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Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, 2018 yılının

son gününde ilçe esnafını ziyaret etti. 
Vatandaşlara yeni yıldan beklentilerini
soran Akgün, “Yeni bir yıla giriyoruz.
Büyük Büyükçekmece ailemle beraber
2019 yılında çok daha büyük hizmetlere
daha imza atacağız. Mutluluk şehrini
Avrupa Kenti yapmaya birlikte devam
edeceğiz. Yeni yıl ulusumuza ve dünyaya
kutlu olsun” şeklinde konuştu. 
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Esenyut konut mağdurlarının 
çocukları hayallerindeki evlerin

resimlerini çizdi. Çocukların çizdiği re-
simler Esenyurt Meydanı'nda sergilendi.
Hem sergiyi gezen hem de yetkililere çağ-
rıda bulunan konutzedeler, “Eylem yap-
madığımız yer gitmediğimiz kapı kalmadı.
Bütün kapılar yüzümüze kapandı” ferya-
dında bulundu. Sergiye CHP Esenyurt
İlçe Başkanı Ali Gökmen ile birlikte
Özlem Hanelçi, Fahri Kaygu da katıldı. 
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İBB'nin 30 şirketinden
11’i 2018 yılının üçüncü

çeyreğinde toplam 
94 milyon 543 bin lira
zarar etti. Nakit akışı 

en yüksek olan, 
İstanbul'daki 

cadde ve sokakları
kiraya veren, 600 bin

metrekare otopark
alanı ile tekelleşmiş 

durumdaki İSPARK'ın
da 3 ay içerisinde 

18 milyon TL zarar
etmesi ‘skandal’
olarak

yorumlandı
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İBB İŞTİRAKİ İSPARK, 3 AYDA 300 MİLYON HASILAT YAPMASINA RAĞMEN 18 MİLYON ZARAR ETTİ

HER GÜN PARA BASIYOR AMA ZARAR EDİYOR
CHP Meclis Üyesi Hakkı Sağ-
lam, İBB'ye bağlı 30 şirketin ha-
sılatlarını ve karlılık durumunu

yıl boyunca üçer aylık dönemler halinde
İBB Başkanlığı'na sorarak şirketlerin
mali durumu hakkında bilgi istedi. 
Sağlam'ın en son 2018 yılının üçüncü
çeyreğine yani Temmuz-Ağustos-Eylül
dönemine ilişkin sorusuna İBB tarafın-

dan verilen yanıt çarpıcı bir tabloyu 
ortaya koydu. İBB iştiraki 30 şirketten
11'inin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde
toplam 94 milyon 543 bin lira zarar 
ettiği ortaya çıktı. Zarar eden 11 şirket
arasında 2017 yılında patlak veren 
yolsuzluk skandalıyla gündeme gelen ve
nakit akışı en yüksek olan İSPARK'ın da
bulunması dikkat çekti.  
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İBB ŞİRKETLERİNİ RESMEN KEVGİRE ÇEVİRMİŞLER
Tabloda, 30 şirketten 11'inin
üçüncü çeyrekte toplam 2 mil-
yar 192 milyon 744 bin lira 

hasılat elde etiği görüldü. Bilançoya
göre; en çok zarar eden şirketlerin ilk
sırasında 18 milyon 469 bin lira ile Şehir
Hatları A.Ş yer aldı. İkinci sırada yer
alan İSPARK da 17 milyon 949 bin lira
zarar etti. İSPARK'ın 3 aylık süreçte 229

milyon 936 bin TL hasılatının olduğu
açıklandı. Verilen yanıta göre; Metro 
A.Ş 15 milyon 790 bin, Spor A.Ş 11 
milyon 443 bin, Medya A.Ş 10 milyon
585 bin, Bimtaş 6 milyon 907 bin, İsyön
6 milyon 424 bin, İston AŞ 2 milyon 656
bin, Otobüs A.Ş 2 milyon 178 bin, Bel-
tur 1 milyon 817 bin, Uygulamalı Gaz
AŞ 325 bin lira zarar etti. I SAYFA 5
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SÜRE İKİNCE KEZ UZATILDI
24 Haziran seçimleri öncesinde AK
Parti tarafından çıkarılan İmar Ba-

rış’ının süresi bir kez daha uzatıldı. Başvurula-
rın Haziran ayında başladığı İmar Barışı’nda
ilk süre 31 Ekim tarihinde sona erecekti. Daha
sonra alınan kararla bu süre 31 Aralık 2018 ta-
rihine kadar uzatıldı. İmar Barışı’nın süresinin
altı ay daha uzatılacağı öğrenildi. 
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KURUM, SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Yaklaşık 14 milyon yapı için seçim 
öncesi çıkarılan İmar Barışı düzenleme-

sinde İstanbul Boğazı ön görünümü ve 
etkilenme bölgesinde kalan yerler tepkiler 
üzerine kapsam dışı bırakılmıştı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen cuma
günü yaptığı açıklamada İmar Barışı’nda 
sürenin uzayabileceği sinyalini vermişti. 
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Yeni yılınızın, sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesi dileğiyle...

NİCE GÜZEL YILLARA

HOŞGELDİN YENİ YIL

300 mIlYON CIRO
18 mIlYON zARAR

Poşete karşı file ördüler
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın
himayelerinde başlatılan
'Sıfır Atık Projesi'ni sürdüren
Bağcılar Belediyesi, aynı kap-
samda yeni bir projeye daha
imza attı. Bu amaçla Bağcı-
lar Belediyesi Kadın ve Aile
Kültür Sanat Merkezi'nde

dikiş eğitimi alan 20 kadın
kursiyer, 1 Ocak itibariyle üc-
retli olacak olan ve doğaya
zarar veren plastik poşetlere
karşı ellerine iğne iplik ile 
şişlerini aldı. Kadınlar, kot
pantolondan, pardösüye
kadar evde kullanmadıkları
kıyafetlerden çevre dostu file
ve çantalar ördü.
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İmar Barışı’nda ikinci kez süre uzatıldı. 6 ay daha süresi uzatılan İmar
Barışı’ndan son açıklanan rakamlara göre 9 milyon 500 bin kişi faydalandı

2018'in son gününde 
sunucu İlke Duyan,

Beylicium Alışveriş ve Yaşam
Merkezi'nde konser verdi. 
Yavuz Güleç ve Serdar Kahve-
ci'nin eşlik ettiği İlke Duyan,
“Sezen Aksu Şarkıları” dinletisi
ile sevenlerinin karşısına çıktı.
Çok sayıda kişinin takip ettiği
konser, saat 15:00'te başladı,
17:00'ye kadar devam etti. 
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BURNUNUZ

ÇOK 
ZEKİ
HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 2’DE

Hayallerindeki
evi resmettiler

Marmara Arama Kurtarma ve Araş-
tırma Derneği yöneticileriyle bir

araya gelen Bakırköy Belediye Başkanı 
Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul’un en
büyük sorununun olası deprem ve sonrası
olduğunu söyledi. Kerimoğlu, “Maalesef 
99 depreminin ardından başta Bakırköy
olmak üzere İstanbul’un eski yapı stoğunda
önemli değişiklik olmadı” dedi. I SAYFA 4
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En büyük sorun
deprem ve sonrası

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Meclisi'nin kasım

ayında gerçekleşen toplantıda al-
dığı, “Tüm abone gruplarında su
tarifeleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren
yüzde 15 indirimli olacak” kararı,
bugün yürürlüğe girecek. İBB Baş-
kanı Mevlüt Uysal'ın, 14 Kasım
2018'de “Suda indirim olacak”
şeklindeki açıklamasının ardından
aynı gün gerçekleştirilen İSKİ
Genel Kurulu'nda, indirim kararı
alınmıştı.
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Yüzde 15 indirim
yürürlüğe giriyor

İhanet
kovalamacası!

Şişli'de iddia-
lara göre 

kendisini aldattığın-
dan şüphelenen koca, 
eşinin kullandığı aracı
kendi aracıyla takip
etmeye başladı. Önde
seyreden aracı dur-
durmak isteyen koca,
eşinin aracına çarptı.
Direksiyon hakimiye-
tini kaybeden kadın
önce kaldırımdaki
ağaca ardından da bir
apartmanın doğalgaz
kutusuna çarparak
durabildi.  I SAYFA 3
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BARIS iCiN 
6 AY DAHA!

İlke Duyan’dan 
Sezen dinletisi
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIDLIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

Taylan DAŞDöğEN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

H astalanmak, özellikle kış ayla-
rında mikrobik bir durumdan
nasibini almak çok berbat…

Haftalarca geçmeyen nezle ve grip nöbet-
leri… En kötüsü ise burun tıkanıklığı…
Özellikle de sadece bir kısmı tıkalıysa
durum iyice içinden çıkılmaz bir hal alı-
yor. Peki hiç neden tek tarafın diğerine kı-
yasla daha fazla tıkandığını merak ettiniz
mi? Bunu düşünen sadece siz değilsiniz.
Hatta, bu işin arkasında bilimsel bir
neden yatıyor.

neden tek taraf?

Men’s Health’in haberine göre, burnunu-
zun her iki tarafında da bulunan konka
adlı yapılar, havanın akciğerlerinize ulaş-
madan önce ısıtılmasını ve nemlendiril-
mesini sağlarlar. Bu sayede akciğerleriniz

korunmuş olur. Fakat bu süreç sandığınız
kadar kolay olmuyor. Burnunuz, süreci
daha etkili kılabilmek adına, eldeki kay-
nakları bir tarafa daha fazla yönlendiriyor.
Böylece, havanın giriş yaptığı ve ısıtıldığı
iki burun deliğinden birisine daha fazla
kan akışı gerçekleştiriliyor. Diğer taraf ise
tıkanmaya daha yatkın oluyor. Oluşan tı-
kanıklık, o tarafa yönelecek hava akışı işin
daha az yer olduğunu işaret ediyor. Soğuk
algınlığı, enfeksiyon, alerji, yapısal bozuk-
luk ya da grip gibi sorunlarınız yoksa, bu
durumu fark etmeniz oldukça zor oluyor.
Fakat hasta olduğunuzda, burnunuzdaki
kan akışı daha da artıyor; kabarma ile
mukoza üretimi de artıyor. Tüm burnu-
nuz tıkalı olsa bile, tek bir tarafın daha
fazla tıkandığını hissediyorsunuz. 

Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Nazal siklusu durdurabilmek için yapabi-

leceğiniz hiçbir şey yok. Hasta olduğunuz
zaman, büyük olasılıkla bir taraf, diğerin-
den her daim daha tıkanık olacak. Fakat,
90- 240 dakika arasında, burnunuz taraf
değiştirecektir. Yer değiştirme gerçekleşti-
ğinde, muhtemelen biraz rahatlama his-
sedeceksiniz. Fakat bu sefer de diğer taraf
tıkanmaya başlayacak. Burnunuzun ta-
mamını açmaya çalışmanız gerek. Bunun
için nemlendirici kullanabilir ya da ılık duş
alabilirsiniz. Burun spreyleri de mukoza-
nın burundan atılmasına yardımcı olacak.
Oksimetazolin içeren burun spreyleri de
kullanabilirsiniz. Fakat bu spreyler, burnu-
nuzda bağımlılık yaratabilir. Eğer bu
spreyleri kullanmak zorunda kalırsanız,
günde 2 kullanım sınırını geçmeyin ve 5-7
günden fazla kullanmayın. Eğer burun tı-
kanıklığınız 10-14 günden fazla sürü-
yorsa, doktorunuz başka bir tedavi
yöntemi belirleyebilir.

HABer merkeZİ

Kış mevsimi geldiğinde, hastalık mevsimi de başlıyor. Toplu taşıma kullanımı veya 
kalabalık ofis ortamı hastalıklara davetiye hazırlıyor. İster istemez bağışıklık sistemimiz
mikroplara yenik düşüyor ve nezle veya grip oluyoruz. İşte o noktada hepimizin başına
gelen ‘burnun sadece bir kısmının tıkanması’ olayına bilimin bir açıklaması var

gece kuşları bu haber size… eğer haf-
tada 3 kez uykuya dalmakta zorlanıyor-
sanız dikkat! Uyku sorunlarına yol açan

sebeplere dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Fikret
Hacıosman, en az 3 ay boyunca ve haftada en az 3
kez uykuya dalmakta zorlananların mutlaka he-
kime başvurması gerektiğini söyledi. 
Uykuya dalmakta veya gece uykusunu bölünmeden
sürdürmekte sorun yaşama durumuna ‘insomnia’
denildiğini hatırlatan Hacıosman, uyku bozuklukla-
rının bir alt türü olan insomnianın, dünya nüfusu-
nun üçte birinde görülen ve fazlasıyla yaygın bir
bozukluk olduğunu söyledi. Hacıosman, insanlarda
uyku sorunlarına yol açan sebepleri şöyle sıraladı:
"Uyku düzeni stres, sevilen bir insanın ölümü, fizik-
sel hastalıklar, özel hayatta yaşanan sorunlar, ya-
şanan travmalar, maddi veya manevi kayıplar
sebebiyle bozulabilse de olağandan uzun süren
uyku düzensizliğinin sebebinin uyku bozukluğu ola-
bileceği akılda tutulmalıdır."

Yeme içme AlışkAnlıklArı

Kişisel ve çevresel etkenlerin yanı sıra fiziki şartlar
ve yeme-içme alışkanlıklarının da uyku düzeninde
bozulmalara sebep olabileceğini vurgulayan Hacı-
osman, "Yan etkisi uyku kaçırmak olan bazı ilaçla-
rın kullanımı, yatak odasının sesli, yapay ışıkların
yer aldığı bir oda olması, uyarıcı bileşenler içeren
kahve, kola gibi yiyecek ve içeceklerin gün içinde
sıklıkla tüketilmesi, uyumadan önce beyni yapay
bir biçimde uyaran bilgisayar ile uğraşmak, televiz-
yon izlemek gibi faaliyetler, akşam saatlerinde ye-
nilen yağlı veya sindirimi zor yemekler yemek, uyku
saatinden 5 saat önce alkol tüketmek, radyasyon
yayan televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elek-
tronik aletlerin başucunda bulunması da uyku dü-
zenini bozarak uykusuzluğa sebep olabilmektedir"
ifadelerini kullandı. AA

ANTALyA’dA düzen-
lenen Ulusal Nöroloji
Kongresi'ne katılan

Prof. Dr. İbrahim Öztura, epi-
lepsi hastalığı ve tanıyı zorlaştı-
ran durumlar ve buna bağlı
olarak hastaların sosyal hayatla-
rında dışlanmaları ve ötekileşti-
rilmeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Epilepsi beynin elektriksel bir
bozukluğu. Beynin bir bölge-
sinde ya da tamamını ilgilendi-
ren, anormal bir elektriksel
aktivite ortaya çıkıyor ve bunun
sonucunda bazı belirtiler ortaya
çıkıyor. Bu belirtiler, kişinin bilin-
cinin kaybolması ve vücudun bir
tarafında ya da her tarafında ka-
sılma olması, bu sırada dilini
ısırması, idrar kaçırması gibi be-
lirtilerin birinin ya da hepsinin
olabildiği bir semptomlar ya da
belirtiler bütünü. Ama sonuçta
temel mekanizma beyinde anor-
mal bir elektriksel aktivite ve bu
aktivitenin yayılması temel
bulgu." 

Görülme sıklığı yüzde 1

Epilepsi hastalığının sıklığının
bütün toplumlar için yüzde 1
kabul edildiğini ve bunun Tür-
kiye ölçeğinde 750 bin civarında

olduğunu aktaran Prof. Öztura,
"Görülme sıklığı çocukluk yaş
grubunda ve yaşlı grupta daha
yüksek. Aktif çalışma çağı dedi-
ğimiz 20- 60 yaş arasındaki
grupta en az görünme sıklığı
olan hastalık" diye konuştu.
Hastalıkla ilgili temel sorunun
tedavide olduğunu ve epilepsi
belirtilerinin çok çeşitli olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Öztura,
şöyle dedi: "Yani halk arasında
'sara nöbeti' diye bilinen, gözlerin
dönmesiyle olan bu tanıda bir
sorun yok ama sorun daha az
bilinen belirtileri olan hastalarda
ortaya çıkıyor. İşte bu az bilinen
nedir, migren benzeri o beynin
arkasını ilgilendiren, o görsel bu-
luntuların olması. Yine beynin
ön kısmını ilgilendiren davranış-
sal değişikliklerin, hareket bulun-
tularının olması. Uyku
bozukluklarıyla karışabilen uy-
kuda anormal hareketlerin or-
taya çıkması. Yine psikiyatrik
tablolarla karışabilen net ayırt
edilemeyen garip hareketlerin,
garip davranışların, bağırmala-
rın, çığlık atmaların ortaya çık-
ması epilepsi tanısının zor
olduğu ya da zorlaştığı durum-
lar." Toplumdaki algının epilep-

siyi zorlaştırdığına işaret eden
Prof. Dr. İbrahim Öztura, şun-
ları kaydetti: "Toplumda epilepsi
hastalığına karşı bir damgalama
var. Yani epilepsi hastaları kendi-
lerini çok ifade etmek ve sosyal
anlamda tartışılmak istemiyor.
Daha çok hastalığını hekimiyle
birebir tartışmak ve hekiminin
dışında da kimseyle paylaşmak
istemiyor. Yani herkes bir yakını
kalp krizi geçirdiğinde bunu çev-
resiyle paylaşırken epilepsi has-
tası kriz geçirdiği zaman
çevresiyle çok da paylaşmak iste-
miyor. Böyle bir algı var. Bu algı-
nın bir kısmı özellikle
sosyokültürel anlamda bu hasta-
lık nedeniyle gelecek hayatla il-
gili, evlenmeyle ilgili sıkıntıların
ortaya çıkması. Yine iş açısın-
dan, işverenlerin epileptik hasta-
ları çalıştırmadaki gönülsüzlüğü.
Benzer şekilde epileptik hasta
profilinden dolayı sosyal hayatta
dışlanması ya da ötekileştirilme-
sinin verdiği sıkıntılar nedeniyle
tanısı biraz daha zorlaşıyor. Ön-
celikle hekime gitmiyorlar. Gi-
derlerse de bunu fark
ettirmemeye çalışıyorlar. Bu da
doğal olarak hem tanıyı hem te-
daviyi geciktiriyor."  DHA

EpİlEpsİdE
dışlanma faktörü

YOKSA
KOAH
MISINIZ?

Gece kuşu 
haline gelmek 
kaderiniz değil

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi 'Akciğerleri tehdit
eden bu hastalığa dikkat: 'KOAH' başlıklı seminer
düzenledi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Reha Çelik semi-
nerde yaptığı konuşmada, sigara veya partiküllü gazlardan
kaynaklanan KOAH’ın ve akciğeri tıkayarak balgam oluştu-
ran bir hastalık olduğunu söyledi. Ciddi nefes darlığı ve güç-
süzlük ile seyreden KOAH’ın ayrıca maliyeti yüksek bir
hastalık olduğunu belirten Çelik, “KOAH genelde ilaçla tedavi
ediliyor. Tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söy-
lemek mümkün değil. Ama hastalığın ilerlemesi durdurulabi-
lir. Hastanın hayat kalitesi arttırılabilir" dedi.
Türkiye’de sigara içen erkek oranın yüzde 68'lere vardığını ve
kırk yaşın üstünde sigara içen, egzersiz kapasitesinde de
azalma olan her hastanın aslında KOAH olduğunu hesaba
katmak gerektiğini aktaran Çelik, "Türkiye'deki hastaların as-
lında çoğu KOAH olduğunu dahi bilmiyor" diye konuştu. 
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cOK zEKı

Burnunuz

Uzmanlar, eğer burun 
tıkanıklığınız 10-14 günden 

fazla sürüyorsa farklı 
tedavi yöntemlerinin 

belirlenebileceğini söylüyor



1 918'den 1919'a girildiği yıl Mustafa
Kemal bir Osmanlı subayıdır.
Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan

çok az topraklarımız da işgal altında olduğu
gibi İstanbul yönetimi artık karşı koyamaya-
cak kadar güçsüzleşip sesini çıkarmamaya
başlamıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardında emelle-
rine ulaşamayan düşman devletler, ikinci bir
işgal girişimi için Anadolu’nun üzerine küçük
devletleri salarak harekete geçmişlerdi.

Uzun savaşlardan çıkmış halk, yorgun,
bezgin ve moralsizdi.

Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf Devletleri'nin
esiri olmuş, İstanbul işgal edilmiş, Sultan
Vahdeddin ise çaresiz ve zavallı bir 
durumdaydı.

Uzayıp giden savaşlardan bıkmış, halk bir
savaşı daha göze alamıyordu.

Ancak Anadolu yer yer işgalci devletler ta-
rafından işgal edilmeye başlayınca her yöre
bulunduğu yerde canını, malını, namusunu sa-
vunmaya başlamıştı.

