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Büyükada'da ahırların bulun-
duğu alanda henüz belirleneme-

yen nedenle yangın çıktı. Yangında 9 at
telef olurken 3 at da yaralandı. Yangın
ormanlık alana da sıçrayınca çevre ilçe-
lerden de takviye itfaiye ekipleri sevk
edildi. Faytoncular Derneği Başkanı
Hıdır Ünal, "Yangının neden çıktığı
henüz tespit edilemedi" dedi.  I SAYFA 3

ç
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TBMM Başkanı ve
İBB Başkan Adayı 

Binali Yıldırım, Tuzla 
Orhanlı Polis Merkezi 
ziyaretinin ardından basın
mensuplarına açıklamalarda
bulundu. Yıldırım, “İlçe
adaylarımızla birlikte 3 aylık
zaman zarfında hemşehrile-
rimiz ile bir araya geleceğiz.
Onların sesine kulak verece-
ğiz. Az konuşacağız çok din-
leyeceğiz” dedi. I SAYFA 5
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SAYFA 4Fakir YILMAz

Yeni bir yıl
yeni başlangıç

SAYFA 5İlhami IŞIk

Büyük 
“TUZAK”

SAYFA 6Sevim GÜNEY

Sevmek
zamanı

SiDDETE KARSI 
ORTAK TEpKi

EĞİTİM BİR-SEN, EĞİTİM SEN, EĞİTİM-İŞ VE TÜRK EĞİTİM SEN BİRLİKTE EYLEM YAPTI

Büyükçekmece
Mimar Sinan 
Ortaokulu’nda bir
öğrenci velisinin
öğretmene şiddet
uygulaması üzerine
bütün eğitim
sendikaları bir 
araya geldi. 
Farklı siyasi 
görüşteki sendika
temsilcileri,
Bakanlığa ve
hükümete çağrıda
bulunarak, 
“Artık sabır 
tükendi. Yeter!” 
açıklamasını yaptı

ÖĞrETMENE EL kALkMAz
SAYGI DuYuLur

Farklı siyasi görüşteki Eğitim Bir-Sen,
Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim
Sen, Büyükçekmece Mimar Sinan Or-

taokulu'nda, bir öğrenci velisi tarafından şiddete
uğrayan öğretmene destek vermek, okullarda
yaşanan şiddeti protesto etmek için ortak açık-
lama yaptı. Okul önünde yapılan açıklamada
“Öğretmene el kalkmaz, saygı duyulur” pankartı
açan sendika üyeleri, şiddet vakaları konusunda
önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek
mevzuat düzenlemelerinin zaman kaybedilmek-
sizin hayata geçirilmesini istedi.
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ŞİDDETE kArŞI 
YEkVÜCuT AYAkTAYIz
Öğretmenlere yönelik şiddet konusunda
bütün eğitim çalışanlarının yekvücut 
olarak ayakta olduğuna dikkat çekilen

açıklamada, “Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor,
telkin ediyoruz. Öğretmene şiddet konusunda
bütün eğitim çalışanlarının yekvücut şekilde 
dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna
ilan ediyoruz” denildi. “Artık yeter” diyen eylemci-
ler, “Öğrencilerimizle aramızda oluşturduğumuz
sevgi ve saygıya dayalı beraberliğimize katkı sağla-
yın. Öğretmen sahip çıkmak geleceğimize sahip
çıkmaktır” diye haykırdı.  I SAYFA 5
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Az KONUSAcAGIz
cOK DiNLEYEcEGiz

