ilk ziyareti gerçekleştirmesinin se-
yahate ayrı bir önem kazandırdığını
söyleyerek, "Sayın Tebbun ile Berlin süre-
cindeki zirvede bir arada olduk. Orada
da ikili görüşmelerimizi yaptık. Sayın
Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle yapa-
cağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi
etraflıca ele alma fırsatımız da olacak. 3,5
milyar dolarlık miktarla dış yatırımcılar
arasında ilk sırada bulunduğumuz Ceza-
yir'de inşallah bir de iş forumu düzenle-
yeceğiz. Görüşmelerimizde aynı
zamanda başta Libya olmak üzere böl-
gemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir
teatisinde bulunacağız" dedi.

Yapılacak ilk resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in ar-
dından 27 Ocak Pazartesi günü Gambi-
ya'yı ziyaret edeceğini söyleyerek, "Bu
ziyarete ülkemizden Gambiya'ya cum-
hurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi
ziyaret olması bakımından ayrı bir önem
atfediyorum. Gambiya halkı 26 Aralık
2016 tarihinde düzenlenen seçimlerle de-
mokrasi yolundaki iradesini ortaya koy-
muş, yeni bir döneme girmiştir. Seçim
sürecinin demokrasinin zaferiyle sonuç-
lanması diğer Afrika ülkeleri için de emsal
teşkil etmiştir. Gambiya bizim için Afri-
ka'da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke ol-
ması hasebiyle ayrı bir konuma sahiptir.
Gambiya ile ilişkilerimizi ticaret ve turizm
başta olmak üzere her alanda geliştirmek
istiyoruz" dedi. Gambiya'nın ardından
Senegal'e geçeceğini söyleyen Erdoğan,
"Bölgesinde istikrar abidesi olan Senegal
ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek
amacındayız. Senegal Cumhurbaşkanı
Macky Sall ile çok yakın dostluğumuz
var. Kendisiyle gerek yüz yüze gerekse te-
lefonda sürekli irtibat halindeyiz. Firma-
larımız bu ülkede havalimanı gibi pek çok
büyük projeye imza atmıştır. Ülkelerimiz
arasındaki ilişkiler, tarihinin adeta altın
çağını yaşıyor. İnşallah bu ziyaretimizde
hem yatırımları hem de gündemimizdeki
diğer meseleleri görüşme fırsatı bulaca-
ğız" ifadelerini kullandı.

İlişkilerimiz yoğunlaşacak

Erdoğan, Afrika Kıtası ile kökleri 10. yüz-
yıla varan ilişkilerin olduğuna işaret ede-

rek, "Dostlarımızın ve kardeşlerimizin
toprağı olarak gördüğümüz Afrika ülke-
leriyle ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta ka-
rarlıyız. 2008 ve 2014 yılında
düzenlediğimiz Türkiye-Afrika ortaklık
zirveleriyle kıtayla iş birliğimize kurumsal
bir boyut kazandırdık. Çabalarımız neti-
cesinde son 17 yılda Afrika ülkeleriyle
Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde
381 artışla 26 milyar dolara ulaştı" ifade-
lerini kullandı.

İrtibatlar yenilenecek

2003'ten bu yana yürüttükleri Afrika açı-
lım politikasını çok yönlü, çok boyutlu
şekilde geliştirdiklerini aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Türkiye-Afrika ortaklık
zirvelerinin üçüncüsünü bu senenin
nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde
düzenlemek istiyoruz. Zirve tarihinin tes-
pitiyle ilgili Afrika birliği nezdinde temas-
larımız devam ediyor. Şubat ayının ikinci
haftasında kesin bir kararın verilmiş ol-
masını ümit ediyoruz. İş adamlarımızla
yürüttükleri projelerle Afrika'nın kalkın-
masına katkı sunarken, aynı zamanda kı-
tanın alt yapı ihtiyaçlarının
karşılanmasında da önemli rol oynuyor-
lar. Karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan
temelinde Türkiye-Afrika ilişkileri her
geçen gün daha da güçleniyor. Her
zaman söylediğimiz gibi 'gitmediğin yer
senin değildir.' Şayet biz de ülkemizi güç-
lendirmek, ekonomimizi büyütmek, tica-
retimizi artırmak istiyorsak, 'yakın', 'uzak'
demeden her yere gidecek, tüm ülkelerle
bağlarımızı tahkim edeceğiz. İnşallah bu
anlayışla, önümüzdeki dönemde gönül
coğrafyamızın farklı köşeleriyle irtibatla-
rımızı yenilemeyi sürdüreceğiz. Ziyaretle-
rimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı
sonuçlar doğurmasını temenni ediyo-
rum."

İnşa çalışmalarını başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması-
nın ardından gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. Deprem bölgesinde hasarlı
binalar için de çalışma yürütülüp yürü-
tülmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine
Erdoğan, "İlk etapta zaten hasar tespit
çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımız sürdürüyor, sürdürecek. Malatya
için hangi mahallede binaların hasarları
ne durumdadır, Elazığ'da da daha çok
köylerde sıkıntılar var, oralardaki binala-
rın durumu nedir, bunların hasar tespi-
tini yapıp süratle buralardaki yeniden
inşa çalışmalarını başlatacağız. Bunların
içerisinde yıkılması gerekenler varsa on-
ları da yıkmak durumundayız" dedi.
Dün akşam Malatya'da 5,1 şiddetinde
bir sarsıntıya şahit olduğunu söyleyen
Erdoğan, "Gecikmeye lüksümüz yok,
gecikemeyiz, geciktiremeyiz. Şu anda 3
bakanımız orada, tüm milletvekillerimiz
orada. Bakanlarımız orada tüm ekiple-
riyle hasar tespit çalışmalarını sürdürü-
yor" diye konuştu. DHA
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SOSYAL medyadaki provokatif paylaşımlarla ilgili
soruya Erdoğan, "Her şeyden önce bu birlik, ber-
berliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşı-
mız varken bir diğer taraftan da bunun gerek
siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet
can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile
ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat dev-
şiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir
karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele
sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar
var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca. Ör-
neğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne
yapmış?' diyecek kadar. Depremi durdurma şansı-
nız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu
değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke-
nin yapması mümkün değil" cevabını verdi.
Erdoğan, başbakanlığı döneminde ve sonrasında
meydana gelen depremleri hatırlatarak, "Bunlar-
dan bir tanesi Bingöl depremidir. Bingöl depre-
minde biz anında deprem bölgesine gittik, dahil
olduk ve orada adeta Bingöl'ü yeniden inşa ettik.
Van depremi, Türkiye'nin Erzincan depreminden
sonra ki belki Erzincan depreminden daha da
büyük bir deprem. Biz Van'ı yeniden inşa ettik.
Van'ın merkezinden tutun Edremitine, Ercişine va-
rıncaya kadar bütün oraları biz yeniden inşa
etmek suretiyle sosyal donatı alanlarıyla bütün
Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ve ihya ede-
rek yaşam koşullarını düzenledik" diye konuştu.

ÖYLE MESAJLAR VAR Kİ
BERBAT VE AHLAKSIZCA

KURUMLARIN deprem konusunda çok ciddi yete-
neklere sahip olduüunu belirten Erdoğan, "Zaten
Kızılayımızın durumu malum, özellikle yardımda,
iaşe, ibate, bu konularda gayet başarılı. AFAD
aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın çok
ciddi başarılarının olduğunu gördük. Jandarma-
nın çok ciddi başarılarının olduğunu gördük. Si-
lahlı Kuvvetlerimizin özellikle başarılı olduğunu
gördük. Bunlar bizi memnun ediyor. Niye? Bu
kadar sıkıntılı bir anda bu kuruluşlarımızın oraya
müdahale edişi ve müdahaledeki kabiliyetleri, bu-
radan aldıkları netice, en azından, kurtarılan va-
tandaşlarımız çocuk, anne, baba 45. Nereden
çıkardılar? Artık umutların kesildiği yerden çıkar-
dılar. Bu tabii insanı gerçekten mutlu ediyor. Bir
diğer taraftan umudu kaybetmiş olanların, anne,
baba, yakın, hepsinin umudu yaşaması bizleri yö-
neticiler olarak ayrıca sevindiriyor. Doğrusu her ne
kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de
Allah rahmet eylesin, bütün yakınlarına sabırlar
diliyoruz, milletimiz başı sağ olsun, ama öbür ta-
rafta bin 607 yaralı çıkarıldı buralardan. Bunların
bin 503'ü taburcu edildi, 104'ünün tedavisi devam
ediyor. Onları da hastanede ziyaret etme imkanım
oldu. Hastane ziyaretinde de kendilerinin ilgi, ala-
kadan mutluluğunu gördük. Bu da bizi ayrıca
memnun etti" ifadelerini kullandı.  

UMUTLARIN KESİLDİĞİ 
YERDEN ÇIKARDILAR!

GİTMEDİĞİN YER
SENİN DEĞİLDİR!

ŞiMDi ACI VAR SiYASET YOK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, "Depreme karşı önlem
almak da hepimizin ortak görevi. Böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" dedi

Surİçİ Grubunun düzenlediği 'İstanbul
Toplantıları', bugün Topkapı Akgün
Otel'de gerçekleşti. Toplantıya CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı
olarak katıldı. Program Elazığ'da meydana gelen
depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık
saygı duruşu ile başladı. Toplantıya Kılıçdaroğ-
lu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, CHP İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif
Hamzaçebi ve İlhan Kesici de katıldı. Suriçi Grubu
Başkanı Nedim Abi'nin açılış konuşmasının ardın-
dan Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. 

Önlemleri beraber alacağız

Depreme karşı önlem almanın herkesin görevi ol-

duğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünce-
leri bir zenginlik olarak gördüğümüz andan itiba-
ren aynı masada oturup sohbet edebilir,
tartışabilir konuşabiliriz. Deprem bizim yaşamımı-
zın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu. Bu coğ-
rafyanın kaderi biraz da böyle ama depreme karşı
önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japon-
ya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor. Ama
orada bizden daha şiddetli deprem olduğunda in-
sanlar hayatını kaybetmiyor, bizde insanlar haya-
tını kaybediyor. Demek ki almamız gereken
önlemler var. Bunların önlemlerini beraber alaca-
ğız. Onu veya bunu suçlayarak, ötekileştirerek
değil. Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u
aştı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların bir
kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralımız var on-

lara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de
takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığı-
mız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden
uzak durmamız lazım. Benden pek çok şeyi belki
de sorup öğrenmek isteyebilirsiniz ama izin verir-
seniz ben bugün yaşadığımız sorunlar var Türki-
ye'de bu sorunları aşmak için neler yapmalıyız,
izin verirseniz ben bu toplantıda bu çerveçede dü-
şüncelerimi ifade edeyim" ifadelerini kullandı. 

Toplumun her kesimi birlik içinde

Toplumun her kesiminin felaket anlarında birlik
içinde hareket ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu,
"Elazığ ve Malatya'da yaşanan olaylar dolayısıyla
hemen arkadaşlarımı aradım, sayın valimi ara-
dım, İstanbul'un, Ankara'nın , İzmir'in, Aydın'ın,

Mersin ve Adanın Büyükşehir Belediye Başkanları
görevle bölgedeler. Ekrem bey o bölgeye gitti.
Hem insan olarak hem malzeme olarak bölgeye
yardım götürüyorlar. Yardım götürdüler. Elbette ki
beni mutlu eden şu, zaman zaman kavga ederiz,
tartışırız ama toplumun her kesimi böyle zaman-
larda birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Bu çok
güzel bir duygu ve bu duyguyu bütün yurttaşla-
rımla paylaştığım içinde son derece mutluyum.
Farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde bir fela-
ket yaşanıyorsa, böyle zamanlarda tasada ve kı-
vançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde
bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah
bunların hepsi düzelir ve Türkiye inşallah bu sü-
reci daha z hasarla atlatmış olur" şeklinde
konuştu. DHA

Konuşmasında Türkiye'nin 5 temel sorunu sıralaya-
rak çözüm önerileri sunan Kılıçdaroğlu, şunları söy-
ledi: "Eğitim bunlardan birisidir, daha iyi bir eğitim
olmalı. Dış politika sorunumuzdur. Bölgemiz ateş
çemberine döndü. Müslüman dünyasında kan akı-
yor. Biz bunları düşünmek zorundayız. Ekonomide
ciddi sorunlarımız var, geçinemeyen insanlar var. Ve
dediğim gibi toplumsal barış açısından ciddi sorun-
larımız var. Beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız, ta-
sada ve kıvançta birlikte olmalıyız. Yaşadığımız
bölge, kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız
farklı olabilir ama vatanımız, bayrağımız bir. Aynı
vatanda huzur içinde birlikte yaşayabilmeliyiz. Ve
demokrasi açısından sorunlarımız var. Ve demok-
rasi açısından sorunlarımız var. Peki bu sorunları
Nasıl aşabiliriz? Türkiye 4 aşamalı bir strateji izle-
mek zorundadır. Bu stratejinin birinci ayağı demok-
rasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Bu neyi
getiriyor can ve mal güvenliğini getiriyor. Herkesin
can ve mal güvenliğinden hukuk önünde emin ol-
duğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Tabii demokrasi
derken, aklı kullanmama derken bir şeyi asla göz
ardı edemeyiz. Nedir o? Devlet dediğimiz kurum.
Devlet adalet ile yönetilir. Peki adaleti nasıl sağlıyo-
ruz devlette? Liyakat ile. Yani işi ehline vererek sağ-
lıyoruz. O nedenle biz ısrarla liyakat ve adalet
kavramını dile getiriyoruz. Devlette genel müdür
olmak için uzun bir yol kat etmek lazım. Bir birikim,
bir tecrübeye sahip olmanız lazım ama bakan olmak
için sadece iki şeye ihtiyaç var. savcılıktan iyi hal
kağıdı ve ilkokul diploması. Devletle siyaset arasın-
daki kurumu bu açıdan bilmeniz lazım. İkinci önemli
ayak Türkiye'nin üretmesidir. Türkiye'nin her alanda
üretmesi lazım. Tarlada, fabrikada, üniversitede, sa-
natta üretmesi lazım. İnsan oğlu neredeyse orada
üretmesi lazım"