15 Mayıs 1919’da Yunan, İzmir’e 
çıkmıştır.

Artık çaresiz ve amaçsız kalan İstanbul yö-
netimi bu duruma sık sık itiraz eden, karşı
koyan, isyan eden 9. Ordu Müfettişi Mustafa
Kemal'i kurmayları ile birlikte sürgüne gönde-
rir gibi derme çatma haldeki Bandırma Va-
puru ile Anadolu'ya gönderiyordu.

Nerden bilecekti ki, ülkenin kaderini belir-
leyecek Büyük Komutan ve Bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti'nin temeli bu yolculuktan sonra
atılacaktı.

Saray O büyük komutana ve arkadaşlarına
idam kararı verse de üniformasını çıkartan
Mustafa Kemal dönülmez bir yola girmişti bir
defa.

***
19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak

basan o komutan Milli Mücadele’nin örgüt-
lenmesi için çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Amasya’da genelge yayınlayarak milletin
azim ve kararlığından bahsetmiş ve vatanın
bölünmez bütünlüğünü dile getirmiştir.

Böylece Kuva-yı Milliye ortaya çıktı. Mus-
tafa Kemal, Kuva-yı Milliye birliklerini orga-
nize ederek düzenli bir ordu kurabilmişti.
Anadolu insanı, bu kez öz toprakları için milli
ve dini değerleri için Milli Mücadele’yi baş-
lattı. Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk
halkı bütün dünyaya bir kez daha Türk istikla-
lini ve Türk mevcudiyetini ilan etmiştir.

19 Mayıs, cumhuriyet tarihi için de bir
dönüm noktası olmuştur.

Yaklaşık bir sene sonra meclis kurulmuştur.
Ondan kısa bir süre sonra da saltanat kal-

dırılmıştır.
Yeni devletin kurulması için de cumhuriyet

ilan edilmiştir.
19 Mayıs 1919 itilaf devletlerinin işgaline

karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul
edilir ve Atatürk bu günü Türk gençliğine ar-
mağan ederek bayram ilan etmiştir.

***
İşte o 1919 ve bugün 2019.
Aradan tam yüz yıl geçmiş.

İstedim ki bu yeni yılda 1919
ruhunu hatırlatayım.

O günlerin psikolojisini hatırlatayım.
Yurdum insanının ne kadar çaresiz olu-

şunu, yorgun, bitkin, fakir, fukara oluşunu
hatırlayalım.

Ancak, bütün bu olumsuzluklara rağmen
asla ve asla umudunu kaybetmediğini 
hatırlayalım.

Kenetlendiklerini.
Bilendiklerini.
Direndiklerini.
Vazgeçmediklerini.
Ve en sonunda mutlu sona erdiklerini

hatırlayalım.
***

Bütün bunları neden hatırlayalım biliyor
musunuz?

Hani bu günlerde ufak tefek meseleler yü-
zünden bir birimizin kalbini kırıyoruz ya.

Hani ufak tefek sorunlardan dolayı umut-
suzluğa bürünüyoruz ya.

Hani param yok.
Pulum yok.
İşler bozuk.
Moralim yok.
Psikolojim bozuk diye afra tafralarla 

dolaşıyoruz ya.
Hani ufak tefek hayaller uğruna kalpler kı-

rıyoruz, dostlar kaybediyoruz, yürekler 
incitiyoruz ya.

Sadece şunu söyleyelim.
On saniye gözünüzü kapatıp düşünün.
Ülke işgal altında.
Her taraftan düşman sarmış dört 

bir yanınızı.
Ticaret yapamıyorsunuz.
Tarım yapamıyorsunuz.
Özgürlüğünüz yok.
Kimliğiniz yok.
Paranız yok.
Sağlığınız yok.
Bir tarafta düşman, diğer tarafta düşmana

teslim olmuş imparatorluk.
Ve bir anda; 'Size savaşmayı değil, ölmeyi

emrediyorum' diyerek her cephede en önde sa-
vaşan bir komutan ortaya çıkıyor.

Umutlarınızı yeniden filizlendiriyor.
Hep birlikte kenetlenerek Büyük Türkiye

Cumhuriyeti'ni kuruyorsunuz.
***

Bu ülke ve bu ülke insanı o günlerden bu
günlere geldiği için.

Çok daha zor şartlarda çok daha zor olay-
ları başardığı için.

Bütün olumsuzluklara ve alçakça düşman-
lıklara karşı çıkarak dik durduğu için.

Yarınlarımız çok daha aydınlık, çok daha
refah, çok daha özgür, çok daha bağımsız 
olacaktır...

Buna inanın ve yüz yıl önceki ruhu dünya-
nıza davet ederek 2019'u karşılayın...

Mutlu, başarılı, sağlıklı, kazançlı, güzel bir
yıl diliyorum...
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K aza Şişli Aytekin Kotil Caddesi'nde
saat 10.30 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre Levent B. yöne-

timindeki 34 EU 9589 plakalı otomobil, yol
boyunca eşi Dilek B.'nin kullandığı 34 KT
049 plakalı aracı takip etti. Eşinin aracına
çarparak ilerleyen Levent B., önünde seyre-
den otomobili durdurmaya çalıştı. Bu sı-
rada paniğe kapılan ve direksiyon
hakimiyetini kaybeden Dilek B., kaldırım-
daki ağaca ve ardından da apartmanın giri-
şindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Kazanın
ardından Dilek B.'nin aracından inen bir
kişi koşarak olay yerinden kaçmaya başladı.
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği
için aracı takip ettiği öğrenilen Levent B. ise
kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Kadın iş yerine sığındı

Levent B. kişiyi yakalayamayınca bir spor
salonuna sığınan Dilek B.'ye yöneldi. Dilek
B.'nin kolundan tutarak sürüklemeye başla-

yan adama çevredeki vatandaşlar tepki gös-
terdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu
adamın elinden kurtarılan kadın, bir iş ye-
rine sığındı.

İfadeleri alınacak

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine
olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri

geldi. Kaza yerine polis ekipleri tedbir
amaçlı caddeye şerit çekerek araç trafiğine
kapattı. İGDAŞ ekipleri tarafından doğal-
gaz kesilirken kaza yapan aracın çekiciyle
kaldırılmasının ardından cadde yeniden tra-
fiğe açıldı. Kazaya karışan eşler ise ifadeleri
alınmak üzere Şişli Polis Merkezi'ne 
götürüldü. DHA

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla
uyanmak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan
uzak, tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of
Silivri...
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Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert12019

2019
Yeni yılınızı kutlar, sağlık, 

mutluluk ve esenlik dilerim...

MEHMET MURAT ÇALIK
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

İhanet kovalamacası

kotu Bıttı
Şişli'de iddialara

göre kendisini
aldattığından

şüphelenen koca,
eşinin kullandığı

aracı kendi 
aracıyla takip 

etmeye başladı.
Önde seyreden

aracı durdurmak
isteyen koca, eşinin

aracına çarpttı. 
Direksiyon

hakimiyetini
kaybeden kadın

önce kaldırımdaki
ağaca ardından da

bir apartmanın
doğalgaz kutusuna
çarparak durabildi

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik ka-
merası tarafından an be an kaydedildi.
Görüntülerde arkadan gelen aracın ön-
deki otomobile çarpması ile otomobilin
yoldan çıkarak doğalgaz kutusuna ve
demir bariyerlere çarpması görülüyor.
Kaza yapan otomobilin içinden çıkan
erkek koşarak olay yerinden uzaklaşırken
kaza yapan kadın da arabadan çıkarak

yakında bulunan bir spor salonuna sığını-
yor. Otomobile çarpan adam ise önce
kaçan kişinin peşinden koşuyor. Ona yeti-
şemeyince kadının yanına geliyor. Kadını
sığındığı spor salonundan sürükleyerek
çıkartan kişinin daha sonra kadını yol or-
tasında çekiştirdiği görülüyor. Çevredeki-
lerin de kadını adamın elinden almaya
çalışması kameralara yansıyor.

KAMERALARA YANSIDI

Feci şekilde can verdi
Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park ederek indikleri
kamyonlarının yokuş aşağı kaymaya başladığını gören sürücü
baba ile oğlu, kamyonu durdurmak için peşinden koşarak
müdahale etti. Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken
oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi,
Hürriyet Caddesi'nde önceki gün saat
07.00 civarında meydana geldi. Tevfik

Biter ve oğlu Güven Biter, çalışır vaziyetteyken indik-
leri kamyon bir anda henüz belirlenemeyen bir ne-
denle yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Baba ve oğlu
kamyonun peşinden koşmaya başladı. Güven Biter
kamyonun şoför kapısını açıp binmeye çalıştığı sı-
rada kamyonun kapısı sitenin duvarına yandan çar-
parken, arada kalan Biter daha sonra kamyonun
aşağıya doğru kaymasıyla sıkıştığı yerden kaldırıma
düştü.

Aile sinir krizi geçirdi

Kamyon kaymaya devam etti. Tevfik Biter, oğlu te-
kerleklerin altında kalmasın diye oğlunu kenara çek-
meye çalışsa da başarılı olamadı. Bu kez kamyonun
arka tekerleği de Güven Biter'in üzerinden geçti. Biter
acı içinde kıvranmaya başladı. Kamyon ise bir süre
daha yokuş aşağı gidip kaldırımı da aşıp boş arazide
durdu. Olay sonrası ağır yaralı Güven Biter ile hafif
yaralı babası çevredeki vatandaşlarca ambulans bek-
lemeden çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Güven Biter ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de burada yapılan
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

KadıKöy İlçe Emniyet Müdü-
rülüğü'ne bağlı polis ekipleri,
yılbaşı kutlamalarıyla ilgili gü-

venlik önlemleri kapsamında ilçe gene-
linde denetim gerçekleştirdi. İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden un-
surların katılımıyla Kadıköy genelinde
gerçekleştirilen denetimlerde, uygulama
noktalarından biri Kozyatağı'nda bulu-
nan Atatürk Caddesi'ydi. Polis ekipleri,
şüpheli otomobilleri durdurarak sürücü
ve yolculara üst araması ve GBT (Genel
Bilgi Taraması) yaptı. Durdurulan araçlar
didik didik aranırken, sipariş götüren mo-
tosikletlerin de durdurularak kontrol edil-
diği görüldü.