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu,
yeni yılın ilk gününde bir televizyon 

röportajında “İkramiye çıkarsa, kendime 
metrobüs alacağım” diyen vatandaşla 
yolculuk yaptı. İmamoğlu, “Tatil olduğu için
metrobüste oturabildik, sohbet edip dertleştik. 
İstanbul'un tüm sorunlarını konuşarak ve 
anlayarak çözeceğiz” diye konuştu.   I SAYFA 5
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Yılbaşı eğlencesi İstan-
bul'da zirve yaptı. Kut-

lamalar için Taksim Meydanı
ve çevresini dolduran vatan-
daşlar, yeni yıla 'merhaba'
dedi. Saatlerin 00.00'ı gös-
termesiyle binlerce kişi
yeni yıl coşkusunu birlikte
yaşadı. Yeni yılın ilk daki-
kaları ile birlikte vatan-
daşlardan kimileri dilek
fenerleri uçururken, 
kimileri ise meşaleler
yaktı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
30 Mart yerel seçimleri için

partisinin Ankara adaylarını açık-
ladı. 25 ilçenin bulunduğu Anka-
ra'da, 22 ilçede AK Parti'den aday
gösteren Erdoğan; Etimesgut,
Gölbaşı ve Polatlı'da ise MHP
adaylarının destekleneceğini du-
yurdu. Melih Gökçek'in yerine
geçtiğimiz yıl Sincan Belediye 
Başkanlığından getirilen Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Tuna hiçbir ilçeden 
aday gösterilmedi. Kamuoyunda
“Melih Gökçek'in en büyük rakibi”
olarak bilinen Turgut Altınok'un
ismi ise yeniden Keçiören Belediye
Başkan adayı olarak açıklandı.
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22 ilçe 
AK Parti
3 ilçe ise MHP

CHP'nin Şişli Belediye Başkan Aday
adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy'de ma-

halle sakinleriyle buluştu. Kendisinden sonra
çalışma arkadaşlarının sürüldü-
ğünü ifade eden Sarıgül, “Onlar
çok başka yerlere gönderildiler.
Onlar oralardan giderken

duygulandılar, gece
sabahlara kadar ağ-
ladılar, beni de ağ-
lattılar. Benim
görevim onla-
rın yüzünü
güldürmek-
tir” dedi. 
I SAYFA 4
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Arkadaşlarımı
sürgün ettiler!

MHP'den Arna-
vutköy Belediye

Başkan Aday Adayı olan
Yüksel Emir, Cumhur 
İttifakı kapsamında 
sadece 3 ilçenin partisine
bırakılmasının ardından
adaylıktan çekildiğini
açıkladı. Emir, "Bizim ba-
ğımız makam ve mevki ile
değil; bizzat yanı başımda
şehit verdiğim hilal bıyıklı
silah arkadaşlarımdan
mirastır" dedi. I SAYFA 4
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Makam mevki 
peşinde değiliz
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Yeni yıl için en çok konuşulan konulardan biri olan ücretli poşet
uygulaması dün başladı. Vatandaşlar, marketlerde plastik
poşetlerin tanesi 25 kuruştan satılmasına tepki gösterdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından 2018 yılında yayımla-

nan yönetmelikle ücretsiz olarak
verilen plastik poşetlerin 1 Ocak 2019
tarihi itibariyle artık tüm satış noktala-
rında ücretli olarak temin edilmesi yö-
nünde düzenleme yapılmıştı. Ücretli
poşet uygulamasından şikayet eden
vatandaşlar uygulamadan memnun ol-
madıklarını belirtti.
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UYGULAMADAN MEMNUN DEĞİLLER

Edirne Çevre ve Şehircilik Mü-
dürü Abdullah Bülbül ise çevreyi

plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek
nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bı-
rakmak için 2019'dan itibaren Türkiye’de
yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bül-
bül, kalınlığı 15 mikronun altında olan ve
hijyen için ihtiyaç duyulan birincil amba-
laj poşetlerinin ücretsiz verilmeye
devam edileceğini söyledi.
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ÇEVRE PLASTİKTEN KURTULACAK

9 at yanarak
can verdi

HABERİN DEVAMI SAYFA 6’DA
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

H avaların buz kestiği bugünlerde bağı-
şıklık sistemimizin zayıflaması ses sağ-
lığımızı da yakından tehdit ediyor.