TÜRKİYE'NİN 5 
TEMEL SORUNU VAR

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan

CHP Genel
Başkanı 
Kemal
Kılıçdaroğlu
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İ nşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
Başkanı Cemal Gökçe, Elazığ'da ya-
şanan depremin ülke gündeminden 

Kanal İstanbul'un çıkarılıp, yerine Dep-
rem İstanbul'un alınması için büyük bir 
uyarı olduğunu söyledi. Gökçe, olası bir 
İstanbul depreminde 100 binlerce binanın 
yıkılacağını ve depremin gece gerçekleş-
mesi halinde 150 bin gündüz olması ha-
linde de 50 bin kişinin öleceğini öne 
sürdü. Sözgü Gazetesi'ne konuşan 
Gökçe, yaptığı açıklamada, “Binalarımız 
çürük, kentsel dönüşüm deprem için değil 
rant için yapıldı. İmar affı riski daha da 
artırdı. Elazığ'a rağmen deprem gerçeğini 
görüp önlem almazsak bu ülke İstanbul 
depreminin altından kalkamaz” dedi. 
Fayı ve binaları konuşun  
İMO Başkanı Gökçe, Elazığ depreminin 
yaşanmasının ardından TV'lerde yine fay 
hatlarının konuşulduğunu, esas konuşul-
ması gerekenin ise faylar değil çürük bi-
nalar olduğunu söyledi. Gökçe, “Bu 
ülkede fayları bilmeyen kalmadı. Hangi 

fay nerede çocuğa sorsan bilir. Toplumun 
enerjisi faylarla boşaltılmaya çalışılıyor. 
Toplumun asıl bilmesi gereken içinde 
oturduğu binaların çürük olup olmadığı-
dır. Hangi belediyenin yapı arşivini açar-
sanız açın göreceksiniz ki binaların en az 
yüzde 80'i deprem güvenlikli değil. Yani 
depremde yıkılır, kaçarı yok. Bu binaların 
deprem güvenlikli hale getirilmesi şart” 
dedi. Gökçe, ülkedeki tüm binaların mü-
hendislik kuralları ve ilkeleri ile deprem 
yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi ve 
yeni binaların da bu şekilde yapılması ge-
rektiğini belirtirken, denetimleri de 3-5 yıl-
lık mühendislere bırakma yönteminden 
de vazgeçilmesini istedi. 1999 depremin-

den bu yana 20 yıl geçmesine rağmen 
kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm 
yapılmaya çalışıldığını ifade eden Gökçe, 
şu uyarılarda bulundu: “Bütün ülke İs-
tanbul depremini değil Kanal İstanbul 
diye suni bir gündemi tartışıyor. Elazığ 
Sivrice'de yaşadığımız deprem, Kanal İs-
tanbul diyenlerin kulağına küpe olur. İs-
tanbul depremi Elazığ gibi olmaz. 
Türkiye bunun altından kalkamaz. Sefer-
berlik ilan edilmelidir. İstanbul'un göç-
mesi demek, Türkiye'nin göçmesi 
demektir.” 

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökçe, olası bir İstanbul depreminde 150 bin kişinin  
öleceğini savundu ve “Türkiye’nin sorunu Kanal İstanbul değil, Deprem İstanbul’dur” dedi 

YOĞUN ilgi gören serginin açılı-
şına; Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız, Etnospor 

Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, İs-
tanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coş-
kun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı 
Mustafa Demirelli ve çok sayıda sanatse-
ver katıldı. Sergide yer alan birbirinden 
güzel 85 fotoğraf 10 Şubat 2020 tarihine 
kadar ziyaret edilebilecek. Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız, böyle bir 
sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu ol-
duğunu belirterek, “Etnospor Kültür Fes-
tivali'mizin fotoğraf sergisi için bir 
aradayız. Ben özellikle belediyemizde 
böyle bir sergi açma düşüncesinden dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Yönetim Kurulu'nda 
olan biri olarak ayrıca mutluyum böyle bir 
sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı. As-
lında Beyoğlu gelenekten geleceğe uzanan 
bir köprü binlerce yıllık tarihi ile farklı 
inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam 
tarzlarının, geleneklerin kendisini yüzlerce 
yıldır var edebildiği bir mekanın adı.  
Tam da Etnospor biraz da bu, farklı yerle-
rin 7 kıtada unutulmaya yüz tutmuş gele-
neksel sporların geçmişten bugüne, 
bugünden yarına taşıma vizyonu ve  
misyonu taşıyor” dedi. 

Türkiye her anlamda güçlü 

Türkiye'de geleneksel sporların güçlü ol-
duğunu ifade eden Etnospor Konfederas-
yon Başkanı Bilal Erdoğan ise, “Etnospor 
Kültür Festivali'nde ağırlıklı olarak yerel 
geleneksel sporların tanıtımını öngörüyo-
ruz. Türkiye geleneksel sporların güçlü ol-
duğu bir ülke olmakla birlikte bunların 
popülerliği noktasında aslında bir sıkıntı-
mız var. Bugün buradaki fotoğraf sergisi 
bizim festivalimizin zengin görselliğini fo-
toğraf sanatçılarının da ilgisine sunmak. 
600'ün üzerinde fotoğrafçının burada fo-
toğraflarıyla yarışması söz konusu ve 5 
dalda aldıkları ödüller var. Her geçen sene 
Türkiye'de Etnospor'a fotoğrafçıların 
daha ciddi bir rağbet gösterdiğini görüyo-
ruz. Burada kültürü yaşatıyoruz bu bir 
renklilik bir zenginlik ve umut ediyorum ki 
buradaki fotoğraflar kamuoyunda da ilgi 
görür” şeklinde konuştu. 

Türkel: Çok mutluyum 

Fotoğraf sanatçısı Adem Türkel de, “3 yıl-
dır sürekli devam eden ve geleneksel hale 
gelen Etnospor Kültür festivalinde 3 yıl 
üst üste ödül aldım ve bundan dolayı ger-
çekten çok mutluyum. Bu ödülü değerli 
Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Er-
doğan'dan almak benim için büyük gurur. 
Okçuluk alanında bir ödül aldım kendi öz 
benliğimizi yansıtan bir kareydi geçmişten 
günümüze bir kayıt almış olduk. Fotoğra-
fın amacı da geçmişten geleceğe iz bırak-
mak ve ölümsüzleştirmek 
ölümsüzleştirdiğim içinde çok mutluyum” 
ifadelerini kullandı. 
 

Beyoğlu’nda 
sergi zamanı
Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun  

düzenlediği ‘4. Etnospor Kültür Festivali 
Fotoğraf Yarışması’ sergisi, Beyoğlu  
Belediyesi Başkanlık Binası Sergi  

Salonu’nda sanatseverlerle buluştu

AK PARTİ Manisa İl Da-
nışma Meclisi Toplantısı için 
kente gelen Yıldırım, Şehza-

deler ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı zi-
yaretinde esnafla çay içti, çocuklara 
oyuncak hediye etti. Daha sonra Vali 
Ahmet Deniz ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün ile makamla-
rında görüşen Yıldırım, Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 
düzenlenen toplantıya geçti. Yıldırım, 
burada yaptığı konuşmada, Elazığ’da 
meydana gelen depremde hayatını kay-
bedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileyerek, "Depremi çar-
şamba akşamı Manisa da yaşadı. Kırk-
ağaç, Akhisar ve bölgede hissedilen 
depremde çok şükür kaybımız olmadı. 
Yıkılan binalar var. Yıkılan binalar ye-
rine gelir ama giden canlar geri gelmez." 
diye konuştu. 

Birçok tehlike atlattık 

AK Parti'nin, 2001 yılında Türkiye'nin 
dibe vurması üzerine kurulduğunu anla-
tan Yıldırım, "AK Parti, 'Muhalefet 
partisi kuralım da iktidar olalım' 
hevesiyle kurulmadı. Türki-

ye'nin, acı çeken, bedel ödeyen milletin 
kararıyla kurulan bir partiden bahsedi-
yoruz. O partinin kurucuların-
dan biri olmakla büyük 
bahtiyarlık duyuyorum." 
ifadelerini kullandı. 
Yıldırım, partinin ku-
rulduğu günden bu 
yana pek çok tehlikeyi 
atlattığına dikkati çe-
kerek, şöyle devam 
etti: "18 yıl boyunca 
bir yandan milletin ha-
yalini gerçeğe dönüştü-
rürken, bir yandan da 
iktidara karşı vesayet odak-
larını birer birer yok 
ederek bu günlere 
geldik. İktidarı-
mızın ilk 
günle-

rinden itibaren vesayet unsurları eski 
alışkanlıklarını tekrar devreye koymaya 

çalıştı. Hatırlayın, darbe heveslen-
melerini, Balyoz, Ergenekon, Ay 

Işığı... Bu girişimler yok 
muydu, elbette vardı ancak 
ondan daha sinsi FETÖ 
denen örgüt bu girişimleri 

abartarak, sulandırarak 
olan işi yalan işe çevirdi. Bu 
engeli de temizledikten 
sonra gerçek yüzünü ortaya 
koydu. MİT tırları, Gezi 
olayları, 17-25 Aralık ve 
nihayet 15 Temmuz ge-

cesi ne türlü bir örgüt olduğunu, nasıl 
emperyal güçlerin emirlerine akıllarını 
kiraladıklarını gördük." 

Hiçbir yüke ihtiyaç yok 

'Kanal İstanbul'u nasıl yapacaksın?' di-
yorlar. İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık 
kirası Kanal İstanbul’u yapar. Hiçbir 
yüke de ihtiyaç yok. 'Bu kadar parayı 
neden yatıracaksınız?' diyorlar. Karde-
şim insan biraz düşünür. Bu ülkenin 

gençlerinin işe ihtiyacı var, 
yatırıma ihtiyacı var. Eko-

nomisinin canlanmasına 
ihtiyacı var. Bunu harca-
yarak yapacaksın. Dök-
meden, toplama var mı? 
Önce dökeceksin zeytini, 
sonra toplayacaksın. 

Oraya harcanacak para 
zaten hava limanından geli-
yor. O para on binlerce 

gence iş demek, o para 
100 bin kamyoncuya, 

nakliyeciye iş demek. 
Yeni yeni iş alanları-
nın oluşması 
demek."

Havalimanın kirasıyla Kanal İstanbul yapılır!
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nın 5 yıllık kirası ile Kanal İstanbul’un yapılabileceğini söyledi

T oplumsal Barışın kırılgan fay hatla-
rını andıran yeni bir fay hattının kı-
rılıp onlarca insanı öldürdüğü, 

yüzlerce ocağı söndürdüğü şu günlerde kaz 
yemekten öteye gitmeyen Dernekler de saz 
çalmaya devam ediyorlar. 

Şimdilik 40 insanın öldüğünü ilan eden, 
siyasetin elinde tuttuğu basın ve medya 

kanalıyla gerçeği saklamaya çalıştığı ama 
Valinin ağzından çıkan"Algı çok iyi"dediği 
aslında gerçeğin 40 değil 400 kişi olacağı 
yönündeki beklentilerin yaşandığı ülkemde 
1 adım ileri 10 adım geri atarak Sivil 
Toplum Örgütçülüğü yaptıklarını öne sü-
renlerin, insanlar enkaz altındayken '' Kaz 
Geceleri" adı altında Saz çalmaları ne 

kadar doğru takdiri sizlere 
bırakıyorum. 

Dedik ya Toplumsal fay Hattının sürekli 
olarak sarsıntı geçirdiği ve en son Elazığ, 

Malatya'da yaşandığı gibi zaman zaman 
şiddetle kırılırken Dernekçilik başta olmak 
üzere insanlığın da o kırılan fay hatlarının 
altında kaldığını görmekteyiz. 

Adına Milliyetçilik denen bakışla sözüm 
ona Siyaset yapanların bu depremdeki ta-
vırlarıyla gerçek yüzlerini bir kez daha or-
taya koyan ve dertlerinin toplumsal 
sorunlar değil Kaz ve Saz olduğu Dernek-
çilik anlayışının Siyasete yansıdığını da 
görüyoruz. 

Çünkü "Kentsel Dönüşüm" adı altında 
yapıldığı öne sürülen onca boş iş gibi 
Dernekçiliğin de "çivisi çıkmış" durumda. 
Hem de 40 insanın öldüğü ve bu sayının 
400 ü bulacağının ileri sürüldüğü bir 
zamanda. 

Ha unutmadan zaten kırılmış olan 
Ekonominin Fay Hattının da iyiden iyiye 
çatladığını unutmamak gerekir. Her şeye 
rağmen "Hayat Devam Ediyor" yalanıyla 
kendimizi teselli ederken.

Dernekler ve deprem!
Fakir YILMAZ
YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Kanal değil 
DEPREM ISTANBUL

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) 
Başkanı Cemal Gökçe, kentsel dönü-
şümdeki yanlış uygulamalardan 
sonra, kaçak yapılar için imar barışı çı-
karıldığını ve imar barışından yararla-
nan binaların tamamına yakınının 
depremde yıkılma riski taşıdığını söy-
ledi. Bu binaların Kartal'daki Yeşilyurt 
apartmanında olduğu gibi zaten kendi 
kendine yıkılır hale geldiğini belirten 
Gökçe, “Deprem beklenen, yapılarının 
büyük risk taşıdığı bir ülkede yapıların 
güvenlikleri yapı sahibine bırakılır mı? 
Ne yazık ki bizim ülkemizde bırakıldı. 
İmar barışından yararlanıp 3 katı 5 
kata, 5 katı 10 kata çıkaranlar güçlen-
dirme dahi yapsa o binaların altında 
kalma riskinden kurtulamaz” dedi.  
Kentsel dönüşümün çürük binaları,  
en riskli bölgeleri değil, rantı yüksek 
yerler dikkat alınarak yapıldı ğını ifade 
eden Gökçe, “ 5 katlı yerler 10 kata,  
10 daireli yerler 20-30 daireye çıkarıldı 
Acilen ‘Deprem İstanbul' projesi  
başlatılmalı” dedi.