Kadıköy'de sıkı denetim

İstanbul'da 2018 yılında 9
ton 153 kilo 633 gram uyuştu-
rucu madde türleri ve 6 milyon

599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin 2018 yılı içerisinde yaptığı ça-
lışmalara ilişkin veriler açıklandı. Narkotik
polisleri 2018 yılı içerisinde 45 bin 682
olaya müdehale etti.  Polis ekipleri yaptık-
ları narkotik operasyon ve uygulamala-
rında 63 bin 332 kişiyi yakaladı. Bu
kişilerden 5 bin 833’ü tutuklandı. Yıl bo-
yunca 9 ton 153 kilo 633 gram uyuştu-
rucu madde türleri ile 6 milyon 599 bin
579 uyuşturucu hap ele geçirdi. DHA

Uyuşturucu bilançosu

KADIN SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞADI
Yaşadığı şokun ardından uzun süre kendine gelmekte

zorlanan kadını, polis ve vatandaşlar sakinleştirdi.
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K oca bir yıl denir hep ama, ufacık bir
zaman dilimi gibi geldi geçti.
Sonuçta 1 yıl daha yaşlandık. Umut-

larımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi geride
bıraktık.

Hayatımızın rutin akışı içinde zaman
zaman duraklara ihtiyaç hissederiz. Belki bir
an için de olsa durup dinlenmek; yaşantımıza
farklı bir yön verebilmek, zamansızlık nedeni

ile sürekli ertelediklerimizi bir an önce ha-
yata geçirebilmek adına. Belki de içimizde
durgunlaşan yaşam pınarını daha aktif ve
coşkulu hale getirebilmek için. Ama neden
her ne olursa olsun bu duraklar gerçekten de
önemlidir. Tabii durmasını, ama hemen ar-
dından yeni coşkularla başlamasını bildikten
sonra.

İşte bunun için önümüzde güzel bir durak
var: YENİ YIL.

Yaşadığımız tüm güzellikleri içimize sindi-
rip, olumsuzlukları bir nefeste unutabileceği-

miz ve yepyeni umutlarla mer-
haba diyebileceğimiz güzel bir yıl. . Yeni
umutlara, yeni heyecanlara, yepyeni güzellik-
lere merhaba demek için; daha çok sevmek
ve sevilmek, daha çok umutlanmak için…

Umarım ki 2019 yılı engelli çocuklarımız

için de harika bir yıl olur. 2018 yılında hem
rehabilitasyon merkezleri hem engelli çocuk-
larımız hem de aileleri olarak birçok sıkıntı-
lar yaşadık. İnşallah bu yeni gelen yıl tüm
olumsuzlukların hepsini alıp götürür.

Diliyorum ki;
Engelleri aşmak adına yeni yasalar çıka-

rılsın.
Hiçbir çocuk tedavi olamadığı ya da ilaç

bulamadığı için çaresiz kalmasın.
Aileler çocuklarıyla birlikte hastane has-

tane dolaşmak zorunda kalmasın.

Tüm engelli çocuklar sosyal haklarını ve
eğitimlerini alabilsin.

İnsanlar, engelsiz yaşama destek versin.
Yeni yıldan tüm dünya adına dileğim; bu

vahşice ve her gün ruhumuzu fakirleştiren,
sömüren, özümüze el koyan savaşın içinde ol-
duğumuzu bir an önce fark edip özümüz gibi
yaşamak ve dışarıya da bu özü tıpkı bir ayna
gibi tüm orijinalliği, doğallığı, samimiyeti ile
yansıtmaktan çekinmemek.

Gerçek huzuru bulmanız dileğiyle,
İyi seneler..

Merhaba 2019!

Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği'nin (BAGİMDER) öğrenci, öğretmen, veli, eski ve yeni üyelerin katıldığı 
görkemli bir etkinlikle 5'inci yılına girdi. Kendisi de imam hatipli olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Buralara kolay gelmedik.
Ülkesine, ezanına ve bayrağına hiçbir yanlışı olmayan bu nesil ‘Ya sabır’ dedi ve Rabbim bizlere bu günleri gösterdi” diye konuştu.

BURAK ZİHNİ

B AGİMDER’in (Bağcılar İmam
Hatip Okulları Mezun ve Men-
supları Derneği) kuruluşunun 5.

yılı nedeniyle Bağcılar Göztepe Spor
Kompleksi’nde özel bir program düzen-
lendi. Enes Gökalp isimli öğrencinin
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan prog-
ramın açılış konuşmasını yapan İlçe Kay-
makamı Mustafa Eldivan, “İmam hatip
okulları sadece Milli Eğitim olarak değil
kültürümüzün de çok önemli bir yerinde
oldu. Geçmişte imam hatip okulları Ana-
dolu’da dinini yaşamak isteyen, dinini
öğrenmek isteyen ve Allah rızası için hiz-
met etmek isteyenlerin adresi olmuştur.
İmam hatip okulları hedef olarak böyle
başlayan okullardı. Ve zaman içinde sa-
dece okumak için değil devletin idareci
kadrolarında yapılacak bütün hizmetlerin
de adresi olmuştur” dedi.

Yıllarca önümüz kesilmeye çalışıldı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı ise “Yıllardır imam hatip neslinin
önünü kesme mücadelesinde en fazla
darbe yiyenlerden biri de Bağcılar’dı. Yıllar-
dır mücadele etmemize rağmen Bağcı-
lar’da imam hatip okullarını açamamıştık.
Bugün Bağcılar’da kendinden söz ettiren
imam hatip okullarının olması bizleri
mutlu ediyor. Buralara kolay gelmedik. Bi-
rileri geçmiş dönemlerde bu ülkenin önünü
kesmek adına hep imam hatiplerle uğraştı.
Ancak bugüne kadar ülkesine, ezanına ve
bayrağına hiçbir yanlışı olmayan bu nesil

‘Ya sabır’ dedi ve Rabbim bizlere bu gün-
leri gösterdi. Bugün Elhamdülillah ülkenin
sınırlarını da aşarak ecdadın izinde dünya
mazlumlarının sesi olma noktasında da
tüm gücümüzle ilerlemeye devam ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Zulme uğramış mazlumlar

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, “Ec-
dadın bıraktığı mirasın sorumluluğunu üst-
lenen, bu ülkede olanları kendine dert
edinen ve bundan sonra emaneti taşıyacak
olan bilincin adı imam hatipli olmaktır”
derken İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz da “İmam hatipli olmak ayrıcalıktır.
İmam hatipli olmak bugün dünyanın her
tarafında zulme uğramış mazlumların ya-
nında olmaktır. Sizler bunun için imam ha-
tiplisiniz” diye konuştu.

BAGIMDER 
5 YASINA GIRDI

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Yeni yılınızı 
kutlar, sağlık, 
mutluluk ve

esenlik dilerim...

DOĞAN SUBAŞI  
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ CHP MECLİS ÜYESİ

HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK 
CHP BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI

DURMUŞ ŞAHİN 
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

MÜLAYİM DEMİRTAŞ
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

ERCAN ÇİFTÇİ
İŞADAMI
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Programın ev sahipliğini
yapan BagİmDEr genel Baş-
kanı Hasan Hüseyin Dönmez
de şunları söyledi: “İmam
hatipli olmak, dinimizin ve
Peygamber efendimizin
(S.a.V) sünnetini yaşamak ve
asım’ın nesli sorumluluğuyla
davranmaktır. ancak maale-
sef istikbal vaat eden, toplu-
mun gönlünde tahtı kuran
İmam Hatip okullarının ba-
şarısı geçmişte bir takım çev-

releri rahatsız etti. Bugün
elde ettiğimiz kazanımlara
kolay kavuşmadık. rabbime
hamd-ü senalar olsun. 5 yıl
önce besmele ile açılışını
yaptığımız BagİmDEr’in çok
büyük mesafe almasına şa-
hitlik ettik ve etmeye devam
ediyoruz. İmam hatipliler
olarak Kur’an ve sünnete
uygun yaşamanın ve vazife-
mizi hakkıyla ifa etmenin
onurunu yaşıyoruz.”

Sorumlu davranıyoruz

BAGİMDER Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez ile buluşan Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, kendisine başarı dileklerinde bulundu.

En büyük
sorun 
deprem
Marmara Arama Kurtarma ve
Araştırma Derneği yöneticileriyle bir
araya gelen Bakırköy Belediye
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, 
İstanbul’un en büyük sorununun olası
deprem ve sonrası olduğunu söyledi

1999 depreminden sonra Marma-
ra’da küçük çapta depremler ya-
şanmaya devam ettiğini belirten

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Keri-
moğlu şunları ifade etti: “ Deprem uzmanla-
rından aldığımız bilgilere göre; Marmara’da
yaşanan küçük depremler, büyük depremin
beklendiği ana fayın ne kadar gerildiğine işaret
ediyor. Maalesef 99 depreminin ardından
başta Bakırköy olmak üzere İstanbul’un eski
yapı stoğunda önemli değişiklik olmadı. Bu da
olası bir depremde ne kadar büyük bir yıkımla
karşılaşabileceğimizin göstergesidir. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi özellikle çok eski yapıların bulun-
duğu mahallelerde acilen kentsel dönüşüm
kararı almalıdır.”

İşbirliği içindeyiz

Başkan Kerimoğlu, deprem sonrası için bele-
diye olarak hazırlıklı olduklarını söyleyerek,”
Bakırköy Belediyesi olarak BAKUT(Bakırköy
Belediyesi Arama Kurtarma Timi) ile 24 saat
göreve hazırlıklıyız. Marmara Arama Kur-
tarma ve Araştırma Derneği gibi sivil toplum
örgütleriyle de deprem sonrasıyla ilgili sürekli
işbirliği ve koordinasyon içerisindeyiz” dedi.

Hasan
Hüseyin
Dönmez

Lokman
Çağırıcı
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ZAYİ İLANLARI
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RuhsatımKayboldu Hükümsüzdür - Cemal Ohancan 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) 30 şirketinden 11'i 2018 yılının
üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon

543 bin lira zarar etti. Zarar eden 11 şirket
arasında 2017 yılında patlak veren yolo-
suzluk skandalıyla gündeme gelen ve
nakit akışı en yüksek olan İSPARK'ın da
bulunması dikkat çekti.  CHP'li İBB Mec-
lis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, “İBB iflas
bayrağını çekmiş durumda. İBB ve şirket-
leri borç batağında yüzüyor artık İstan-
bul'u yönetemiyorlar” açıklamasını yaptı. 