Hele de sürekli konuşmak zorunda olanlar ya
da yüksek sesle hitap etmesi gereken kişiler çok
daha risk altında. Zira toplumumuzda basit ve
geçici bir durum olarak görülen, ses kısıklığı ka-
lıcı hasarlara zemin hazırlayabiliyor. Acıbadem
Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, sinirli
biçimde bağırmanın yanı sıra futbolda ani gol
heyecanının da ses tellerinde kanamaya yol aça-
bileceğini belirtirken, ses kısıklığına karşı basit
ama etkili 9 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.

Boğazınızı temizlemeye çalışmayın

Sık sık boğaz temizleme hareketi yapmaktan ve
sert öksürüklerden kaçının. Bunun yerine boğa-
zınızda gıcık varsa su içerek ondan kurtulmaya
çalışın. Kuru, klimalı, tozlu ve dumanlı ortamlar
ses tellerine zarar verdiğinden böyle ortamlarda
kendinizi koruyup sıvı alımını artırın.

Bol su için

Sıvı tüketimi çok önemli. Gün boyu ortalama en
az 6-8 bardak su için. Çünkü sesin

başlıca düşmanlarından biri yete-
rince su içmemek. Hava zaten
soğuk diyerek su tüketmeyen ki-
şilerin ses tellerinde oluşan ku-
ruluk ses kısılmasına yol açıyor.
Ses telleri nemli tutulduğunda
ses daha sağlıklı oluyor. Ihla-
mur, zencefil, bal gibi bitki çay-

ları aşırıya kaçılmadığı sürece
faydalı olabiliyor. Burada özellikle

etken madde sıcak su ve buhar.

Bir anda soğuğa çıkmayın

Odanız aşırı sıcak olmamalı. Isıyı yaklaşık 25
derecede tutun. Kaloriferin üzerine su dolu bir
kap koyarak ortamı da nemlendirebilirsiniz. Isı-
tılmış ortamdan birdenbire soğuğa çıkmak ye-
rine önce bulunduğunuz ortamın ısısını
düşürün. Hava koşullarına uygun giyinin.

Sesinizi doğru kullanın

Sesinizin tonunu ayarlayarak ve aralıksız konuş-
mak yerine ara ara durup nefes alarak, yani ses
tellerinizi dinlendirerek konuşun. Bağırmak,
yüksek sesle konuşmak ve ani çıkışlar yapmak
ses tellerine zarar verdiğinden bu davranışlar-
dan kaçının. Stadyum ve düğün salonu gibi gü-
rültülü yerlerde sesinizi zorlamayın.

Stresi kontrol altına al

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Dilaver Özturan “Gergin ve öfkeli ko-
nuşma ses tellerinde ciddi hasar oluşturur. Si-
nirli biçimde bağırma ses tellerinde kanama
sebebidir. Maç seyreden birinin aniden gol diye
yüksek sesle bağırması yine ses telinde kanama
yapabilir. Öfke kontrolü ses sağlığı için önemli-
dir. Sesteki gerginliği azaltmak için psikolojik
destek yararlıdır” diyor.

Beslenmenize dikkat edin

Sigara ve alkolden uzak durun. Çay, kahve, bitki
çayları, süt ve süt ürünlerini aşırı tüketmeyin.
Fast-food olarak da bilinen hazır gıdalar, çiko-
lata, kızartmalar, turşu, ketçap, mayonez, har-
dal, aşırı baharatlı gıdalar, gazlı içecekler, hazır
meyve suları gibi kendisi asitli olan veya asit ar-
tırıcı içeceklerden kaçının. Midenizi tıka basa
doldurmayın. Yatmadan 2-3 saat önce yemeyi
kesin.
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ama etkili 9 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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SeSInIz kISIlmaSIn