Kaçak yapı  
güçlendirilemez



G azeteci Uğur Mumcu'nun anısına
düzenlenen Uğur Mumcu Yol Ko-
şusu'nun 10'uncusu bu yıl da Kar-

tal'da gerçekleştirildi. Sporcular Elazığ
depreminde hayatını kaybedenler anısına
siyah bantla koştular. 24 yıl önce öldürülen
gazeteci Uğur Mumcu adına düzenlenen
10'uncu Uğur Mumcu Yol Koşusu'nda yüz-
lerce sporcu birincilik için ter döktü. Koşu 5
bin metre olmak üzere tek parkurda yapıldı.
Yarışmaya katılan sporcular Elazığ'da yaşa-
nan depremden etkilenen vatandaşlara des-
tek vermek için siyah bandaj takarak
koştular.

Vatandaşlar talep etti

Lisanslı veya amatör tüm sporcuları ve va-
tandaşları tebrik eden Kartal Belediye Baş-
kan Vekili Oktay Aksu, “Öncelikle buradan
Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan va-
tandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şi-
falar diliyorum. Yaralar illaki sarılacak ama
şunu bilim adamlarımız hep söylüyor ben
de ifade etmek istiyorum. Esasen öldüren
deprem değil binalar. Her geçen gün önlem
alsak da gerilerdeyiz. Ümit ediyorum bun-
dan sonra yapılacak inşaatlarda daha da
dikkat edilecektir. Kartal Belediyesi olarak
biz de sorumluluk üstlendik ve bir yardım
kampanyası başlattık. Belediye Başkanımız
Gökhan Yüksel de şu an Elazığ'da deprem

bölgesinde. Biz normalinde bu koşuyu dep-
rem dolayısıyla iptal edecektik. Önceden
planlanması ve vatandaşlarımızın talep gös-
termesiyle ertelememe kararı aldık. Bu ko-
şuyu şova dönüştürmeden spor da hayatın
bir parçası olarak sloganıyla arkadaşları-
mızla karar aldık. Bugün yarışmaya katılan
vatandaşlarımız, sporcularımız siyah bandaj
takarak Elazığ'da depremde mağdur olan
vatandaşlarımız için koştular. Sakin bir
pazar gününde güzel bir havada koşuyu
başlattık. Sağlıklı bir şekilde etkinliğimizi ta-
mamlayacağız. Yarışmaya katılan tüm
sporcu ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum"
şeklinde konuştu.

Elazığ'ı unutmadılar

Geleneksel yarışmada dereceye giren Aykut
Taşdemir, “Uğur Mumcu anısına yapılan bir
yarışma olduğu için 10 yıldır katılıyorum,
sürekli derece alıyorum. Bu koşuyu hem
Uğur Mumcu anısına ve Elazığ'da dep-
remde mağdur olan kardeşlerimiz için koş-
tuk. Yarışmada siyah bandaj takarak
Elazığ'da depremde mağdur olan vatandaş-
larımıza destek vermek istedik. Bu güzel ya-
rışmada kazandığım madalyayı Uğur
Mumcu ve Elazığ'da bizlerden destek bekle-
yen kardeşlerimize armağan ediyorum" diye
konuştu. Yarışmanın tamamlanmasının ar-
dından dereceye giren sporculara madalya-
ları takdim edilerek program sona erdi.
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GÜNDEM

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

B ilindiği gibi İstanbul’un 39 ilçesi 
mevcuttur.
Bu ilçelerin bazılarının mülki ve yerel yö-

neticilerinin sözlerine bakıldığında, nüfusun çok
olması nedeniyle, hizmetin tam olarak verilemedi-
ğinden yakınırlar.

Bunların başında nüfusu bir milyonu aşan
Esenyurt gelmektedir. Esenyurt İstanbul’un ol-
duğu gibi Türkiye’nin de en çok nüfuslu ilçesidir.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt gazetecilerle yaptığı  sohbet
sırasında kendisini anlatırken, nüfus yoğunluğun-
dan bahisle hizmetin tam olarak yetiştirilemedi-
ğini, buna rağmen yoğun çalışmalar sonunda
eksik kalmadığını, ilçede işsiz ve sığınmacıların
çok olduğunu bunların ilçeye büyük yük olduğunu,
bu nedenle ilçede asayişin bozuk olduğunu bunu
mülki idare ve Emniyet güçlerinin de belirttiğini
açıkladı.

Evet, Esenyurt son yılların en çok olaylı ilçele-
rinden biri haline geldiği doğrudur. Hırsızlık, kap-
kaç, kavga, sarkıntılık, bölgesel çatışmalar
oldukça yoğun görülen hadiseler olarak biliniyor.
Genç lerin arasında uyuşturucunun yayılması ise
ayrı ve büyük bir sorun olarak her geçen gün 
büyüyor.

ÖNERİM
Esenyurt nüfusu nedeniyle hizmetin aksadığını

söylüyor sa, ve yine aynı yörede Başakşehir, Kü-
çükçekmece ve Avcılar Belediye ve Mülki amirle-
rin yükünü azaltmak ve halka hizmeti daha da
yaygınlaştırmak için bu bölgeye 40. İlçenin kurul-
ması bir zaruret haline gelmiştir.

Bu ilçe Esenyurt’tan; Ardıçevleri, Esenkent,
Evren Ota Sanayi, Ak Batı ve Ak Koza, Avcı-
lar’dan Göl Eveleri, Göl Panoroma, Tahtakele
kendi nüfusunu geçmiş olan Ispartakule, Başakşe-
hirden, Bahceşehir, Boğazköy, Vadi evleri, Şahin-
tepe’si alınır.

Öte yandan bu guruba Sazlıbosna ve Hadımköy
ve çevresi de katılınca en az 3-4 yüz bin nüfuslu
yeni bir ilçe oluşturulması gereklidir.

Oluşacak bu ilçenin adına Esenbahçe ya da
başka bir isimle de kurulabilir.

Bu saydığımız yerleşim yerlerinden, Isparta-
kule, Tahtakale, Gölevleri ve Göl Panaroma Avcı-
lar sınırları içinde olmasına karşın Avcılar ilçesi
ile hiçbir bağı ve yolu yoktur.

Yine aynı şekilde Bahceşehir. Boğazköy, Şahin-
tepesi’nin de Başakşehir ile bir bağlantısı ve yolu
yoktur.

Buralarda yaşayan insanlar derdini ya da şika-
yetini anlatmak için kilometrelerce yol kat etmek
ve zaman kaybetmek durumundadır.

Önerdiğim yerler bir araya getirilip 40. İlçe
oluşturulursa Belediyeler, Mülki Amirler ve asayiş
yönü ile Kolluk Kuvvetleri de çok rahat edecektir.

Bu konuda bir referandum yapılsa eminim ki,
bu referandumdan 40. İlçe çıkar ve herkes 
rahatlar. Öneri bizden gereği ise İç İşleri 
Bakanlığı’ndan.

Esenyurt’un yaramaz çocukları kim?
Belediye Başkanı Bozkurt, gazetecilerle sohbeti

sırasında Esenyurt’ta yaramaz çocukların oldu-
ğundan bahsetti ama kimler olduğunu anlatmadı.
Buna gazetecileri de ekleyerek, “Sizler Kadıoğlu
döneminde bu tür sorular sorabiliyor muydunuz?
Bizim dönemimizde demokrasi var eleştirilere açı-
ğız” dedi.

Peki yaramaz çocuklar kim sorusu ya da açık-
laması ortada kaldı. Sonrasında, bu yaramaz ço-
cuklar, “Eski personelden çalıştıramadıkları
olabilir” dendi.

“Bazı tekliflerin meclisten geçmesini önleyen
AKP üyeleri olabilir” dendi.

“Yeni atanan personel ya da yardımcılarının
veya bürokratlarının yeterli olmadığı ve bekleneni
veremediklerini kasdetmiş olabilir” dendi.

“Seçim döneminde canla başla çalıştıkları
halde bekledikleri ilgiyi ya da beklentilerini ala-
mayan CHP liler olabilir” dendi.

Bunlar anladığım kadarıyla sonra Esenyurt’ta
daha da yayıldı.tüm bunlar karşısında Bozkurt
Başkan, “Yaptırdığım ankette benden memnun
olanların oranı yüzde 60, hizmetin iyi gittiğini
söyleyenlerde o civarda, bu zamana kadar ça-
bamla 7 bin civarında işsize iş buldum. Personelin
maaşını zamanında ödüyorum. Bu nedenle ken-
dimi başarılı sayıyorum” dedi.

Bu arada belediyenin envanterin’de olan kayıp
malları da aradığını ve bulacağını da açıkladı.

Başkan öyle diyorsa ne diyelim.
Yolu yönü açık başarısı daim olsun.
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İstanbul’un 
kırklanması lazım!

Gazeteci Uğur Mumcu’nun anısına düzenlenen Uğur Mumcu
Yol Koşusu’nun 10’uncusu bu yıl da Kartal’da gerçekleştirildi

ICIN KOSTU
KARTAL UGUR MUMCU

Avcılar'da süren Bathonea kazılarında yaklaşık bin yıl öncesine ait Afrikalı
bir insanın olduğu düşünülen kafatası ve çeşitli kemikler bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü kenarında başla-
yan Bathonea Antik Kenti'ndeki kazılar,
2020 yılına önemli bir buluntuyla girdi.

Alanda çalışmalar titizlikle sürdürülürken geçtiği-
miz günlerde yaklaşık bin yıl öncesine ait Afrikalı
bir insana ait olduğu düşünülen bir kafatası ve çe-
şitli kemikler bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı
izniyle sürdürülen kazıların başkanlığını yürüten
Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Şengül Aydıngün de alan-
daki kazılar hakkında bilgi verdi. Şengül, bugüne
kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında
birçok buluntuya ulaşıldığına dikkat çekerek İs-
tanbul için bir ören yeri projeleri olduğunun
müjdesini verdi. Öte yandan göl çevresindeki
kazı alanı da havadan görüntülendi.

Afrikalı tüccar olabilir

Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Şengül Aydıngün
başkanlığını yürüttüğü kazılar hakkında bilgi
verdi. İstanbul'un tarihsel önemine dikkat
çeken Aydıngün, “Kazıları, Küçükçekmece
Gölü'nün avcılar kıyılarında yürütüyoruz.
2009 yılında başladı, 2019 yılının son günle-

rinde arazi çalışmalarına tekrar baş-
ladık, bu çalışmalar sırasında da

bazı iskeletler karşımıza çıktı.
İstanbul Medeniyet Üniver-

sitesinden bir grup hoca-
mız çalışıp
değerlendiriyor. Bu yılın
en flaş buluntularından
birisiydi. Hocamız
bunun bir Afrikalı birey
olduğunu düşünüyor.

Ömer Turan hocamızın
bildirdiğine göre iskeletler

üzerindeki incelemelerinde pek
fazla hasar ve hastalık izi yok.

Sağlam bir birey olarak görülüyor. Firuzköy Yarımadası
çok uzun yıllardır Antik Liman olarak kullanılmış. Bu
liman yerleşmesinde doğaldır ki pek çok ulustan insanlar
ticaret yaparlar. Bir Afrikalı tüccar olabileceğini düşünü-
yoruz” diye konuştu.

Dünya tarihine önemli sonuçları var

Kazılar sırasında bugüne kadar çok sayıda iskelete ulaş-
tıklarını ifade eden Aydıngün, “Birey olarak 70'in üze-
rinde bireyimiz var. Bunların çoğu Orta Çağ yaklaşık bin
yaşında bireyler. İskeletlerimizin dışında da çok önemli
buluntular var. Bathonea kazıları gerçekten İstanbul kent
tarihine önemli sonuçlar sunuyor. Sadece İstanbul değil,
Avrupa ve dünya tarihine de, iki tane antik limanımız ve
göl içinde bir fenerimiz var. Büyük yapılar var, yapılan
İmparator Konstantin tarafından yapıldığını tespit ettik.
7 bin metreküplük bir sarnıç, bir saray yapısı, Hristiyan-
lar açısından şehitlik ve bizim türbe olarak düşünebilece-
ğimiz bir yapı var. Bazilikalar, liman yolları gibi pek çok
yapı grupları var. Hamam olabileceğini düşündüğümüz
bir yapı var. Bunların henüz kazıları tamamlanmadı. Ta-
mamlandıktan sonra tam olarak tanımları yapılabilecek”
dedi.

İstanbul'a müjde vereceğiz

Kazılar sırasında birçok buluntuyla karşılaştıklarını ifade
eden ve bir ören yeri projesi hazırlığı içinde olduklarını
dile getiren Aydıngün, “Çok ilginç bir buluntu grubumuz
vardı. Dünyada ilk defa tek bir noktada çok sayıda
700'ün üzerinde ele geçen ilaç şişeleri var. Burasının geç-
mişte bir ilaç yapım merkezi olarak bir bölümünün kul-
lanıldığını düşünüyoruz. Antik Çağ yazarları bölgede bir
'Dafnisyon' isimli antik eczaneden söz ediyorlar. Burası
da bir yerleşme ve ilaç atölyesi olabilir. Bunlar Batho-
nea'nın son derece ilginç bir yer olabileceğini gösteriyor.
Kazılar devam ettikçe sanıyorum ki bize sürprizlerle yeni
bilgiler gelecek. 2020'de İstanbullulara şöyle bir müjde-
miz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte İstanbul'a
ilk defa bir ören yeri kazandırmayı planlıyoruz. Bir ören
yeri projesi hazırlıyoruz” dedi.
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İstanbul’da doğal ve organik tarımın gözdesi Beykoz,
topraksız tarım ürünleriyle de şehrin mutfaklarına
giriyor. İlçenin topraksız tarım seralarında yılda
üretilen 2 milyon adet kıvırcık kolay ulaşım 
avantajıyla taze taze tüketiciyle buluşuyor

BEYKOZ Belediyesi tarafından ilçenin tarım potansi-
yeline dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Beykoz
Tarım Çalıştayı” tarım ve hayvancılığı tarihten bugüne

uzmanlarla ele alırken ilçenin topraksız tarım potansiyeli de gün
yüzüne çıktı. Özel donanımlı seralarda yılın 4 mevsimi üretim ve
hasat yapılan, düşük işgücü maliyeti, hastalık ve besin kontrolüyle
geleneksel tarıma göre üreticisine avantaj sağlayan topraksız
tarım, ilçenin konumu ve kolay ulaşım imkânlarıyla kent tarımı
yatırımcılarına göz kırpıyor.