Çarpıcı bir tablo

CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağ-
lam, İBB'ye bağlı 30 şirketin hasılatlarını
ve karlılık durumunu yıl boyunca üçer
aylık dönemler halinde İBB Başkanlığı'na
sorarak şirketlerin mali durumu hakkında
bilgi istedi. Sağlam'ın en son 2018 yılının
üçüncü çeyreğine yani Temmuz-Ağustos-
Eylül dönemine ilişkin sorusuna İBB ta-
rafından verilen yanıt çarpıcı bir tabloyu
ortaya koydu. Sözcü'den Özlem Güvem-
li'nin haberine göre; İBB'nin 30 şirketin-
den 11'i üçüncü çeyrekte toplam 2 milyar
192 milyon 744 bin lira hasılat elde eder-
ken, 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Bi-
lançoya göre; en çok zarar eden
şirketlerin ilk sırasında 18 milyon 469 bin
liralık zarar ile Şehir Hatları A.Ş yer aldı.
İkinci sırada yer alan İSPARK da 17 mil-
yon 949 bin lira zarar etti. Verilen yanıta
göre; Metro A.Ş 15 milyon 790 bin, Spor
A.Ş 11 milyon 443 bin, Medya A.Ş 10
milyon 585 bin, Bimtaş 6 milyon 907
bin, İsyön 6 milyon 424 bin, İston AŞ 2
milyon 656 bin, Otobüs A.Ş 2 milyon
178 bin, Beltur 1 milyon 817 bin, Uygu-

lamalı Gaz AŞ 325 bin lira zararda.

İflasa gidiyor

İBB şirketlerinin mali durumunu takip
eden CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı
Sağlam, İBB'nin iflas bayrağını çektiğini
savunarak, “Biz hükümetin yanlış eko-
nomi politikalarına karşı önlem alsın, İs-
tanbulluların parası çarçur edilmesin,
kaynakları halk için kullansın, yurttaşları-

mıza hizmeti ucuz ve kaliteli getirsin,
buna katkı yapacağımızı İBB Mecliste de-
falarca söyledik. Ancak İBB Başkanı
Uysal bizi dinlemedi, daha seçileli bir yıl
oldu ama İBB ve şirketleri borca batırmış,
iflasa sürüklemiştir” dedi. Sağlam, İS-
PARK gibi bütün hasılatı nakit olan, nakit
akışı bu kadar yüksek şirketin batık du-
rumda olmasının mümkün olmadığını
vurguladı.

Şimdi ne olacak?

A k Parti İBB ve İlçe Belediye Başkan adayları
cumartesi günü yapılan tanıtım toplantısı ile
kamuoyuna açıklandı. Açıklandı açıklanma-

sına ama özellikle yönettikleri ilçelerde hiçbir 
başarısı olmayan, adı çeşitli şekilde yaralanmış, 
lekelenmiş olan Belediye başkanlarının yeniden aday
gösterilmesi “Bir bilinmeyenli denklem” değil, “Bin
bilinmeyenli denklem” haline gelmiştir.

Bunlardan birisi de Belde belediye başkanlığı da
sayılacak olursa üç dönemdir Arnavutköy Belediye
başkanlığı yapan Ahmet Haşim Baltacı ismidir.
Sayın Baltacı, yönettiği Arnavutköy’de hiçbir 
başarısı olmamasına rağmen, seçmene yeniden dikte
edilerek, “Önümüzdeki dönemde de sizi yönetecek
isim budur” denmesi Arnavutköy’de özellikle Ak
Parti seçmeni tarafından da tepki ile karşılanmıştır.

Yazımızın başlığında da sorduğumuz gibi, peki
şimdi ne olacak? Ak Parti’nin Arnavutköy’de yeniden
Ahmet Haşim Baltacıyı Belediye Başkan adayı ola-
rak göstermesi, çeşitli iddialara göre MHP’nin Arna-
vutköy’de aday göstermeyecek olması, kafalarda
soru işaretlerinin çoğalmasına sebep olmuştur. A.
Haşim Baltacı’nın yönettiği Belediye’de 2017 yılı sa-
yıştay raporlarının hala ortalarda gezmesi, sayın
Baltacı’nın kendini kamuoyu nezdinde aklayamamış
olması, çeşitli bahanelerle seçmenlere ve Arnavut-
köy’lülere “Benim suçum yok” o yaptı diyerek eski
Kültür Müdürü Mithat Yolcu’yu suçlayarak,
hakkında suç duyurusunda bulunup, soruşturma 
açtırması, sonrasında  Mithat Yolcu’nun Balıkesir
Büyükşehir Belediyesinde, Kültür müdürlüğü Daire
başkanlığına getirilmesi acaba ne ile açıklanacaktır?

Kaldı ki, Sayın Baltacı’ya tepki Arnavutköy’de o
kadar yüksektir ki, daha önce partisi için gece deme-
den, gündüz demeden, yağmur, çamur kar demeden
çalışan yüzlerce, binlerce Ak Parti gönüllüsünün kal-
bini kırmıştır. Ahmet Haşim Baltacının yeniden aday
gösterilmesi, Ak Parti seçmeni içerisinde homurdan-
malara, hatta yüksek sesle sayın Baltacıya oy verme-
yeceklerini söylemelerine neden olmuştur. Yapılan bu
hareketin kendilerine karşı yapılmış çok büyük saygı-
sızlık ve nezaketsizlik olarak algılanmıştır ilçede…

AK Parti seçmeni ortada kaldı

Ak Parti içerisinde önümüzdeki yerel seçimlerde
A.Haşim Baltacı isminin yeniden aday gösterilmesi
halinde MHP’nin adayı Yüksel Emir’e oy verecekle-
rini belirtmelerinin ardından, MHP’nin de Cumhur
ittifakı çerçevesinde Arnavutköy’de aday çıkarmaya-
cak olması Ak Parti seçmeni tarafından tam bir kurt
kapanına dönüşmüş durumdadır. Kim ne derse desin
Ak Parti seçmeninin tecihleri ne yazık ki, gözardı
edilmiş, bir avuç mutlu azınlığın, müteahhidin ve
“Karadeniz lobisinin” tercihi olmuştur. Şimdi soru-
yorum; Ak Parti’nin adayı Ahmet Haşim Baltacı 
olarak ilan edilmişken, Ak Parti seçmeninin büyük
bir çoğunluğunun dahi sayın Baltacıya oy vermeye-
cek olması, MHP seçmeninin de öteden beri mesafeli
durduğu ve soğuk baktığı A.Haşim Baltacı mart
ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde
seçimi kazanabilecek midir? MHP seçmeninin her ne
kadar “Lidere sadakat şerefimizdir” dese de seçim
günü adı başarısızlıklarla ve çeşitli usulsüzlüklerle
anılan sayın Baltacı’ya oy vermeye gidecek midir?
Özellikle sosyal medyada MHP seçmeninin sayın
Baltacı’ya oy vereceğini düşünmek saflık olmaz mı?
Tıpkı Ak Parti seçmeni gibi MHP seçmeninin de 
ortada kaldığını düşünenlerdenim. Peki Ak Parti 
seçmeninin büyük çoğunluğunun ve MHP seçmeninin
sayın Baltacı’ya oy vermeyecek olması Ak Parti’ye
seçimi kazandırabilir mi? Bu şartlarda belki kazan-
dırabilir ancak Avrupa yakası birinciliği ve İstanbul
ikinciliğini kesinlikle kaybettirecektir ak Parti’ye,
Arnavutköy bana göre Ak Parti’nin kalesi olmaktan
çıkacaktır.

Seçimi kim kazanır?

Şartlar böyle iken gözler, Arnavutköy’de olası bir
blok oluşturacak olan CHP, İYİ Parti ve Saadet 
partisine çevrilmiş durumdadır. CHP veya diğer iki
parti Arnavutköy’de hem Ak Parti küskünlerinin,
hem MHP küskünlerinin oylarını alabilecek doğru
dürüst bir aday çıkarabilirse, seçimi kazanmaları
çok zor olmayacaktır. Muhalefetin çıkaracağı isim,
dışardan gelen, Arnavutköy’ü ve Arnavutköy’lüyü 
tanımayan isim asla olmamalı. Peki nasıl bir aday
çıkarmalı; Arnavutköy’de yaşayan, Arnavutköy’ü ve
Arnavutköy’lüyü tanıyan, kültürlü, bilgili, karizma-
tik, sevecen, babacan, her kesimi kucaklayabilen,
partili partisiz ayrımı yapmayan, insanları öteleme-
yen, halkın içerisinde her daim gezebilen, Arnavut-
köy’ün sorunları ile hem dem olan bir isim olmalı.
Sanırım hangi ismi ima ettiğimi anlamışsınızdır…
CHP il ve ilçe örgütü zaman kaybetmeden acilen 
toplanmalı ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Ruhi
Tuncel’i Arnavutköy’de Belediye Başkan adayı ola-
rak göstermelidir. Aksi taktirde kendilerine altın 
tepside sunulan bu fırsatı elinin tersiyle iterek, CHP
gibi köklü bir partiyi Arnavutköy’de tarihin karanlık
sayfalarına göndermeleri anlamına gelecektir…

IBB SIRKETLERINI
KEVGIRE CEVIRMISLER
İBB'nin 30 şirketinden 11’i 2018 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Nakit
akışı en yüksek olan, İstanbul'daki cadde ve sokakları kiraya veren, 600 bin metrekare otopark alanı ile
tekelleşmiş durumdaki İSPARK'ın da 3 ay içerisinde 18 milyon TL zarar etmesi skandal olarak yorumlandı

Orhan ŞİMŞEK

SIRASI GELMİŞKEN

orhnsimsek@gmail.com
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Saray Saç Tava

Şirketlerden 24
Haziran seçim
çalışmalarına
kaynak aktarıl-
dığını öne
süren Sağlam,
“Üçüncü çey-
rek, 24 Haziran
seçimlerinden
sonraki dönemi
kapsıyor. Mev-
lüt Uysal'ın 24

Haziran seçimlerinde bu şirketleri
açık olarak siyasi emelleri için kul-
landığı anlaşılıyor. İstanbul halkı
bunun hesabını 31 Mart seçimle-
rinde elbette soracaktır” diye ko-
nuştu. “Yarım milyondan fazla
İstanbul'unun suyu ve doğal gazı
kesik” hatırlatmasında bulunan Sağ-
lam, “Ulaşım çok pahalı, sabah kar-
tına 5 lira yükleyen işçi ve öğrenci
bir simit yiyip günü tamamlayarak
akşam eve dönmeye çalışırken; İBB
Başkanı Uysal bir şekilde yurttaşları-
mızın parasını hiç etmiştir. Bu kul
hakkı yemektir. Bu adaletsizliktir.
Başta trafik ve ulaşım olmak üzere
İstanbul'un bütün sorunlarını biz çö-
zeceğiz. Halkımız ile birlikte yönete-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 

Seçim çalışmalarında
KULLANILDI MI?

CHP İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, İBB’nin iflasa sürüklendiğini anlattı.