Yıllık 2 milyon kıvırcık

Cumhuriyet Köy’de genç girişimci Oğuz Erden tarafından 20
dönüm arazi üzerinde kurulan topraksız tarım seraları yıllık 2 mil-
yon adet kıvırcık üretimiyle kent tarımına ve ilçe ekonomisine kat-
kıda bulunuyor. Tarım faaliyeti hakkında bilgiler veren Oğuz
Erden: “Topraksız tarımın birçok türü var. Seralarımızı kıvırcık ve
akdeniz yeşilliği üretimine uygun olarak hidroponik NFT sistemiyle
kurduk.  Otomasyon sistemiyle çalışıyoruz. Bitki, topraktan ne alı-
yorsa aynı değerleri su içinde veriyoruz. İşçiliğe sadece hasat zama-
nında ihtiyaç duyuyoruz. Kaliteli ve kalıntısız ürün çıkardığınız
zaman pazarlama sorunu yaşamazsınız. Beykoz pazara çok yakın.
Hasattan yarım saat sonra ürünlerimiz raflarda oluyor. Beykoz bu iş
için biçilmiş kaftan ” şeklinde yatırımcıları ilçeye davet ediyor.

Belediye eğitim verecek

İlçede tarımın yeniden canlanması ve yerel ürünlerle ekonominin kal-
kınması için stratejik hedefler belirleyen Beykoz Belediyesi de çiftçiler
ve girişimcilere ücretsiz olarak topraksız tarım eğitimleri verecek. 

Avcılar’ın tarihinden
Afrikalı insan çıktı

Hançerli Elazığ'da
AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli, Elazığ’da mey-
dana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’a
giderek, depremzedelerin acısını paylaştı. Depremzedelerin

ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Elazığ’a giden Hançerli, ilk olarak
depremin  merkez üssü olan Sivrice’ye, ardından Gerze ve Ela-
zığ merkeze gitti. Kentteki depremzedeleri ziyaret ederek yan-
larında olduğunu dile getiren Hançerli, enkaz alanlarında
da incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Dep-
remde hayatını kaybedenlerin cenazesine katılan Han-
çerli  “Kentlerimiz benzer acılar yaşadı, güzel
insanlarımızı toprağa verdik. Ama acılar paylaştıkça
azalır. Bu yüzden buradayız, güzel insanlarımızın ya-
nındayız. Mekanları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
24 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde Elazığ'da yaşa-
nan depremin ardından  Dayanışma Masası” kuran
Hançerli, deprem bölgesinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik destek kampanyası başlattı.

Kıvırcık 
deposu Beykoz
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E lazığ’da 35 insanın yaşamını yitirdiği, 
1607 kişinin de yaralandığı deprem 
felaketi sonrasında dünya Türkiye’nin 

yaralarını sarmak için peş peşe açıklamalarda 
bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam 
ederken dünya liderleri Türkiye’ye destek me-
sajı verdi. Bu isimler arasında Kanada Baş-
bakanı Justin Trudeau, depremde yaşamını 
yitirenlere baş sağlığı diledi. Trudeau, “Bu 
akşam Türkiye’den yıkıcı bir haber geldi. Kal-
bimiz yaralananlarla veya bugünkü dep-
remde bir yakınını kaybedenlerle” dedi. 
Rusya’dan da bir açıklama geldi. Kremlin ta-
rafındna yapılan açıklamada, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la görüştüğü belirtildi. Avrupa Bir-
liği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yük-
sek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles de 
kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 
Fontelles, “Aklımız Türk halkının yanında. 
Yakından takip ediyoruz, Türk halkıyla tam 
dayanışma içerisindeyiz” açıklamasını yaptı. 

Kopernik aktif duruma geldi 

Avrupa Birliği’nde Kriz Yönetimi’nden So-
rumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic, 
“Dün gece Türkiye'de can kayıplarına neden 
olan bir depremin meydana geldiğini derin 
bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Avrupa 
Birliği olayda yakınlarını kaybeden herkese 
başsağlığı diler ve Türkiye halkı ve resmi ma-
kamlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu 

ifade eder. 24/7 Acil Müdahale Koordinas-
yon Merkezimiz derhal temasa geçtiği Türki-
ye'nin Sivil Koruma yetkilileriyle erken 
saatlerden bu yana temas halindedir. Türk 
yetkililerinin isteği üzerine AB, alandaki ilk 
müdahale ekiplerine yardımcı olmak ama-
cıyla Kopernik acil uydu harita tespit hizme-
tini aktif duruma getirmiştir. Ek destek 
sunmaya hazırız” dedi.  
Kanada Başbakanı da sosyal medya üzerin-

den taziye dileklerini iletti. 
İsveç Dışişleri Bakanı Anna Linde ise sosyal 
medya üzerinden, “Türkiye’yi vuran depremin 
trajik haberini aldık. Etkilenenlere en derin ta-
ziye dileklerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı. 
Estonya’nın Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu 
da taziye dileklerini iletti. Ukrayna Dışişleri Ba-
kanı Vadym Prystaiko, Romanya Dışişleri Ba-
kanI Bogdan Aurescu da taziye dileklerini 
sosyal medya hesapları üzerinden aktardı. 

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaha-
rieva da, “Yaşamını yitirenlerin ailelerine en 
içten taziye dileklerimi iletirim, dilerim bütün 
yaralananlar hızla iyileşir!” şeklinde bir mesaj 
paylaştı. Yunanistan Dışişlerİ Bakanı Nikos 
Dendias da Atina yönetiminin yardım etmeye 
hazır olduğunu dile getirdi. Hırvatistan Dışiş-
leri Bakanlığı da taziye dileklerini iletirken Lit-
vanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da 
taziye mesajı yayınladı. 
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İRAN, Devrim Muhafızları 
Kudüs Gücü Komutanı 
Tümgeneral Kasım Süley-

mani'nin öldürülmesine misilleme 
olarak 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki 
üssünü vurmuştu. İki ülkeyi savaşın 
eşiğine getiren olay günü Ukrayna 
Havayolları’na ait yolcu uçağı da 
düşmüş, Tahran yönetimi ilk etapta 
sorumlulukları olduğu iddiasını red-
detmişti. Daha sonra ardı ardına 
gelen açıklamalarda İran yönetimi 
dünyanın gündemine oturan bir iti-
rafta bulunmuş ve uçağın kendi füze-
leri tarafından yanlışlıkla hedef 
alındığını duyurmuştu. Sivillerin 
kaybı nedeniyle Ukrayna’dan ve yol-
cuların ailelerinden özür dileyen İran 
cephesinden flaş bir açıklama geldi. 
Der Spiegel’e konuşan İran Dışişleri 
Bakanı Cevad Zarif, “ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo, Süleymani’nin 
ölümünden sonra caddelerde dans 
eden Iraklılar olduğunu söylemişti. 
Ancak biz Irak’ta büyük ve görkemli 
cenaze merasimleri gördük” dedi. 

Madalya bile verdiler 

Uçakla ilgili de konuşan Zarif, "İran 
Dışişleri Bakanı Zarif, 1988 yılında 
ABD tarafından düşürülen İran yolcu 
uçağına işaret ederek, "ABD hiçbir 
özür dilemedi. Bu saldırıyı gerçekleş-
tiren ABD’li komutan altın madalya 
bile aldı. Ukrayna yolcu uçağını yan-
lışlıkla düşüren kişi ise şu an İran’da 
hapiste" ifadelerini kullandı. 

Uçağı düşüren  
şuan hapiste!
İran'ın ABD üslerini bombaladığı 

gün 'yanlışlıkla' düşürdüğü Ukrayna 
uçağıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 
uçağı düşüren kişinin hapiste  

olduğunu söyledi

İsmail Heniyye'nin ofisin-
den yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Siyasi Büro 

Başkanı, resmi temaslarda bulunmak 
üzere gittiği Malezya'da sivil toplum 
kuruluşları temsilcileriyle bir araya 
geldi. Yüzyılın Anlaşması planının 
taşıdığı tehlikeleri ve işgal altındaki 
Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilerin 
abluka ve İsrail'in baskıları nedeniyle 
yaşadığı sıkıntıları anlatan Heniyye, 
"ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaş-
ması planına ve bunun Filistin halkı 
ve bölge üzerindeki etkilerine karşı 
ortak bir duruş sergilenmesi gerek-
tiği" vurgusu yaptı. Heniyye, Malezya 
halkına Yüzyılın Anlaşması planına 
karşı çıkma ve Filistin halkına destek 
olma çağrısı yaptı. Heniyye, 7 Aralık 
2019'da çıktığı ve halen devam eden 
yurt dışı turu kapsamında geçen salı 
günü Malezya'ya gitmiş, 22 Ocak'ta 
Malezya Başbakanı Mahathir Mu-
hammed ile görüşmüştü.

HAMAS  
tehlike sezdi!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail 
Heniyye, Malezya'nın başkenti 
Kuala Lumpur'da sivil toplum  

kuruluşları temsilcilerine Yüzyılın 
Anlaşması planının taşıdığı  
tehlikelerle ilgili bilgi verdi

SADECE Çin’de değil bütün 
dünyada büyük bir panik yara-
tan coronavirüs ile ilgili bir 

açıklama Pekin yönetiminden geldi. Çin 
Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xi-
aowei’nin açıklamalarını başta Reuters 
haber ajansı olmak üzere birçok medya 
kuruluşu son dakika gelişmesi şeklinde 
duyurdu. 
Xiaowei, “Coronavirüsün yayılma özelliği 
gittikçe kuvvetleniyor ve enfeksiyonlar ar-
tabilir” dedi. Dünya çapında yaklaşık 2 
bin kişinin yakalandığı coronavirüs sadece 
Çin’de 56 kişinin ölümüne sebep oldu. 
Yarından itibaren her sabah bir basın top-
lantısı düzenleyeceklerini açıklayan Xiao-
wei, “Virüs hakkındaki bilgi henüz çok 
sınırlı. Coronavirüsün kuluçka dönemi bir 
gündne 14 güne kadar çıkabiliyor. Virüs, 
kuluçka süresinde de enfeksiyonlu ve bu 
durum SARS’tan farklı” dedi. Çin’den 
çıkan SARS virüsü 2002-2003 yılları ara-
sında dünya çapında 800 kişinin ölümüne 
sebep olmuştu. 
Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve Pekin ve 
Şangay başta olmak üzere ABD, Tayland, 
Güney Kore, Japonya, Kanada, Avus-
tralya ve Fransa’ya sıçrayan hastalık sebe-
biyle birçok kent karantinaya alındı. 

Ticarete yasaklama 

Öte yandan Çin yönetimi yaban hayvan-

larının satışını yasaklayan bir karar aldı. 
Karara göre bundan sonra canlı hayvan 
ve gıda ürünlerinin satışı marketlerde, lo-
kantalarda ve e-ticaret platformlarında 
yasaklandı. Uzmanlar, Çin pazarında sa-
tılan bu tür canlıların ve besinlerin hastalı-
ğın çıkmasına sebep olduğunu öne 

sürmüştü. Dünyanın en büyük e-ticaret 
platformu Alibaba’nın uzantısı olan Tao-
bao’da yılan, tavuskuşu, timsah gibi canlı-
ların ticareti yapılıyordu. Dün yapılan 
açıklamada Çin’de 1975 kişinin enfeksi-
yona yakalandığı açıklanırken devlet tel-
evizyonu CCTV, ölü sayısının da 56’ya 

çıkarıldığını duyurdu. Sosyal medya üze-
rinden açıklama yapan bir hemşire, ölü ve 
hasta sayısının çok daha fazla olduğunu 
öne sürdü. 

Sansür iddiası 

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetele-
rinden Daily Mail başta olmak üzere bir-
çok medya kuruluşu, Çin hükümetinin 
salgın hastalık ile ilgili bilgileri sakladığını 
aktardı. Pekin yönetimine muhalif olan 
bazı kişiler, Komünist rejiminin bu ko-
nuda şeffaf davranmadığını öne sürdü. 
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, 
hemşire kostümü giyen ve koruyucu bir 
maske takan bir kişi, Wuhan'da aslında 
90.000 kişinin enfeksiyonla mücadele etti-
ğini öne sürdü. İngiliz basınına da yansı-
yan açıklamalarda hükümetin baskı 
yaptığını öne süren kişi, “Şu an corona 
virüs salgınının başladığı yerdeyim. Dü-
rüst olmak gerekirse şu anda Hubei böl-
gesinde, ve hatta Çin'de 90 bin kişinin 
enfeksiyonla mücadele ediyor. Salgının et-
kisini azaltmak için bilgileri gizliyorlar” 
dedi. 
Yaşananların ardından ABD’den bir açık-
lama geldi. California’dan yapılan açıkla-
mada, Wuhan’dan ülkeye giriş yapan bir 
kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 
ABD’de de coronavirüse yakalanan kişi 
sayısı 3’e çıktı. 

KORKUTAN ACIKLAMA
Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan coronavirüs ile ilgili korkutan 
bir açıklama Pekin hükümetinden geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, “Coronavirüsün 

yayılma yeteneği artıyor ve enfeksiyon sayısı artabilir” dedi. 

Trump’la  
dalga  
geçtiler

TURKIYE’YE  
TAZIYE MESAJI

Türkiye'yi yasa boğan 
Elazığ'daki deprem  
sonrasında dünya  

liderleri ve siyasetçiler 
sosyal medya üzerinden 

taziye mesajlarını  
ileterek, Türkiye'nin  
yanında olduklarının 

mesajını verdi. Kanada 
Başbakanı Justin  
Trudeau Twitter  

üzerinden açıklama  
yaparken, Rusya Devlet 

Başkanı Putin'in de  
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile görüştüğü belirtildi

GÖREVE geldiği günden beri dünya sa-
vaşını uzaya taşıyacağını söyleyen ve 
uzayın yeni bir cephe olduğunu dile ge-
tiren ABD Başkanı Donald Trump yine 
gündem oldu. Amerikan Hava Gücü’nü 
kurmak için kolları sıvayan Trump, ku-
ruluşun yeni logosunu paylaştı. Fakat 
ABD Başkanı’nın paylaştığı logo büyük 
bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 
1960’larda dizi olarak başlayan ve film, 

kitap, oyuncak ve festivalleriyle popüler 
kültürün en önemli kaynağı haline gelen 
Uzay Yolu’nun logosuna çok benzeyen 
bir logonun kullanıldığını iddia eden çok 
sayıda sosyal medya kullanıcısı Trump 
ile dalga geçti. 

Bazıları da destekledi 

Sosyal medya üzerinden, “Büyük askeri 
liderlerimizle, tasarımcılarımızla ve di-

ğerleriyle görüştükten sonra ordumuzun 
altıncı kolu olan Amerikan Uzay Gü-
cü’nün yeni logosunu tanıtmaktan 
memnuniyet duyarım” dedi. Logonun 
Uzay Yolu serisinin logosuna benzedi-
ğini öne süren çok sayıda kullanıcı 
Trump ile alay etti. Bazı kullanıcılar ise 
logonun Amerikan ordusunun değişik 
bir versiyonu olduğunu iddia ederek, 
Trump’ı destekledi. 

Putin Recep Tayyip Erdoğan

Mevlüt 
Çavuşoğlu

Cevad 
Zarif
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H avalar soğumuştu. Dışarıda yağmur çise-
liyordu. Ne mavi ne siyah, bohem bir gri-
lik yapışmıştı sanki gökyüzüne. Böyle

havalar yazar olmak ya da ressam filan olmak
için birebir diye içinden geçiren Kamil, kitap ya-
zacak mecali ve yeteneği olmadığından kendini
sokaklara atmayı tercih etti. Yazar olamayacak
bile olsa iyi bir okuyucu ve gözlemciydi. “Gidip dı-
şarıda neler oluyor bir bakalım” diye düşündü…

Evden çıktığında soğuk rüzgarı yüzünde his-
setti. “Oh” dedi. “İşte bu, yaşıyorum…” aptalca
bir tebessüm belirdi suratında ve nereye gideceğini
bilmeden adımlamaya başladı. Yürürken yerinden
çıkan kaldırım taşlarından birine basması sonucu
henüz yeni aldığı pantolonuna sıçrayan çamura
bile aldırış etmiyordu. Umarsızdı Kamil, bilmi-
yordu sebebini…

Geçen hafta karşılaştığı esmer, yeşil gözlü kızla
tekrar karşılaşabilmek umuduyla hızlı o köhne
bara yürüyordu. Barın önüne geldiğinde durdu,
uzun bir süre kapının önünde bekledi. “Umarım
oradadır” diye geçirdi içinden, Freud insanın bir
şeyi çok isterse olabileceğini izah ediyordu, Freud
yanılmamalıydı…

Kamil kapıyı açtı, içeri girdi. Küçük İrlanda
barındaki tüm tabureler boştu. İki üç masada da
muhtemel yeni sevgililer oturup, ucuz şarap içi-
yorlardı.

“Hay sokayım Freud'una salak” diye söylendi
Kamil. Ama iş işten geçmişti. Artık bara girmişti.
Çaresiz bar taburesine yerleşti. Geçen hafta geldi-
ğinde karşılaştığı o esmer kızın oturduğu tabureye
oturdu. Yerini benimsemişti. “Bir bira versene”
diye seslendi barmene; “Tombulllardan mı vere-
yim abi?” diye sordu barmen. 

“Lan oğlum fark etmez işte” dedi Kamil. Ger-
çekten de fark etmedi.

Önüne gelen biradan aldığı ilk yudumla sıcak
bir gülümseme yayıldı suratına. Barın hopörlerin-
den Leonard Cohen'in sesi yükseliyordu. Cohen,
Kamil'in en sevdiği şarkıyı söylüyordu;

I’m your men diyordu Cohen;
Eğer boksör istersen
Ringe senin için adım atabilirim
Eğer bir doktor istersen
Senin her santimini muayene edebilirim
Eğer bir şoför istersen
İçlere tırmanabilirim… diyordu…
Tatlı tatlı güldü Kamil, sigarasını yakıp arka-

sına yaslandı. Esmer kızı anımsadı. Barmene
doğru döndü; bir bira daha versene dedi…

Herkes bilir iyilerin kaybettiğini

Everybody Knows diyordu Leonard Cohen.
“Herkes bilir iyilerin kaybettiğini, herkes bilir zar-
ların hileli olduğunu, fakirler fakir, zenginler zen-
gin kalır, herkes bilir” diye mırıldanıyordu.
Cohen'in tatlı sert bir şamarı andıran bu şarkısına
kulak kesilen Kamil, oturduğu yerde doğruldu ve
güçlü bir şekilde esnedi. Sanki bazı şeylere yeni
uyanmış da fark etmiş gibiydi.

Cohen haklıydı herkes biliyordu, her şeyi bili-
yordu. Herkes başının belada olduğunun bilincin-
deydi. Fakat bilmezlikten geliyor, insanlık
tarihinde görülmediği kadar tüm insanlar salağa
yatıyor ve büyük bir aptalı oynamayı tercih ediyor-
lardı. Böyle yapmak onları bildikleri şeylerden
uzaklaştırıyor ve gerçeklik sanki oracıkta yokmuş
gibi hafifletiyordu. “İnsanlar ne kadar da aptal”
diye söylendi Kamil ve oturduğu koltuktan ayağa
kalkarak bir de ayakta esnedi. Cohen şarkıyı bi-
tirdi. Kamil duş almanın iyi bir fikir olacağına ka-
naat getirdi. Bildiği tüm gerçeklikler ve fark ettiği
tüm detaylar yerini işe yetişebilme telaşına 
bırakmıştı. 

Bunu da fark etti Kamil, okkalı bir küfür 
savurdu dört duvarla çevrilmiş basit 
mahpusluğuna… 

Muazzam bir yolculuk

İnsanın en muazzam yolculuğu kendi içine yap-
tığı yolculuktur. İçe dönüş, sorgulama ve kendinle
baş başa kalma hali bu yüzden memnuniyet sağ-
lar. Hatta yalnızlığı sevilesi yapanda budur. Oturur
düşünürsün. Kah nehrin kenarında kah bir dağın
eteğinde kah ise yatağında tavanı seyrederek…

Betimleme ve hayali bırakırsak bizde tavanı
seyrederek düşünüyoruz çoğunlukla. Ne olacak di-
yoruz,ne yapacağım diyoruz, neden öyle yaptım
diyoruz. Kendimize bir çok soru soruyor ve kimse-
nin duyamayacağı cevaplar veriyoruz. Yorganın
altındaki iki büklüm dünyadan soyutlanmış hali-
miz ana rahmine duyduğumuz özlemi vurur gibi-
dir yüzümüze. Biz hep özlüyoruz. Geçmiş zamanı,
geçmiş günleri. Gelecekten umutlu olamıyoruz
çünkü geçmiş kadar güzel gelmiyor şimdiler.

Zamanın büyüsüne kapılıyoruz. En kötüsü za-
manın büyüsüne kapılıp giderken öleceğimizi unu-
tuyoruz. Ne bu hırs? Ne bu ötekileştirme arzusu?
Ne bu dünyaya kazık çakacakmış gibi servet ka-
zanmak için ucuz hesapların içine düşme hali?
Bunları çok az soruyoruz. Öleceğimizi bildiğimiz
için ve belki her geçen gün bizi ölüme daha çok
yaklaştırdığı için geçmişin sıcaklığına özlem 
duyuyoruz…! 

Gorki'nin şamarı

Her sabah nereye gittiğini bilmeden bir işe
giden, her akşam nereden çıktığını bilmeden bir
işten çıkan, sevmediği hayatı yaşayan, sevmediği
işi yapan, sevmediği kişilerle yaşayan, kalabalık-
lar yüzünden yaşamaya karşı ne bir sevgi, ne de
bir sevgisizlik işareti olmadan gelip geçen, her
akşam evinin dört duvarı arasına sanki bir mezara
girermiş gibi giren, gecelerini bir sıkıntı yorganı-
nın altında yalnız ya da yanındaki yabancı göv-
deyle geçiren bütün ölü kentlerin, ölü doğmuş
çocukları!

Size bu ölü yaşamı hazırlayan “sermaye sahibi
egemen sınıftır”, bu acımasız oyunun varlığı siz
izin verdiğiniz sürece sürecektir.  

Leonard Cohen'in anısına

P rogram kapsamında, 29 Ocak-1
Şubat'ta Haldun Taner'in yazdığı
"Ay Işığında Şamata" Harbiye

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Nezihe
Meriç'in yazdığı "Çın Sabahta" Fatih
Reşat Nuri Sahnesi'nde, Noel Coward'ın
yazıp Engin Gürmen'in yönettiği "Ben Ça-
ğırmadım" Kağıthane Sadabad Sahne-
si'nde izlenebilecek. Aynı tarihlerde
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde
mülteci bir annenin hayata tutunma
çabalarını anlatan "Can Yeleği",
Üsküdar Musahipzade Celal Sah-
nesi'nde müziklerini Burhan Şeşen
ile Gökhan Şeşen'in yaptığı, Carlo
Goldoni'nin İtalyan komedi tiyat-
rosuna kazandırdığı en seçkin ör-
neklerden biri olan "İki Efendinin
Uşağı", Ümraniye Sahnesi'nde Os-
manlı'nın Sherlock Holmes'u diye
anılan Komiser Avni'nin başına ge-
lenleri anlatan "Amanvermez
Avni", Gaziosmanpaşa Sahne-
si'nde ayrılık sonrası çocukları için
sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan
ebeveynlerin psikolojik sürecini an-
latan "Uzlaşma" ve Üsküdar
Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Jose
Sanchis Sinisterra'nın yazdığı "Ay,
Caramela!" sahnelenecek. Klasik
Fransız Tiyatrosu’nun kurucuların-
dan Moliere'in yazdığı son oyun
olan "Hastalık Hastası" da 30, 31
Ocak ve 1 Şubat'ta Sultangazi Hoca
Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverle-
rin beğenisine sunulacak. Çocuk oyunla-
rında ise bu hafta 30 ve 31 Ocak'ta "Bir
Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük
Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Elma
Kurdu Kırtık" Gaziosmanpaşa Ferih Ege-
men Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik iz-
leyicilerle buluşacak. "Palyaço Prens"
isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Sahne-
si'nde sergileneceği 2 Şubat'ta ayrıca "Poll-
yanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Kağıt-
hane Sadabad Sahnesi'nde, "Rüya" Gazi-

osmanpaşa Sahnesi'nde, "Harikalar Mut-
fağı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahne-
si'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşayan Say-
falar" Ümraniye Sahnesi'nde, "Bisküvi
Adam" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi
Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım"
da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde
oynanacak.

Devlet Tiyatroları'na akın var

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise İkinci
Dünya Savaşı'nda ölümüne tiyatro yapan

bir grubu konu alan "Giydirici" Mecidiye-
köy Büyük Sahne'de, Nazi işgali altındaki
Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso
ile dönemin Almanya kul̈tür bakanlıgı̆ so-
rumlusu olan Bayan Fischer arasında
geçen "Bir Picasso" Mecidiyeköy Stüdyo
Sahne'de, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı
arasında ABD'de orduya radyumlu saatler
üreten bir fabrikadaki radyum boyama iş-
çisi kadınların hak arama mücadelesini
konu edinen "Bir Peri Masalı Radyum
Kızları" ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 28
Ocak-2 Şubat'ta sahnelenecek. Alain Ba-

diou'nun yazdığı "Filozof Ahmet" 28
Ocak-1 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sah-
ne'ye, Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı ve iz-
leyiciyi onun gözünden İstanbul'u
anlamaya davet eden "Meraklısı İçin Öyle
Bir Hikaye" 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta Ga-
ribaldi Salon 2'ye konuk olacak. Tek per-
delik çocuk oyunu "Turta Girmemiş
Orman" ise 2 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo

Sahne'de minik izleyicileriyle 
buluşacak.

Sahne sanatları ve konserler

Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sah-
nesine geri döndüren "Zengin
Mutfağı" 27 Ocak'ta, yeni müzikal
"Ben Varım" 28, 30 ve 31 Ocak'ta
DasDas'ta sanatseverlerle buluşa-
cak. Cihangir Atölye Sahnesi
(CAS) genç oyuncuları tarafından
hazırlanan ve önceki gösterimlerde
büyük beğeni kazanan "Üç Kuruş-
luk Opera" adlı müzikli oyun 28
Ocak'ta sahnelenecek. İsmail Yıl-
maz tarafından kurulan Şems-i
Nüma Musiki Topluluğu 29
Ocak'ta Tasavvuf ve Türk müziği-
nin farklı dönemlerde bestelenmiş
eserlerinden oluşan bir repertuar
ile Fatih Kültür ve Sanat Merke-
zi'nde konser verecek. "Harry Pot-
ter in Concert" serisi, Nicholas
Hooper’ın unutulmaz müzikleri

eşliğinde 5'inci film "Harry Potter ve Züm-
rüdüanka Yoldaşlığı" ile 28-29 Ocak'ta
Zorlu PSM'de devam edecek. TRT Müzik
ve Zorlu PSM iş birliğinde Türk sanat
müziği ve Türk halk müziği sanatçılarının
ağırlanacağı "Hoş Sada" serisi kapsa-
mında ise 29 Ocak'ta Melihat Gülses, 2
Şubat'ta da Gülay, Turkcell Platinum Sah-
nesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Yine
Zorlu PSM’'de 250'nci yıl dönümüne itha-
fen, Beethoven'dan ilhamla kurgulanmış
çocuklar için anlatımlı konser "Ludwig ve
Arkadaşları"yla, 2 Şubat ve 26 Nisan'da
minik dinleyicileri ağırlayacak.