3 AY DAHA SABREDİN!
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, "3 ay
sonra bu keyfi yönetim anlayışından kurtulacağız.  Daha huzurlu, daha
mutlu bir Beylikdüzü için 90 gün daha sabredin" diye konuştu

ak Parti Beylikdüzü Be-
lediye Başkan Adayı
Mustafa Necati Işık AK

Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle
bir araya geldi. Çok sayıda partilinin
katıldığı fakat hiçbir belediye başkan
aday adayının katılmadığı toplan-
tıda konuşan Işık, Beylikdüzü Bele-
diyesini yerden yere vurdu.
"Milletimizin içinde bu hizmetsiz be-
lediyecilik anlayışının çığlığı var"
diyen Işık, "Bana adaylık tebliğ edil-
dikten sonra farklı partililerden des-
tek telefonları alıyorum. Bundan
sonra Beylikdüzü'nün gözü aydın
olsun. Doğa sever, yeşil maskesi
takıp çam ağaçlarının kökünü nasıl
kuruttuklarını çok iyi biliyoruz. Hep-

sinin hesabını soracağız" dedi. 

Beylikdüzü'ne ışık saçsın

Beylikdüzü'nde halk ve belediye ara-
sında çok ciddi bir uçurum olduğunu
ifade eden Mustafa Necati Işık, "3 ay
sonra bu keyfi yönetim anlayışından
kurtulacağız. Halkın sorunlarına
kulak asmayan yönetim anlayışından
kurtulacağız. 90 bin nüfuslu Adnan
Kahveci Mahallesi’nin çöplerinin
toplanmadığı, Parlamenterler Site-
si’ni sivrisineklerin bastığı bir yerel yö-
netim anlayışından kurtulmamız
lazım. Beylikdüzü’nün yarınları, dün-
den bugünden daha iyi olacaktır.
2019, Beylikdüzü'ne ışık saçsın" açık-
lamasını yaptı. 

Işık, Beylikdüzü’ndeki partililerle 
bir araya gelerek, seçimi 
kazanacaklarına dair söz verdi.

Lokman Çağırıcı’ya
sürpriz karşılama 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından 2019
yerel seçimlerinde tekrar aday

gösterilen Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, belediye çalışanları tarafın-
dan sevgi gösterileriyle karşılandı. Sürpriz

karşısında duygulandığını söyleyen Çağı-
rıcı, “Şimdi her zamankinden daha büyük
aşkla ve şevkle çalışacağız. İnşallah ustalık
döneminde de güzel bir neticeyle başla-
mayı ve anlımızın akıyla bitirmeyi Rabbim
bize nasip eder” dedi. Başkan Çağırıcı, Pa-
zartesi sabahı mesaisine başlamak için gel-
diği belediye binasında belediye çalışanları
tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Çiçek takdim edilen Çağırıcı, bütün 
personele teşekkür etti.

Hakkı Sağlam
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Şimdi tüm bildiklerinizi unutun... Bu hi-
kaye 1957 yılında henüz sıfır bir otomobil-
ken diri diri toprağın altına gömülen ve 50
yıl bir zaman kapsülünün içinde bırakılan
Plymouth Belvedere'nin hikayesi... Onun
adı Miss Belvedere... Özellikle Amerikalı-
lar pek bi sever zaman kapsülü hikayele-
rini... Miss Belvedere de o hikayelerden
biri. Şimdi gelin hep birlikte 1957 Plymo-
uth Belvedere, nam-ı diğer Miss Belvede-
re'nin öyküsüne bir göz atalım. 

ZAMAN KAPSÜLÜ
Tarihler 1957 yılını gösterdiğinde, ABD'nin
Oklahoma eyaletinin 50. kuruluş yıl dö-
nümü kutlanıyordu. Kutlama etkinlikleri-
nin bir parçası olarak ilginç bir çekiliş
düzenlendi ve çekilişin ödülü ise tabiki 0
kilometre bir Plymouth Belvedere idi. Bu
rüya otomobili kazanmanın ise bir şartı
vardı o da sorulacak sorunun cevabını
doğru bilmekti. Buraya kadar her şey nor-
mal ancak ilginç olan sorunun cevabını
görebilmek için 50 yıl beklemekti. Tulsa
şehrinde gerçekleştirilen bu etkinlikte so-
rulan soru ise; "50 sonra Tulsa şehrinin
nüfusu kaç olur? Oldu. 812 kişinin verdiği
cevaplar videoya kaydedildi. Geriye kalan
ise 50 yıl beklemek ve doğru tahmini ya
da en yakın tahminde bulunan kişiye oto-
mobili hediye etmekti. Peki ama otomobil
50 yıl nerede duracaktı?

TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
1957 Plymouth Belvedere, eyalet merkez
mahkemesinin bahçesinde bir kasaya
yerleştirildi. Yani zaman kapsülü. Kasa
aslında betondan ibaret bir kutuyu andırı-
yordu. Kapsülün içine bir de demir kutu
konuldu. Bu kutuya da video kaydının bir
kopyası, dönemin en meşhur birası ve
hatta ödenmemiş park cezaları konuldu.
Öte yandan otomobilin yanına bir kaç
litre benzin galonu yerleştirildi. Çünkü
belki de 50 sonra benzin kullanılmaya-
caktı... Ayrıca eyalet başkanının kaleme
aldığı bir mektup, psikoposun duaları, bir
kaç gazete ve bir de Amerikan bayrağı
yer aldı. Dönem Sovyetler ile sürtüşme
dönemlerine denk geliyordu ve 2. Dünya
Savaşı'nın hemen hemen 10 sene sonra-
sıydı. Olası yeni bir savaş da hesaba katı-
larak yapılan bu kapsül oldukça
sağlamdı. Çil çil parlayan bu otomobil ya-
nındaki hediyelerle birlikte toprağa gö-
müldü.

İSİM VERİLDİ
Zaman hızla akıp geçiyor ancak bu oto-
mobil kimsenin aklından çıkmıyordu. Ok-
lahomalılar bu otomobile hatta bir de isim
vermişti: Miss Belvedere. Otomobil için
bir de internet sitesi kuran Tulsa şehri sa-
kinleri, burada otombil hakkında tartışma-
lar yapıyordu. Kapsülün açılması için
2007 yılına 18 ay kala işlemler başlamıştı.
İşçiler Miss Belvedere'ye hiç bir zarar gel-
memesi için uğraşıyordu. Nihayet o gün
geldi ve 50 yıllık hasret sona erdi.

TARİHİ GÜN
Oklahoma Eyaleti'nin Tulsa şehri, turist-
ler ve gazeteciler tarafından date istila
edilmişti. Ülkenin hatta dünyanın dört
bir yanından insanlar Miss Belveder'yi
görmek için çırpınıyordu. Öte yandan
büyük bir kalabalık da kapsülün etrafına
toplanmış, tarihi olaya tanıklık etmek
için bekliyordu. Elbette kapsülün kapa-
tıldığı 1957 yılındaki izleyicilerin pek
çoğu artık hayatta değildi. 50 yıl gün ışı-
ğına hasret kalan Miss Belvedere, niha-
yet üzerndeki örtüsüyle herkesin gözleri
önündeydi. Fakat bir sorun vardı; oto-
mobil tamamen çürümüştü. Hatta
ayakta zor duruyor gibiydi. Kir pas
içinde kalmıştı. Kapsül bombalara karşı
dayanıklıydı ama yer altı suyu ve rutu-
bet hesaba katılmamıştı. Uzunca bir
süre su içinde kalan Miss Belvedere,
deyim yerindeyse boğularak ölmüştü!

MISS BELVEDERE

ESKİSİ GİBİ OLAMADI
Araç çıkarıldıktan sonra geleceğinin ne şekilde olacağı ko-

nusu açıklığa kavuşamamıştı, sahipleri olan kız kardeşlere New
Jersey de bir kimyasal pas sökücü firması aracı pasarından ücret-

siz bir şekilde arındırma teklifinde bulunmuş sahipleri de bu teklifi
kabul etmişlerdir. Aradan geçen iki buçuk yıl boyunca aracın pasların-

dan arındırılması için yavaş yavaş kimyasal pas sökücü uygulaması ya-
pılmaya devam edilmiş. 20 bin dolarlık bir harcamaya rağmen Miss

Belvedere eskisinden iyi durumda olsa da eski haline getirilememişti. Moto-
rundan geriye ise hiçbir şey kalmamıştı. Otomobilin akıbeti konusunda çeşitli ri-

vayetler bulunuyor. Kimilerine göre otomobil çalışır duruma getirilmişti. Kimilerine
göre ise eyalet müzelerinden birine sergilenmek üzere kondu.

50 YILLIK HURDA
50 yıllık hazineyle karşılaşmayı bekleyen in-
sanlar bir hurdayla karşı karşıyaydı ve her-
kes çok üzgündü. Uzun çabalardan sonra
otomobil kapsülden çıkarıldı ve eyaletin
merkezindeki bir konfernas merkezine geti-
rildi. Şimdi ise herkesin aklında kazanan ki-
şinin kim olduğu vardı. En yakın tahmin
Raymond Humbertson isimli katılımcıdan
gelmişti, tahminine göre nüfus 384,743 ola-
rak söylenmiş gerçekte 2007 Tulsa nüfusu
ise 382,457 'e ulaşmıştı. Kazanan Humbert-
son olmuştu fakat bir sorun vardı. Humbers-
ton 1979 da hayatını kaybetmişti. Yetkililer
bu konuda araştırma yaparak Humbert-
son'un kız kardeşleri Levada Carney (88) ve
Catherine Johnson (93) ulaşarak aracı tes-
lim etmişlerdi. 

1957 Plymouth Belvedere

Miss Belvedere, 1957’de zaman kapsülüne böyle gömülmüştü 2007 yılında çıkarılan otomobili rutubetten dolayı çürümüştü Miss Belvedere, paslarından arındırılsa da eskisi gibi olamadı

BiYOGRAFiBiYOGRAFiBiYOGRAFiBiYOGRAFiBiYOGRAFiBiYOGRAFi
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City geç açıldı
tam açıldı

uefA’nın İngiltere Premier Lig'de Manchester
City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi. Pre-
mier Lig'in 20. haftasında Manchester City, St
Mary's Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.
Manchester City, 10. dakikada David Silva, 45.
dakikada kendi kalesine James Ward-Prowse ve
45+3. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle 3-
1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımın tek golü,
37. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg'den geldi.
Hojbjerg, 85. dakikada kırmızı kart görerek takı-
mını 10 kişi bıraktı.