TiyaTrolar 
dolu dolu

İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB) 

Şehir Tiyatrolarında bu

hafta birçok oyun

tiyatroseverlerle

buluşacak

"Türkiye'de performans" konusunun
tartışmaya açılacağı "Sanat Dünyamız
Söyleşileri", 28 Ocak'ta Yapı Kredi Kül-
tür Sanat Loca'da Fırat Arapoğlu'nun
moderatörlüğünde düzenlenecek. Etkin-
likte Ayşe Draz ve Zeynep Günsür ile kü-
ratör Selen Ansen, performans sanatının
çıkış noktaları, etkisi, izleyiciyle ilişkisi ve
Türkiye'deki hareket alanı üzerine konu-
şacak. Payitaht Abdülhamid dizisi ile ta-

nınan yazar ve oyuncu Bahadır Yenişe-
hirlioğlu 29 Ocak'ta Zal Mahmutpaşa
Külliyesi'nde olacak. Kaligrafi sanatçısı
Luca Barcellona, Küçükçekmece Beledi-
yesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültü-
rüne katkı sağlanması amacıyla
düzenlenen etkinlikler kapsamında, 30-
31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta
"Blackletter" adlı atölye çalışmaları
yapacak.

Sergi ve paneller oldukça fazla

anilboduc@gmail.com

Suna ve İnan Kıraç Vak-
fı’nın İstanbul’un seçkin bir
noktasında kültür-sanat

hizmeti vermek amacıyla kurduğu Pera
Müzesi, kapılarını 2005 yılının haziran
ayında açtı. Bu yıl 15. yaşını kutlayacak
olan müze sadece sergileriyle değil ya-
yıncılık ürünleri, sözlü etkinlikleri, film
gösterimleri, öğrenme programları ve
bilimsel çalışmalarıyla da sanatseverlere
hizmet veriyor. Müzenin geçen yılını ve

2020 yılı planlarını Pera Müzesi Genel
Müdürü Özalp Birol anlattı. Birol’e ilk
olarak 2019’un nasıl geçtiğini sorduğu-
muzda, ziyaretçi sayısının bir önceki
yıla kıyasla yüzde 58 arttığını söyledi.
Toplamda 246 bin 862 kişi müzeyi ziya-
ret ederken, Birol, “Artışta hiç şüphesiz,
yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz nitelikli
etkinliklerin ve 14 Eylül-10 Kasım 2019
tarihleri arasında konuk ettiğimiz 16. İs-
tanbul Bienali’nin önemli rolü vardı”
dedi. Birol, hem kişisel hem de Pera
Müzesi olarak 2020’den beklentilerini
de şöyle anlattı: “Pera Müzesi ve elek-
tronik iletişim platformları üzerinden
etkinliklerimizi olabildiğince geniş kitle-
lerle buluşturmak, insanların yaşamına
kültür ve sanatla dokunarak onları
mutlu etmek, ülkemizdeki müze gezme
alışkanlığının gelişmesine katkıda bu-
lunmak. Kişisel beklentim de, dünyada
ve ülkemizde barış, ekonomik refah, hu-
kuka, çevreye, canlılara, insan haklarına
ve özgürlüğe saygı, sağduyu ve huzur.”

7 sergi planlanıyor

Bu yıl Pera’da “Minyatür 2.0” sergisi

25 Mart-28 Haziran tarihleri arasında
ziyaret edilebilecek. Bunun dışında 6
sergi daha açılması planlanıyor. Yıl bo-
yunca, sözlü etkinlikler, küratörlü ve
rehberli sergi turları, performanslar, film
gösterimleri, müzik ve öğrenme prog-
ramları da devam edecek. “Pera Müzesi
Türk Müziği Konserleri”, “Pera’da Ca-
merata” serisi ve “Elektronik Köprüler”
başlıklı konuşma ve performans serisi
de nisan ayına kadar izleyici ve dinleyi-
ciyle buluşacak.

‘Yol Filmleri’

Özalp Birol’dan Pera Film progra-
mıyla ilgili de bilgi aldık. Birol, “Yeni
yıla, ‘Bir Yol Öyküsü’ sergimize para-
lel olarak düzenleyeceğimiz, yola
çıkma haline ve yolda olmanın yarat-
tığı duygulara odaklanacak ‘Yol Film-
leri’ programıyla başlayacağız.
Ardından, Altyazı Sinema Dergisi ile 6
ay boyunca sürecek bir film serisi
programı gerçekleştireceğiz. Her ay
bir film gösteriminin ardından filmin
temasıyla çalışmaları örtüşen akade-
misyen ve sanatçılarla sözel etkinlikler

düzenleyeceğiz” diye konuştu. 

Minyatür zamanı

Pera Müzesi’nde “Bir Yol Öyküsü -
Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” isimli
sergi ziyaretçilerini ağırlamaya 1
Mart’a kadar devam edecek. Daha
sonra açılacak “Minyatür 2.0” isimli
uluslararası serginin bilgileri de netleş-
meye başladı. Serginin küratörü Azra
Tüzünoğlu,yardımcı küratörü Gülce
Özkara olacak. Minyatürü yalnızca ta-
rihsel bir form olarak görmekten çıka-
rarak, eşsiz bir sanat formu olarak ele
almayı ve teorik potansiyelini vurgula-
mayı hedefleyen sergide; Shahzia Si-
kander, Fereydoun Ave, Imran
Qureshi, Nilima Sheikh, Shahpour
Pouyan ve Canan gibi güncel sanat
dünyasında kendine yer edinmiş sa-
natçıların eserlerinde minyatürlerin di-
rilişine dikkat çekilecek. “Güncel
minyatür”, çoklukla günümüz konula-
rını ele alan; kolonyalizm, oryantalizm,
ekonomik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet,
kimlik politikaları, streotiplerle müca-
dele, toplumsal şiddet, zorunlu göç,
temsiliyet gibi konuları sorunsallaştı-
ran ve yeni sanat medyumlarını kulla-
nan bir sanat örneği olarak ele
alınacak. 

Pera Müzesi’ni
önceki yıla göre

2019’da daha
fazla kişi ziyaret

etti. Genel Müdür 
Özalp Birol,

artışın 
nedenlerini ve

2020 planlarını
anlattı

Pera Müzesi rekora koştu
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Trabzon 
 zor bir deplasman

Fenerbahçe Kulübü  
Başkanvekili Semih Özsoy, 

“Her maç zor artık. İlk yarıda 
bizim mağlubiyetlerimiz oldu. 

Her maç zor. Trabzon  
deplasman olarak, ligde  

bulunduğu konum itibariyle 
zor bir deplasman” dedi 

SEMİH Özsoy, Vedat Muric'in 
PFDK'ya sevk edilmesi ile ilgili olarak, 
''Niyet okumayla yapıldı. Ama bu Fe-
nerbahçe'de ilk değil, biz bu filmi çok 
gördük. Zoraki itelemeyle hakem kara-
rında var denilerek yapıldı. Hakemin 
burada etkisi olmaması gerekir. Göz-
lemci, temsilci raporunda olmayan bir 
şeyi sevk ettiler. Kaybettirip sonra bul-
durduk diye sevindiler. Kimlerin niye 
sevk ettirdiğini de biliyoruz. Kayseri'de 
yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalog-
dan Emre'yi sevke soktular. Niye diye 
sorduğumuzda emin olmak için gön-
derdik dediler. Bizde sizdeniz diyenler 
var, onlarında farkındayız. Camı kırıp 
kapının önünde camcı diye geçen tipler 
var. Zamanını bekler Fenerbahçe. Ali 
Başkan bu zor süreçlerden sonra taraf-
tara her şeyi anlatır. Bu yapının içeri-
sinde Fenerbahçe'ye hizmet eden 
insanlarda var en acısı bu. Dost gibi 
gözükenler var. Fenerbahçe'nin büyük-
lüğü, rakibi ve rakiplere yüzyıllardır 
mücadele ettiklerimiz belli. Birde bu 
büyüklüğü son zamanlarda tanımayan 
var. Buradan ikazımız olsun Fener-
bahçe ile bu diyaloğa girmesinler" şek-
linde konuştu. 

Mağlubiyetlerimiz oldu 

Süper Lig'in 20'nci haftasında oynaya-
cakları Trabzonspor maçı hakkında da 
konuşan Semih Özsoy, ''Her maç zor 
artık. İlk yarıda bizim mağlubiyetleri-
miz oldu. Her maç zor. Trabzon dep-
lasman olarak, ligde bulunduğu 
konum itibariyle zor bir deplasman. 
Oraya güçlü, kuvvetli ve galip bir şe-
kilde gidiyoruz. İnşallah galip bir şe-
kilde geleceğiz" dedi. Galatasaray 
Başkanı Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un 
bir programda bir araya gelmesi ile il-
gili konuşan Semih Özsoy, ''Görev size 
düşüyor organize edin. Mustafa Baş-
kan bunu böyle dediyse kabul eder. 
Her ortamda Ali Başkan onlarla bir 
araya gelir. Anlatırız konuşuruz. Devle-
timize niye yaptın demedik, iyi ki yap-
tın dedik. Bize uymuyor. Limitte bütün 
imkanları seferber ettik. Bunların doğ-
rultusunda olabilecekse biz yapacak-
sak yaparız. Kuruşlarla hesaplıyoruz. 
Biz Fenerbahçe olarak mücadelemizi 
götüreceğiz. Velev ki yapamadık bu 
takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve 
oyuncuları şampiyonluğu getirir. 
Güneşi doğduğu yerde karşılamaya 
hazırız" ifadelerini kullandı. DHA 

Lebron, Kobe’yi geride bıraktı
AMERİKAN Ulusal Basketbol Ligi (NBA) 
dün gece oynanan 5 karşılaşma ile 
devam etti. Philadelphia 76ers’in, batı 
konferansı lideri Los Angeles Lakers’ı 
108-91 mağlup ettiği gecede milli bas-
ketbolcu Furkan Korkmaz takımının gali-
biyetine 9 sayı ile katkı sağladı. Bu 
sonuçla 30’uncu galibiyetini elde eden 

76ers doğu konferansındaki 6’ncı sıra-
daki yerini korurken, batı konferansı lideri 
Los Angeles Lakers ligdeki 10’uncu mağ-
lubiyetini yaşadı. Milli basketbolcu Cedi 
Osman’ın formasını giydiği Cleveland Ca-
valiers ise sahasında Chicago Bulls’a 
118-106 mağlup oldu. Cedi’nin takımı 
adına gösterdiği 18 sayı 6 ribaundluk 

performans galibiyet için yeterli olmadı. 
Öte yandan Los Angeles Lakers’ın süper 
yıldızı Lebron James, takımının Phila-
delphia 76ers’a 108-91 mağlup olduğu 
maçta kaydettiği 29 sayı ile tüm zaman-
ların en çok sayı atan oyuncular sırala-
masında efsane Kobe Bryant’ı geride 
bırakarak 3’üncü sıraya yerleşti. DHA 

S üper Lig'in 19'uncu haftasında sa-
hasında Medipol Başakşehir'i 2-0 
mağlup eden Fenerbahçe'de tek-

nik direktör Ersun Yanal karşılaşma 
sonrası düzenlenen basın toplan-

tısında açıklamalarda bulundu. 
Sözlerine Elazığ'da yaşanan 

depreme değinerek başla-
yan Ersun Yanal, "Maç 

öncesinde acı bir durum 
yaşadık. Yüzde 80'i 
deprem bölgesi olan 
ülkemizde, maalesef 
Elazığ ve bölgesinde 
yaşanan bu durum 
bizi derinden üzdü. 
Futbolun önceliğimiz 

olmadığı bu haftada, 
bu üzüntüyle buraday-

dık. Hayatını kaybeden-
lere Allah'tan rahmet, yaralı 

vatandaşlarımıza acil şifalar dili-
yorum. Umarım gerekli önlemler alınır ve 

can ve malımızın korunması için yeni çalışmalar 
olur. Biz Fenerbahçe olarak bu konuda gerekeni ya-
parak gerekirse Elazığ'a gidip burada vatandaşları-
mızla bir araya da gelebiliriz. Bu benim düşüncem. 
Bugüne gelince, 52, 55 arasında ceza sahası içinde 
topla buluşmamız var. Yüzde 60'ya yakın topla oy-
nama var. Takımımızın şampiyonluğu hak edecek 
oyun temposuyla rakibine karşı koydu. Rakibi oy-
natmayacak kadar fazla sayıda top kazanımı oldu. 
Oyuncularımı, oyun disiplini ve iştahlarından dolayı 
tekrar tebrik ediyorum. En büyük hak onların. Böyle 
mücadele ettikleri sürece en büyük aday biziz, Önü-
müzde daha çok yol var. Rakibimiz çok önemli bir 
ekip. Bizden sonra yaklaşık 1 devre mağlup olmadı-
lar ve tekrar bize yenildiler. Bariz üstünlükle kazan-
dığımız için tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. 
Birçok zorlukları hep birlikte bir bütün olarak, bera-
ber bir güç birlikteliğiyle yolumuza devam edeceğiz. 
Hiçbir engel bize müdahale edemeyecek" diye ko-
nuştu. 

Nisan ayına daha çok var 

Önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirten Ersun 
Yanal, "Bizim de sıkıntılarımız var ama bizim sıkıntı-
larımız saha değil. Biz sahada gücümüzü ortaya ko-
yarak, başkanımıza ve yönetimimize destek 
olabiliyoruz. Fenerbahçe her zaman büyük tarafta-
rıyla birlikte sahada kalacak ve buna özen göster-
meye çalışacak. Dışarıda yaşanan kaosa karşı da 

destek olacak olan bizleriz. Bu birlikteliği sağlamalı-
yız. Trabzon maçı da iptal oldu, bence doğrusu da 
buydu. Böyle bir durumda maç oynamak olmazdı. 
Biz her zaman futbolun ve futbolumuzun gücünü 
kullanıp rakiplerimizi geçmeye çalışacağız. Nisan 
ayına daha çok var. Kadromuz belli. Herkesi en ve-
rimli şekilde kullanmak ve verim almak zorundayız. 
Türkiye Kupası geliyor ve zorlu maçlarımız var. 1 
hafta boyunca kaptanımız sahadaydı ve sahada 
kaldı. Bundan sonraki maçlarda da oynayacak. 
Bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kullanıp yolu-
muza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Ferdi daha da gelişecek 

Ferdi Kadıoğlu'nun zamanla çok daha iyi olacağını 
vurgulayan Ersun Yanal, "Böyle büyük takımlarda 
genç oyuncuları kazanmak ve kalıcı hale getirmek 
oldukça zor. Hem şampiyonluğa hem her maçı ka-
zanmaya hem genç oyuncu kazanmaya oynayacak-
sınız. Ferdi'yle diyaloğumuz çok iyi. Çok 
beğendiğim, yeteneklerini geliştirmek için konsantre 
olmuş bir kişiliğe sahip. Ferdi daha da gelişecek, 
problem çözmeyi de öğrenecek. Bir de şu var, herkes 
bir 11'e odaklanıyor. Biz 11 kişi değiliz ki. Birisi din-
lenecek, diğeri oynayacak. Deniz her maçta oynu-
yor, Emre her maçta oynuyor. Bu çok merak 
ediliyor. Bunu konuşmak istiyorum. Fenerbahçe gibi 
takımlarda, baskılı oynadığı, problem çözmeye yö-
nelik eylemlerin olduğu yerlerde bu oyuncuların 
kaybolmaması gerekiyor. Bugün Max Kruse bir 
problemi çözdü. Ferdi'nin de bu yetenekleri var ve 
kullanması için zamana ihtiyacı var. 
Eleştirilere saygı duyuyorum ama hayatında bir 
tane oyuncu kazanmamış adam hikaye yazıyor"  
şeklinde konuştu. 

Şampiyon olmak zorundayız 

Şampiyon olmak zorunda olduklarını söyleyen, 
Yanal, "Jailson sezon başından bu yana özel bir per-
formans sergiliyor. Bireysel hatalardan yediğimiz 
gol oranı 6 maçta yüzde 60'tı. Jailson'un bu bölgede 
oynaması için onu ikna etmemiz gerekiyordu. Şu 
anda çok motive. Bu bölgede oynamak için yetenek-
leri çok uygun ve gün geçtikçe daha iyi olacak. Fe-
nerbahçe genç ve yetenekli bir oyuncuyu geleceğe 
hazırlayacak. Biz çok hızlı ve acele hareket etmek 
için bunları yapıyoruz. Genç oyuncu yetiştirmemiz 
için zamanımız yok, şampiyon olmak zorundayız. 
Ama Fenerbahçe'de yetenekli, doğru karakterli iyi 
oyuncular var. Eksiklerimiz var ama bu eksikleri 
giderdiğimiz zaman çok farklı olacağını da hep 
beraber görüyoruz" dedi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Rakibi oynatmayacak kadar fazla sayıda 
top kazanımı oldu. Oyuncularımı, oyun disiplini ve iştahlarından dolayı tekrar 

 tebrik ediyorum. En büyük hak onların. Böyle mücadele ettikleri sürece en büyük  
şampiyonluk adayı biziz, Önümüzde daha çok yol var” dedi

TOLGA Ciğerci'ye sahip çıktıklarını belirten 
Ersun Yanal, "Biz yeni kurulmuş bir takımız. 
Geçen seneden bu yana baktığınızda ve oy-
nayan oyuncu sayısına bakınca birçok 
oyuncumuz yoktu. Dirar ve Isla zaman 
zaman oynuyordu ki, onlar da yedek kalı-
yordu. Orta sahada Ozan yoktu. Göçmen 
kuş gibi yazın gelip kışın gidiyordu ama ka-
lıcı oldu, yuvayı yaptı. Vedat yeni oyuncu, 
Ferdi genç oyuncu.  
Ben geldiğimde Ferdi hiç oynamamıştı, 
kadroya almıyorlardı şimdi de beni suçlu-
yorlar niye oynatmıyorum diye. Deniz yeni. 
Tolga sakattı. Kapının önüne bırakmışlar 
çocuğu, biz sahip çıkıp büyük maceralarla 
adamı futbola döndürdük. Oynamayan, çok 
süre almayan yeni oyuncularımız var. Bu 
takım, takım olma yolunda önemli adımlar 
attı. Sanıyorum Kruse de performansını ar-
tıracaktır. Bir problem yaşamıştı. Oynama-
dığı zaman da ateş etmeye hazırız, 
saldırıya başlıyoruz. Bugün iyi performans 
sergiledi ve herkes övüyor. Önümüzde kupa 
maçları var, lig var.  
Yönetimimiz ve başkanımız net açıklamalar 
yaptı. Bu açıklamalarla her tarafta müca-
dele devam ediyor. Fenerbahçe'nin müca-
delesine katkıda bulunmak bizim için 
sahada gerçekleşecektir. Nitelikli keyif 
veren bir takım olmak, taraftarımızın sev-
diği oyun da geldiğinde büyük güç katıyor-
lar, bunu hissediyoruz.  
Çok güçlü takımlar var, sürpriz takımlar var. 
Bunu her oyuncuda devam ettirmemiz 
gerekiyor" şeklinde konuştu.

YENi KURULMUŞ BiR TAKIMIZ

TOLGA Ciğerci'nin performansını da de-
ğerlendiren deneyimli teknik adam, 
"Sonuç alıyorsak haklıyız, almıyorsak 
haksızız. Tolga her bölgede oynayabilen 
bir oyuncu. Her yerde kullanabiliyorum. 
O da hiç itiraz etmeden her mevkide so-
nuna kadar mücadelesini yapıyor. Ofansif 
ve defansif yönünü birlikte kullanacağı-
mız maçlarda o da performansını 
iyi taşıyor" açıklamalarında bu-
lundu. Transfer çalışmaları 
hakkında da bilgi veren 
Yanal, "Bu hafta büyük bir 
ihtimalle, başkanımızın 
önderliğinde yapılacak bir 
toplantı olacak. Çalışıyo-
ruz. İhtiyacımız olan katkıyı 
mutlaka yapmak istiyoruz. 
Ama imkan ve şartların iyileş-
tirilmesiyle olacak bunlar. Müra-
caatlar var. Ama dünyanın da sonu 
değil. Biz çıkıp her türlü mücadeleyi yap-
maya hazırız. Yönetimimize destek oluyo-
ruz, onlar da bize destek oluyor. Biz 
sahadaki işimize odaklandık" ifadelerini 
kullandı. DHA 

ÇALIŞMALARIMIZ  
DEVAM EDiYOR

BEŞİKTAŞ Kulübü, merkez üssü Ela-
zığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetin-
deki depremin ardından 
depremzedeler için yardım çağrısında 
bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten ya-
pılan açıklamada, yarın oynanacak 
Göztepe maçı öncesinde deplasman 
tribünü önünde Kızılay çadırının açı-
lacağı ifade edildi. Beşiktaş'tan yapı-
lan açıklamada, "Göztepe-Beşiktaş 
maç öncesi ve sonrası, depremzede 
vatandaşlarımıza gönderilmesi için, 
kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere 
bize ayrılan tribünün önünde Kızılay 

standı açılacaktır. Taraftarlarımızın 
desteğini bekliyoruz" ifadeleri 
kullandı. 

TIR'lar yola çıktı 

Öte yandan Beşiktaş dernekleri de 
deprem bölgesine yardımları ulaştır-
maya çalışıyor. Siyah-beyazlı dernek-
lerin Erzurum derneğinde toplanan 
1903 battaniye, Kayseri derneğinde 
toplanan 1903 battaniye, yorgan ve 
yastık da depremzedelere ulaştırılmak 
üzere Elazığ ve Malatya'ya doğru 
yola çıktı. DHA 

Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta 
düşme hattında son sıra-
daki Manisaspor, bu sezon 

ilk galibiyetini evinde lider Serik Bele-
diyespor'u Cevdet Enes'in tek golüyle 
yenip alırken, şampiyon olmuş gibi se-
vindi. Liglerde son galibiyetini geçen 
sezon 2. Lig'de 3 Nisan 2019'da oyna-
nan karşılaşmada kendisi gibi düş-

mesi kesinleşen Gaziantepspor'u 
3-0 yenerek alan siyah-beyazlı 
ekip, 25 maç sonra kazandı. 298 
günlük bu periyotta yalnız 3 be-
raberlik ve 21 yenilgi alan Ma-
nisaspor'un transfer yasağıyla 
altyapıdan profesyonel yapı-
lan oyuncuları, Serik galibi-
yeti sonrası sevinç patlaması 
yaşadı. Henüz sezon başla-
madan eski yabancıların-
dan Iwanski'ye olan borcu 

nedeniyle FIFA tarafın-
dan 6 puanı silinen Ma-
nisaspor, 20. haftada ilk 

kez 0 puana ulaştı. Galibi-
yete rağmen grupta adım 

adım amatör kümeye yaklaşan 
Tarzan'da hafta içinde başkanlığa 
gelen Murat Yörük, futbolculara gali-
biyet primi olarak çeyrek altın verdi.

25 maç sonra 
gelen galibiyet 

BASKETBOL THY Avrupa 
Ligi'nde 21. hafta maçları-
nın en değerli oyuncusu 

(MVP), lider Anadolu Efes forması 
giyen ABD'li Shane Larkin oldu. Or-
ganizasyonun internet sitesinden yapı-
lan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in 
deplasmanda Real Madrid'i 80-75 
mağlup ettiği maçta 36 verimlilik pua-
nıyla oynayan Larkin, peş peşe 4. kez 
haftanın MVP'si unvanını elde etti. 
Larkin, İspanyol temsilcisi karşısındaki 
32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top 
çalmalık performasıyla takımının gali-
biyetinde başrolü oynadı. Geçen hafta 
MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan 
ilk oyuncu olarak organizasyon tari-
hine adını yazdıran 27 yaşındaki 
oyuncu, 4. kez MVP seçilerek Avrupa 
Ligi'nde ulaşılması zor bir rekora imza 
attı. Yunan ekibi Olympiakos forması 
giyen Vassilis Spanoulis 33 verimlilik 
puanıyla ikinci, Baskonia'da oynayan 
Shavon Shields 29 verimlilik puanıyla 
üçüncü sırada yer aldı.

Larkin zirveden 
inmiyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden 
Gümüşhanespor, ligin 
20’nci haftasında saha-

sında Çorum Futbol Kulübü ile oyna-
dıkları maçın bilet gelirlerinin Elazığ ve 
Malatya bölgesindeki depremzedelere 
gönderileceğini açıkladı.   
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cen-
giz Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, 
bugün oynanan Gümüşhanespor-
Çorum Futbol Kulübü müsabaka-
sında bilet gelirlerinin Elazığ ve 
Malatya bölgesindeki depremzedelere 
gönderileceğini belirterek, “Elazığ 
merkezli depremin üzüntüsü içerisin-
deyiz. Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 
Gümüşhanespor Kulübü olarak dep-
remzedelerimizin her zaman yanında 
olacağız. İlk olarak Çorum Futbol  
Kulübü maçında tribün gelirini bağış-
ladık. Bundan sonraki süreçte de  
yardımlarımızı sürdüreceğiz”  
ifadelerini kullandı.

Gümüşhanespor 
örnek oldu

MAÇA istekli başlayan 
Yeşil Beyazlılar rakip ka-
lede gol ararken kontratak-

tan kalesinde golü gören taraf odu. 
Henüz 4. Dakikada sol taraftan yapı-
lan ortayı iyi takip eden Çağlar Özer 
ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren isim 
oldu. Bu golle yenik duruma düşen 
B.Çekmece Tepecikspor beraberlik sa-
yısını bulmak için yüklendikçe yük-
lendi. Geride geniş boşluklar bırakan 
konuk takım kontrataklara önlem al-

makta zorlanınca 31. Dakikada ev sa-
hibi ekip adına Mert Sarı’nın golü 
geldi: 2-0. Maçın hakemi de konuk ta-
kımda Halil İbrahim ve Aykut’a ce-
zaalanı içinde yapılan sert hareketleri 
es geçerek maçın kaderiyle oynadı. 
Soyunma odasına 2-0 yenik giden 
B.Çekmece Tepecikspor ilk yarıdaki 
gibi istekli ve arzulu oyundan uzak bir 
futbol sergiledi. Ev sahibi 1877 Alem-
dağ 88. Dakikada Yusuf Demir’in at-
tığı golle maçın skorunu ilan etti: 3-0. 

Tepecik mağlup döndü

Medipol Başakşehir maçında Süper Lig'deki 4. golünü  
atan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse,  
lig kariyerindeki gollerini son 6 maçta kaydetti
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KIRMIZI-BEYAZLI ekibin yeni transferi 
Claudemir Domingues de Souza, ku-
lübün internet sitesinde yer alan açık-

lamasında, güzel şeyler yapacaklarına 
inandığını vurguladı. Claudemir, "Buraya büyük 
bir ekibin parçası olmak için geldim. Takımı-
mızda Marcelo Goiano gibi arkadaşlarım var. 
Tanıştığım kişilerle oynayacak olmaktan dolayı 
da çok mutluyum. Buraya elimi taşın altına sok-
maya geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanı-
yorum. Gelmeden önce Marcelo ile görüştüm. 
Marcelo, ligin ne kadar yüksek kalitede oldu-
ğunu ve iyi oyuncuların var olduğundan bah-
setti. Demir Grup Sivasspor hakkında da çok 
güzel şeyler söyledi. O yüzden ben de buraya 
gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı. 