Rakibini mağlup etti

Bu sonuçla iki hafta sonra galip gelen Manches-
ter City, 47 puana ulaştı ve 54 puanlı lider Liver-
pool'un arkasında ikinci sıraya yerleşti. Öte
yandan Chelsea, Crystal Palace deplasmanında
51. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 ka-
zandı ve puanını 43 yaptı. Düşme hattındaki
Burnley ise evinde West Ham United'ı 15. daki-
kada Chris Wood ve 34. dakikada Dwight McNe-
il'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

Yaşlı kurtlar birinci

eSki Galatasaraylı futbolculardan oluşan veteran
takımı, Almanya'da düzenlenen Efsaneler Kupa-
sı'nda birinciliği elde etti. Sarı-kırmızılı takım, Saar-
land eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen
organizasyonun final maçında Köln ile karşılaştı.
Aralarında Evren Turhan, Faruk Atalay, Ömer Er-
doğan, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve Hasan
Kabze gibi isimlerin de yer aldığı sarı-kırmızılı vete-
ran takımı, Köln'ü 6-2 mağlup ederek şampiyon-
luğa ulaştı. Öte yandan, Galatasaraylı Sporcular
Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı
eski yönetici ve futbolcu Cüneyt Tanman ile veteran
takımı oyuncuları, Galatasaray'ın eski teknik direk-
törlerinden Jupp Derwall'in Saarbrücken'deki kab-
rine de ziyarette bulundu.

başakşehir yeni yıla hazır
Başakşehir Futbol kulübünün internet sitesinde
yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, ikinci
yarı hazırlıkları için 2 Ocak'ta istanbul tesisle-
rinde toplanacak. istanbul'daki çalışmaların ar-
dından 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya
gidecek medipol Başakşehir 15 Ocak Salı gü-

nüne kadar burada kamp yapacak. Turuncu-laci-
vertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık
maçı oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arna-
vutluk temsilcisi kukesi ile karşılaşacak medipol
Başakşehir, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda'nın
ADO Den Haag ekibine karşı mücadele verecek.

G alatasaray’da transferler kadar ta-
raftarların en çok merak ettiği konu,
Ozan Kabak ile Serdar Aziz’in du-

rumu. Ligde ilk yarı biter bitmez iki futbol-
cuyla ilgili de kriz yaşanırken, ipler kopma
noktasına gelmişti. Hasta olduğunu söyle-
yip Sivas maçında oynamayan Serdar’ın er-
tesi gün Maldivler’e tatile gitmesi Fatih

Terim’i çileden çıkartırken;
Aslan’ın

ho-

cası, “Kampta görmek istemiyorum” de-
mişti. Ozan Kabak ve menajeri ise yeni
sözleşme konusunda yönetimi oyaladığı
gerekçesiyle gündeme geldi. Kulüpten sert
bir açıklama yapılmıştı. Her iki stoperin
geleceği de yeni yılın başında belli olacak.

Olayı anlatacak
Tatilini ABD’de geçiren Fatih Terim, 2
Ocak’ta Florya’da mesaiye başlayacak.
Önceki gün Maldivler’den dönen Serdar
Aziz, hocasının gelmesini bekliyor. Daha
önce “Bilmeden bir hata yaptıysam özür
dilemesini bilirim” mesajını gönderen ba-
şarılı stoper Florya’da Fatih Terim’le bir

araya gelecek, olayın iç yüzünü anlatıp
özür dileyecek. Aynı gün Ozan Kabak’ın
menajeriyle de Galatasaray İkinci Başkanı
Abdurrahim Albayrak son kez masaya
oturacak.

Maddeyi kaldıracaklar
Öncelikle sözleşmedeki ‘7.5 milyon eu-
roya serbest kalır’ maddesini kaldırmak is-
teyen Galatasaray Yönetimi, yıllık ücreti
220 bin TL olan 18 yaşındaki stopere de
ciddi bir zam yapmayı planlıyor. Eğer ta-
raflar anlaşma sağlarsa, 2 Ocak’ta yani
ikinci yarı hazırlıkları başlamadan bir gün
önce bu konuda çözüme kavuşacak.

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Ozan Kabak’ın geleceği, yeni yılın başında belli olacak.
Tatilini ABD’de geçiren Fatih Terim, döner dönmez Florya’da Serdar Aziz’le bir araya
gelecek, milli stoper hocasından özür dileyecek. Ozan Kabak’ın menajeriyle ise 
Abdurrahim Albayrak masaya oturacak, yeni sözleşme için son görüşme yapılacak

SAvunmAnın
kAderı belırSız

Serdar Aziz, Fatih Terim’le
görüşüp kararını verecek.

Fırtına’ya
kesik yaradı

Trabzonspor, Onur Recep
Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın
kadro dışı bırakılmasının

ardından çıktığı 7 resmi maçta
yenilgi yüzü görmedi

BOrDO-mavililerin ligin 12. haftasında
evkur Yeni malatyaspor'a deplasmanda 5-
0 yenilmesinin ardından, Burak Yılmaz ve
Onur recep kıvrak kadro dışı bırakıldı.
karadeniz ekibi, bu iki oyuncusunun kadro
dışı bırakılması kararının ardından, Spor
Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye kupa-
sı'nda oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet
ve 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, ligde
Fenerbahçe'yi sahasında 2-1, deplas-
manda kayserispor'u 2-0, sahasında Ati-
ker konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş
deplasmanından 2-2'lik beraberlik dönen
karadeniz ekibi, Çaykur rizespor'u da son
hafta 4-1 yendi. Ligdeki son 5 maçında 4
galibiyet ve 1 beraberlik alan karadeniz
ekibi, hanesine 13 puan yazdırdı. Bordo-
mavililer, Türkiye kupası'nda ise Sivas Be-
lediyespor'u 2-2 ve 5-0'lık skorlarla geçip,
son 16 turuna kaldı.

İkinci sıraya yükseldi

evkur Yeni malatyaspor yenilgisi sonra-
sında 16 puanla 10. sıraya gerileyen ka-
radeniz ekibi, daha sonra çıkışa geçerek
29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı.

Bordo-mavililer, böylece zirve yarışında
iddialı konuma gelirken, son 8 sezondaki
en iyi derecisini elde etti.

Daha fazla attı, daha az yedi

Trabzonspor, oyuncuların kadro dışı kal-
dığı 12. haftaya kadar olan süreçte 19 gol

atarken, kalesinde 18 gol gördü. Bordo-
mavililer, son 5 haftada ise 13 gol kayde-
dip, 4 gol yedi. ilk 12 haftada maç başına
1,58 gol atma, 1,5 gol yeme ortalamala-
rıyla oynayan bordo-mavililer, son 5 haf-
tada maç başına 2,6 gol atma ve 0,8 gol
yeme ortalamaları yakaladı. AA

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dö-
neminde golcü, stoper ve ön libero arayan
Akhisarspor, Türkiye'de oynayan ve daha
önce oynamış isimlerden sonuç alamaya-
rak gözünü Avrupa'da forma giyen fut-
bolculara çevirdi. Akhisar'ın teklif
götürdüğü Suudi Arabistan'da forma
giyen eski Fenerbahçeli Fernandao, Bre-
zilya'ya gitmek ve eşinin yanında olmak
istediğini söyledi.

Veto etti

Transfer çalışmaları kapsamında Muğ-
dat'ı tekrar takımda görmek isteyen Ege

temsilcisi Galatasaray'ın kararını verme-
sini beklerken, menajerlerin önerdiği An-
karagücü'nden Bifouma'ya ise soğuk
yaklaşıyor. Trabzonspor ayrılan stoper
Mustafa Akbaş'ın ise rotasını Yeni Malat-
yaspor'a çevirdiği öğrenildi. Bu isimlerden
sonuç alamayınca gözden çıkarılan Se-
leznyov, Larsson ve Dany'nin yerine Av-
rupa 3 iyi yabancı almayı kararlaştıran
yeşil-siyahlılar, Polonyalı stoper Michal
Pazdan'ı da veto ederken, menajerlerin
önerdiği Slovak golcü Robert Pich'e de
onay çıkmadı. Akhisar'ın listesinde ses ge-
tirecek isimlerin olduğu öğrenildi.

Eski Fenerbahçeli
Fernandao için

Türkiye’den 
birçok kulüp

teklifte
bulunsa da

Brezilyalı
oyuncu

teklifleri 
red-

deti.

Fernandao Akhisar’ı reddetti

Alkışlar
Furkan'a

NBA'de oynayan milli basketbolcu
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia
76ers'ın Portland Trail Blazers'a
yenildiği karşılaşmada 10 sayı, 3 
ribaunt, 3 top çalma üretti

AmerikAn Basketbol Ligi'ne
(nBA) 6 maçla devam edildi.
Portland Trail Blazers, seyircisi
önünde çıktığı Philadelphia
76ers mücadelesini 129-95 ka-
zandı. Trail Blazers'ta C.J.
mcCollum, 35 sayıyla sahanın
en skoreri oldu. el-Faruk Aminu
16 sayı, 8 ribaunt, Damian Lil-
lard da 15 sayı, 7 ribaunt, 5
asistlik katkıda bulundu. Yüzde

35,4 isabetle şut atan 76ers'ı,
19 sayı kaydeden Ben Simmons
ve 14 sayı atan T.J. mcConnell
ayakta tutmaya çalıştı. kenar-
dan gelerek 22 dakika süre
alan Furkan korkmaz ise 10
sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla
oynadı.

Sonuçlar

Orlando magic-Detroit Pistons:

109-107
miami Heat-minnesota Timber-
wolves: 104-113
Toronto raptors-Chicago Bulls:
95-89
Dallas mavericks-Oklahoma
City Thunder: 105-103
Portland Trail Blazers-Phila-
delphia 76ers: 129-95
Los Angeles Lakers-Sacramento
kings: 121-114

Hedef Süper Lig
Spor Toto 1. Lig'de devre arasına lider giren
Gençlerbirliği'nin oyuncuları Ahmet Oğuz ve Yıl-
dırım Mert Çetin, Süper Lig hedefine ulaşmak is-
tediklerini söyledi. AA muhabirine açıklamada
bulunan kırmızı-siyahlı oyunculardan Ahmet
Oğuz, Gençlerbirliği'nin altyapısından yetiştiğini
vurgulayarak, "Geçen sezon küme düşerek büyük
bir üzüntü yaşadık. Gençlerbirliği taraftarını, aile-
sini hayal kırıklığına uğrattık. Bu takımı Süper
Lig'e çıkarmak bizim boynumuzun borcu." diye
konuştu. Takımının ilk yarıdaki tüm maçlarında
oynayan 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ye-
niden Süper Lig'de yer almayı amaçladıklarını be-
lirterek, bu hedef doğrultusunda Spor Toto 1.
Lig'in ilk yarısında önemli işler yaptıklarını dile ge-
tirdi ve süper lig için canla başla mücadele vere-
ceklerinin sözünü verdi.