Doksan dakika sahada olurum 

Mücadeleci bir futbolcu olduğunu aktaran 
Claudemir, şunları kaydetti: "Doksan dakika sa-
hada savaşan ve kendini gösteren bir oyuncu-
yum. Kariyerim boyunca giydiğim forma için 
savaştım. Biz böyle alıştık ve böyle bir kültür-
den geliyoruz. Burada da elimden gelenin en 

iyisini yapacağım. Ayrıca lider olmak büyük bir 
başarı. Süper Lig'in, üst düzey bir lig olduğunu 
biliyorum. Sıralamaya baktığımız zaman bütün 
takımlar birbirine çok yakın. Bu da şunu göste-
riyor, bir sürü iyi takım var. Bu kadar birbirine 
yakın takımlar arasında Demir Grup Sivass-
por'un lider olması kolay bir şey değil. Demir 
Grup Sivasspor, şu ana kadar lider kalmayı ba-
şarmış. Bu, büyük bir başarı. Bunu devam ettir-
mek için ben de takıma yapılan takviyelerden 
biriyim. Üstüme düşen rol neyse ben de bu 
rolün gerekliliklerini yerine getirmek için  
elimden geleni yapacağım." 

Rize maçını bekliyorum 

Demir Grup Sivasspor'un sürekli mücadele 
ederek bugünlere geldiğini belirten Claudemir, 
"Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız 
Çaykur Rizespor maçında da takımımızın ka-
zanması için elimden geleni yapacağım. Maçta 
görev aldığım takdirde ben de elimden geleni 
yapacağım. Bu savaşta ben de yer alacağım. 
Her şeyin güzel olacağına inanıyorum."  
ifadelerini kullandı.

Liderlik büyük başarı
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, "Demir Grup Sivasspor, şu ana 

kadar lider kalmayı başarmış. Bu, büyük bir başarı. Üstüme düşen rol neyse ben de 
bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." dedi

 
Claudemir; “ 

Gelmeden önce Marcelo ile  
görüştüm. Marcelo, ligin ne 

kadar yüksek kalitede olduğunu 
ve iyi oyuncuların var olduğun-

dan bahsetti. Demir Grup Sivass-
por hakkında da çok güzel şeyler 

söyledi. O yüzden ben de 
 buraya gelmeyi  

tercih ettim."

TFF 3.Lig 2.Grup'ta Play Off hesapları yapan B.Çekmece Tepecikspor, 
1877 Alemdağ deplasmanından eli boş döndü. Ligde kalma mücade-

lesi veren rakibi önünde özellikle ilk yarıda etkili bir oyun ortaya 
koyan temsilcimiz savunma hatalarının kurbanı oldu 

F enerbahçe'nin Alman futbol-
cusu Max Kruse, Süper Lig'de 
son haftalardaki gol perfor-

mansıyla dikkati çekti. Süper Lig'de 
Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir 
maçlarında ikinci devrede attığı gol-
lerle takımı adına adeta kilidi açan 
Kruse, sezonun ikinci bölümüne iyi 
giriş yaptı. Türkiye'de lig kariyerindeki 
ilk golünü 14. hafta mücadelesinde 
Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı Genç-
lerbirliği maçında atan Kruse, o karşı-
laşmayla beraber son 6 maç 
haftasında 4 gol kaydetti. 

İlk golü 9'uncu maçında attı 

Sezonun ilk haftalarındaki maçlarda 
hücumda verdiği paslarla ön plana 
çıkan, forma giydiği ilk 8 lig maçında 
gol atamayan Kruse, 9. lig ma-
çında Gençlerbirliği filelerini 
havalandırarak gollerine 
başladı. Kruse, 16. haf-
tada 3-1 kazandıkları 

Beşiktaş derbisinde penaltıdan gol 
kaydetti. Sarı-lacivertli futbolcu, 18. 
haftada Gaziantep FK (2-0) ve 19. 
haftada Medipol Başakşehir (2-0) 
maçlarında gollerine devam etti. Fe-
nerbahçe, Kruse'nin gol atmayı başar-
dığı 4 maçı da kazandı. 
Max Kruse, Bundesliga'da kariyerinin 
en iyi dönemlerini geçirdiği Werder 
Bremen'de de benzer süreçler yaşa-
mıştı. Almanya'da geçen sezona kötü 
bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haf-
tada sadece 2 kez fileleri havalandı-
rabilmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 15. 
haftasından itibaren ise 9 kez fileleri 
havalandırmış, gol paslarıyla da takı-
mına katkı yapmıştı.  
Max Kruse, Bundesliga'da 15 golle ta-
mamladığı 2016-2017 sezonunun ilk 

yarısında da 2 gol atmıştı. 
Alman oyuncu, ligin ikinci 

yarısında ise 13 gol 
atmış ve gol paslarıyla 
iyi bir ikinci devre 
geçirmişti. Kruse, 
sezonların ikinci 
yarılarında açılıyor.



B eylikdüzü Cumhuriyet Çarşısı, birinci katta
hizmete giren Gümrük Ürünleri Satış Mağa-
zası, ilk günden vatandaşların ilgisini çek-

meyi başardı. Damga'ya konuşan mağaza sahibi
Onur Erdal, mağazalarında bulunan ürünlerin
gümrükten gelen ihraç fazlası ürünler olduğunu, si-
gorta fazlası ürünler olduğunu belirterek, “Kesin-
likle ikinci el ürün satışımız yok. Satışını
gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin hepsi sıfır ürünler-
dir” dedi.

Ünlü markalar burada 

Dünyaca ünlü Pieer Cardin, Lacoste, Nike, Adidas
gibi çeşitli birçok markanın ürünlerini sattıklarını
belirten Erdal, “Kiğılı'nın takım elbiselerinden, dün-
yada aklınıza gelebilecek en meşhur parfüm marka-
larına kadar hemen hemen birçok ürünü
müştelerimiz mağazalarımızda bulabilirler” dedi.
Mağazadaki ürünlerin fiyatları hakkında da konu-
şan Erdal, “Fiyatlarımız satış fiyatlarının üçte bir fi-
yatına gelmektedir. Dünyanın meşhur birçok
markasından ürünleirmiz ve çeşitlerimiz bulunmak-

tadır. Ürün yelpazemiz geniş. Deri bayan çantaları-
mız da var” ifadelerini kullandı. 

Ürünlerimizin arkasındayız

Bu işe on yıl boyunca emek verdiklerini kaydeden
Erdal, “Biz bu işi 10 yıldır yapıyoruz Kartal'da 1
tane Sirkeci'de 2 tane olmak üzere toplamda 6 tane
şubelerimiz var. Ayakkabılar 100 lira montlar 170
lira. Marka spor ayakkabılarımız 210 liradan. Fiyat-
larımız bu şekilde ve makul. Müşterilerimiz ürün-
den memnun kalmazsa gelip geri iade alabilirler.
Biz ürünlerimize güveniyoruz arkasındayız. Müşteri
bizi tercih ederse iyi ürüne kaliteli ürüne daha uygun
fiyata sahip olacak. Sabah 9 buçuk 10 arası açıyo-
ruz akşam 8 buçuk 10 arası dükkanımız açık ola-
cak” diye konuştu.

BARIŞ KIŞ

27 OCAK 2020 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Beylikdüzü'nde
hizmete giren 

Gümrük Ürünleri
Satış Mağazası, 

gümrükten gelen
ihraç fazlası

ürünleri tüketicilerin
beğenisine sunuyor.

Ayakkabıdan,
monta, parfümden,

hediyelik eşyaya
kadar birçok ürünün

bulunduğu mağaza
müştelerini bekliyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan
ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8
büyüklüğündeki depremde hala enkaz
altındakiler kurtarılmaya çalışılırken,
Türkiye genelinde büyük yardım
kampanyaları başlatıldı. Elazığ'da
Türkiye'yi üzüntüye boğan 6.8 bü-
yüklüğündeki depremin ardından
ünlü sanatçı Tarkan, Afad'a 100
bin TL bağış yaptığı öğrenildi.
Yaptığı bu bağışla takdir topla-
yan sanatçı,"Elazığ'da olan ve
başka kentlerimizde de his-
sedilen depremden dolayı
vatandaşlarımıza çok geç-
miş olsun. Daha fazla acı
haber almadan atlatma-
mızı umuyorum. Duala-
rımız milletimizle,
ülkemle...” notuyla
sosyal medya hesa-
bından dayanışma
mesajı paylaş-
mıştı.

GUMRUK’TEN CIKTI
BEYLIKDUZU’NE GELDI

BU
MAĞAZADA

YOK YOK

Tarkan 
100 bin lira
bağışladı

Rizeliler bir kere daha
Berberoğlu’nu seçti
Büyükçekmece Rizeliler Derneği, 2. Olağanüstü Kongresi'ni dernek binasında gerçekleştirdi. Dernek
Başkanı Turgut Berberoğlu'nun yeniden başkan seçildiği kongrede birlik beraberlik mesajları verildi
Büyükçekmece Rizeliler Derneği'nin
Kongresi'nde konuşan Dernek Başkanı
Turgut Berberoğlu birlik mesajları verdi.
Berberoğlu, “Derneğimizin de elbetteki
sıkıntıları var. Sıkıntısız iş olmuyor. Bun-
ları kabul etmek durumundayız. Bı sıkın-
tıları inşallah el birliğiyle güç birliğiyle
aşacağımıza inanıyorum. Şimdi derneği-
mizin önünde ana mesele olarak iki tane
önemli meselemiz vardır. Bunlardan bir
tanesi bildiğiniz gibi burada iki dernek
bir arada bulunuyoruz. Bu iki derneği bir
araya getirmek için çalışmalarımız var-
dır. Ve bu çalışmalarımız baya ileri bo-
yutlara da ulaştı. İnşallah bir aksilik
çıkmazsa önümüzdeki birkaç ay içinde
diğer derneğimizle birleşeceğiz ve birlik-
telik haline getireceğiz” dedi.

Neden birleşmek gerek?

Birleşmeyi neden önemsediğini de kay-
deden Berberoğlu, “Bunu neden önemli
görüyorum? İki tane başlıca nedeni var.
Bir tanesi başkan sizdendir, yönetim siz-
dendir, haklı olabilir haksız olabilir. Bir
sürü lüzumsuz konuşmalar oluyor. Bun-
lar iki tarafı da kırabilir. Bu açmazı orta-
dan kaldırmış olacağız. İkincisi de biz
anlaşarak konuşarak bir inşaat yaptık.
Hükümet bir kararnameyle imar barışı

diye bir kararname çıkardı. Bu kararna-
mede hazineye ait yerler üzerinde inşaatı
olanlara bir hak verdi. Dedi ki inşaatını
siz yaptıysanız bize müracaat edin.
Onun işte müracaat bedeli vardır. Biz o
bedeli yatırdık, sıramızı aldık, kaydımızı
yaptırdık. Şimdi gene hükümetimiz bu
anladığımız gibiyse öğrendiğimiz gibiyse
bu söylenenlerden vazgeçmezlerse inşal-
lah bu işi halledeceğiz. Bunun akabinde
de dernekten bir adım ileriye atlayacağız

ve burayı vakıf yapacağız. Derneğimizin
geleceğiyle ilgili aklımdan geçen düşün-
lerimi bu şekilde izah etmiş olayım” diye
konuştu.

Akılla mantıkla biriz

Akıl ve mantık içinde bir olacaklarını
ifade eden Berberoğlu, “Birliğimizi bera-
berliğimizi muhafaza ederek bütün zor-
lukları inşallah aşacağız. Bugün
derneğimizin bu haline gelmesinde bize
yardımcı olan herkese minnet duygula-
rımı sunuyorum. Şimdi biz hem ticaret
yapıyoruz hem dernekçilik yapıyoruz.
Bunu yapmanın güçlükleri vardır. O ba-
kımdan biz buraya profesyonel bir kadro
koymadık. Burayı profesyonel bir kad-
royla yürütürsek maliyetimiz artabilir.
Akılla, mantıkla, birlikle, beraberlikle bu-
rada olmayı sürdüreceğiz. Bizi kıskanan-
lar vardır ama biz de kendi kendimize bir
maşallah diyemiyoruz.  Derneğin güvei-
nilir olması için onun ilkelerinin belirlen-
miş ve sağlam olması gerekir. Bizim
derneğimizin görüşü ne olursa olsun,
bizi kimsenin görüşü ilgilendirmez.
Bizim tüzüğümüzü okumuş, beğenmiş-
ler mi bize bu anlamda uyan herkes iyi
niyetlidir” dedi.
BARIŞ KIŞ

Time Out dergisinin okurla-
rına seçtirdiği İstanbul’un en
sevilen mekânları, listesinde
birinci sırayı Galata Kulesi
aldı. Oylamayı Cumhuri-
yet’teki yazısında değerlendi-
ren Yazgülü Aldoğan,
“Genelde bu tür ödül tören-
lerine gitmiyorum; popüler
isimleri çağırıp magazin ha-
berine kaynak olsun diye
yaptıkları için. Ama söz ko-
nusu olan kişiler değil, İstan-
bul. Time Out dergisi,
okurlarının oylarıyla İstan-
bul’un sevilen mekânlarını,
yıldızlarını seçiyor! İstanbul,
canım benim, canımın içi. Ve
çok hoş bir şey oluyor, İstan-
bul’un en sevilen, en 
görülmek istenen yeri Galata
Kulesi çıkıyor! Üsküdar Kız
Lisesi’nde yatılı okurken son
restorasyonunu geçirmiş 
haline karşı kıyıdan bakar,
hayal kurardım; ışıkları 
boğazında gerdanlık gibi. 

Üniversite sınavına hazırla-
nıyorum, kazanırsam oraya
gideceğim! Yıllar sonra kule-
nin ayağının dibine taşındım,
her gün ona bakarak uyuyo-
rum, önünden geçiyorum.
Benim kulem o. Ve ilginç bir
şey oluyor, Galata Kulesi’nin
ödülünü almaya sahneye
kimse gitmiyor, bana verin
diye atlıyorum, organizas-
yondan biri “Evet, siz alın”
diyor. Neyse ki Bel-Tur yetki-
lisi arkalardan yetişiyor da
elimde ödül, Galata Kule-
si’nin manevi annesi olarak
poz vermiyorum ama çok
mutluyum” ifadelerini 
kullandı.

Ödül alan mekanlar

Beykoz Cam Ocağı; İbrahim
Tuna, Fauna; Sunset Grill
Bar; Kuru Kahveci Mehmet
Efendi ve Mahdumları; Şişli
Fey; Sarıyer Arboretumu;
Beyoğlu Rahmi Koç Müzesi.

Galata Kulesi bir numara

Turgut 
Berberoğlu