Türkiye
olağanüstü
ArnAvutluk Futbol Fede-
rasyonu (FSHF) Başkanı Ar-
mand Duka, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türki-
ye'nin 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020)
Elemeleri H Grubu'ndaki
şansı ile Türkiye ve Arnavutluk
futbolundaki gelişimi değer-
lendirdi. 2002 yılından bu
yana FSHF başkanlığını yürü-
ten Duka, EURO 2020 eleme-
lerindeki grupların dengeli bir
şekilde olduğunu, Avrupa'daki
takımlar arasındaki kadro far-
kının azaldığını söyledi. Artık
her grubun dengeli olduğunu
belirten Duka, "Türkiye'nin de
yer aldığı bizim grubumuzda
Fransa iyi bir takım. Sadece
Dünya Şampiyonu oldukla-
rından değil, ancak çok iyi fut-
bolculara sahipler. Aynı
şekilde Türkiye de. Fransa'ya,
Türkiye'ye ve İzlanda'ya karşı
hem pozitif hem de negatif so-
nuçlara ulaştık. H grubu, fa-
vorilerin Fransa, Türkiye,
İzlanda ve ardından Arnavut-
luk'un olduğu açık bir grup."
diye konuştu.

Seviye muhteşem

EURO 2020 Elemeleri'nde
Türkiye ile 22 Mart 2019'da
ülkenin kuzeyinde bulunan İş-
kodra kentinde karşılaşacakla-
rını hatırlatan Duka,
"Evimizde oynayacağız. Tek
hedefimiz Türkiye'ye karşı ga-
libiyet almak olacak” dedi.
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Funda Arar'ın keyfi yerinde
FunDA Arar geçtiğimiz akşam Günay restaurant’ta sahne aldı.

Arabesk geceleri konseptiyle sahne alan Arar, arabeskin usta isim-
lerinin efsaneleşmiş şarkılarının yer aldığı repertuvarıyla geceye
damga vurdu. Başarılı sanatçı o gün doğum günü olan eşi Febyo
Taşel’e de bir sürpriz hazırladı. Şarkı arasında eşi Febyo Taşel’i sah-
neye davet eden güzel sanatçı, hazırlanan doğum günü pastasını
eşiyle beraber kesti. Arar, eşi Febyo Taşel’in doğum gününü “iyi ki
doğdun, iyi ki beraberiz, doğum günün kutlu olsun.” sözleri ile kut-

ladı. Arabesk geceleri konseptiyle yaklaşık 3 saat sahnede
kalan güçlü yorumcu izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yabancıların, yeni yıl tatili için
bu yıl İstanbul'a gelişlerinde,
geçen yıllara göre, yaşanan
artışlar, yolcu verilerine de
yansıdı. Yurt içi ve yurt dışı

yolcu sayısında önemli 
artışlar yaşanan Atatürk

Havalimanı'ndan, transitler
hariç 27-29 Aralık tarihlerinde

419 bin yolcu geçiş yaptı

Atatürk Havalimanı, yılbaşı dolayısıyla turistlerin akınına uğradı. İstanbul’a bu yıl en çok turist Almanya, İran ve S.Arabistan’dan geldi.

Ö zellikle bu yıl, Ortado-
ğulu turistler dışında
Avrupalı turistlerin de

yeni yıl tatili için önceki yıllara
göre İstanbul'a daha çok gelmesi,
havayolu şirketleri, konaklama
sektörü ile bölge esnafının da yü-
zünü güldürdü. Otellerde doluluk
oranları yüzde 90'lara çıkarken,
İstanbul'a ilgiden dolayı havayolu
şirketlerinin 27 Aralık'tan itibaren
seferlerinde yolcu sayısı da arttı.
Yeni yılı yurt içi ve yurt dışında
karşılamak isteyenlerin tatil için
seyahate çıkması, özellikle 27
Aralık'tan itibaren İstanbul Ata-
türk Havalimanı'nda yoğunluğa
neden oldu.

Gurbetçiler de akın akın geldi

Yabancılar ile gurbetçilerin de
yeni yılı karşılamak için Türki-
ye'ye gelmeleri, Atatürk Havali-
manı'nda yoğunluğu daha da
artırdı. Tur şirketleri ile yeni yıl
tatiline çıkışlarda artışlar dik-
kat çekti. 27-29 Aralık tarihle-
rinde Atatürk Havalimanı'ndan
geçen yolcu sayısı transitler

hariç 419 bin 500'ü buldu.

3 günde rekor

Atatürk Havalimanı'nda 3
günde geçen yolculardan 277
bin 500'ü dış, 142 bini ise iç hat
yolcularından oluştu. İç ve dış
hatlardan geliş/gidiş olarak
günde geçen yolcu sayısı 136 ila
144 bin arasında oldu. Avrupa
ve Orta Doğu ülkeleri başta
olmak üzere, birçok ülkeden
yeni yıl tatili için Türkiye'ye gel-
işlerin arttığı gözlendi. Türki-
ye'den ise özellikle ünlü
isimlerin sahne alacağı KKTC
ile Dubai'ye gidişler, iç hatlarda
ise Antalya gibi turizm merkez-
leri ile kayak merkezlerine seya-
hatler arttı.

Atatürk Havalimanı'ndan 3
günde geçen yolcu sayısı
(transitler hariç)

27 Aralık Perşembe: 89 bin dış,
47 bin iç hat - Toplam: 136 bin
28 Aralık Cuma: 95 bin dış, 49
bin iç hat - Toplam: 144 bin
29 Aralık Cumartesi: 93 bin 500

dış, 46 bin iç hat - Toplam: 139
bin 500

Otellerde yer kalmadı

Yeni yıl tatili için Kapadokya, Kuşa-
dası, Antalya, otellerine yoğun ilgi
olurken, İstanbul'da Taksim ve Sul-
tanahmet bölgesindeki otellerin do-
luluk oranları yüzde 90'ları buldu.
İtalya, İspanya, Meksika, Arjantin
ve Latin Amerika'dan gelişlerde
önemli artışlar yaşandı. Latin Ame-
rika ve İspanya pazarından 4 gün-
lük paketlerle gelen turistler
yılbaşına ağırlıklı olarak İstanbul'da
girecek.Kuşadası'na ise Balkan ülke-
lerinden ilgi var.

Yüzde 24 artış

İstanbul'a 11 ayda gelen yabancı zi-
yaretçi sayısı, geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 24 artarak 12
milyon 355 bin 122'ye çıktı. Orta-
doğu ülkelerinden İstanbul'a gelen-
lerin sayısı ise 3 milyon 143 bin 215
oldu. Bu ülkeler arasında ilk sırada
586 bin 814 ile Suudi Arabistan,
564 bin 502 ile Irak 260 bin 121 ile
Kuveyt yer aldı.

1. Almanya: 991 bin 17-yüzde 8,2
2. İran: 872 bin 560-yüzde 6,8
3. Suudi Arabistan: 586 bin 814-yüzde 9,5
4. Rusya Federasyonu: 571 bin 476-
yüzde 26,4
5. Irak: 564 bin 502-yüzde 16
6. İngiltere: 424 bin 149-yüzde 20,6
7. Fransa: 413 bin 404-yüzde 21,3
8. ABD: 340 bin 295-yüzde 31,4
9. Çin Halk Cumhuriyeti: 330 bin 453-
yüzde 66,2
10. Ukrayna: 297 bin 440-yüzde 5,9
11. Ürdün: 265 bin 379-yüzde 48,4
12. Kuveyt: 260 bin 121-yüzde 13,8
13. Hollanda: 257 bin 622-yüzde 10,5
14. Cezayir: 251 bin 515-yüzde 33,6
15. Azerbaycan: 226 bin 915-yüzde yüzde
14,7
16. Türkmenistan: 218 bin 261-yüzde 9,8
17. Lübnan: 214 bin 764-yüzde 43
18. Özbekistan: 208 bin 203- yüzde 28,7
19. İtalya: 202 bin 877-yüzde 38,4
20. İsrail: 202 bin 40-yüzde 48,1

İstanbul'a Ocak-Kasım döneminde gelen
yabancılar ve geçtiğimiz yıla göre artış

yüzdesi ilk 20 ülke şöyle:

doldu tastı
ISTAnbul 

Silivri'de cadde ve sokaklarda yapılan ışıklandırma
çalışması ile vatandaşlar yeni yıla ışıl ışıl girecek

Isıl ısıl Silivri
Silivri Belediyesi ekipleri, 2019 yılına
girmeden ilçe genelinde ki cadde ve
sokaklarda ışıklandırma çalışması ya-
parak tüm ilçeyi ışıl ışıl bir hale getirdi.
Silivri şehir meydanı ve Silivri sahiline
yılbaşı ağacı ve süslemeler yerleştiren
Silivri Belediyesi ekipleri, vatandaşla-
rın yeni yıla huzurlu ve mutlu şekilde
girmesini amaçlıyor.

Huzur dolu bir yıl diledi

vatandaşların yeni yılını kutlayan Si-
livri Belediye Başkanı Özcan Işıklar,
“Hakkaniyetin, umudun ve ahlakın

büyük bir cumhuriyet şemsiyesinde
toplanması yeni yılda bizim umduğu-
muz olsun. ilçemizde mütevazı bir ha-
zırlık yaptık. Coşkularımızı en büyük
şekilde yaşayacağımız günler de gele-
cektir. Gerek ulusal, gerek ekonomik
sıkıntılardan uzakta, umutlu gelecekte
buluşmayı diliyorum. içimizin sevgi ve
huzur ile dolduğu nice yıllarda buluş-
mak dileği ile. Hepimizin Silivri’sinde
huzur dolu bir yıl diliyorum” ifadelerini
kullandı.
DHA

GaziosmanpaşaBelediyesi
Kadın Koordinasyon
Merkezi‘nde eğitim gören 50
kadın, doğaya zarar veren plastik
poşetleri kullanmak yerine çevre
dostu file çantalar ördü. Ardından
farkındalık oluşturmak için pazar
alışverişine ördükleri file çanta-
larla çıkan kadınlar, el emeği çan-
taları satarak aile bütçelerine de
katkı sağladı. Çevre bilinci oluş-
turmayı amaçlayan etkinlik, va-

tandaşlar tarafından büyük ilgi
gördü. Kadınların çevreci etkinli-
ğine Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta da
destek verdi. Kadınların kendi
emekleriyle yaptıkları filelerin hem
doğaya hem de kendi ekonomile-
rine katkı sağladığını dile getiren
Başkan Usta, "Her alanda olduğu
gibi Sıfır Atık Projesi’nde de öncü-
lüğü kadınlarımız yaptı. Kendile-
rine teşekkür ederiz” dedi.

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 
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