YAPILAN bilimsel çalışmalar, uykusuzluk
ve yorgunluğun da ses kısıklığına yol açtı-
ğını ortay koyuyor. Bu nedenle uyku dü-
zeninize çok dikkat edin. Kaliteli
uyumaya özen gösterin. Reflü, alerji, si-
nüzit, farenjit ve tiroit gibi hastalıklar da
ses kısıklığına neden olabiliyor. O nedenle
kronik hastalığınız olup olmadığını mut-
laka öğrenin ve en kısa zamanda tedavi

olun. Kemerinizi fazla sıkmayın Kulak,
Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Dilaver Özturan, “Davranışsal
değişiklikler yaparak ses hijyeninizi sağla-
yabilirsiniz. Bu değişikliklerden biri de kı-
yafetleriniz. Örneğin, kemerinizi fazla
sıkmayın. Karın içi basıncını artıracak
davranışlardan uzak durun. Belinizi sıkan
kıyafetler giymeyin” diyor.

Uykunuza dikkat edinUykunuza dikkat edinUykunuza dikkat edinUykunuza dikkat edinUykunuza dikkat edinUykunuza dikkat edinUykunuza dikkat edinUykunuza dikkat edin

Çocuklara sütü sevdirin
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, çocuklarda süt tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi

SÜT, bebeklikten yaşlılığa kadar
vücudun gelişmesi, güçlenmesi
ve sağlığın korunması için çok

önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor.
Özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu
okul çağı çocuklarında süt ve süt ürünlerinin
tüketimi büyük önem taşıyor. Hatta sağlığın
yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli
beslenmede süt ve süt ürünleri tüketilmesi
gerekiyor. MemorialAntalya Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna
Ertuğ, çocuklarda süt tüketiminin önemi
hakkında bilgi verdi.

Günde 2 bardak süt!

Çocukların günlük almaları gereken kalsi-
yum miktarı yaşa göre değişmektedir. 1-3
yaş aralığındaki çocukların 500 mg kadar
kalsiyum ihtiyacı varken ergenlikte bu miktar
800-1000 mg a kadar çıkar. Bu miktarı karşı-
lamak için 2-3 yaşındaki çocukların 2 bar-
dak, 4-8 yaşındaki çocukların 2,5 bardak,
9-18 yaş arasındaki çocukların ise 3 bardak
süt içmeleri yeterlidir.

Vitamin ve mineral kaynağı

Manda, koyun, keçi, inek, deve gibi birçok
hayvanın sütü beslenmede kullanılmaktadır.
Sütün besin öğesi içeriği elde edildiği hayvan
türüne göre farklılık göstermektedir. Süt ve

süt ürünleri; protein, kalsiyum, fosfor, A vita-
mini, bazı B vitaminleri (özellikle riboflavin,
B12 ) için iyi bir kaynaktır. A, D, E ve K vita-
minleri süt yağı ile ilişkili olarak yer almakta-
dır. Süt, suda eriyen vitaminleri de içerir. Süt;
kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum,
çinko gibi mineraller açısından da zengindir.

Süt içtikten sonra karnı ağrıyor mu?

Bazı çocuklar anne sütünden kesilirken ye-
rine konan inek sütünü reddedebilir. Bu red-
detme çocuğun sütün tadını
beğenmemesinden ya da biberondan içmek
istememesinden kaynaklanabilir. Hatta
çocuk duygusal olarak anne memesine bağ-
landığı için de süt içmeyi reddedebilir. Süt
sevmemenin bir diğer nedeni laktoz intole-
ransı olabilir. Bazı çocuklarda süt içtikten
sonra karın ağrısı, kramplar ve gaz şikayet-
leri ile birlikte seyreden laktoz intoleransı süt
içindeki laktozun iyi sindirilmemesi nede-
niyle oluşan bir hastalıktır. Bu durumda lak-
toz içermeyen sütler tercih edilebilir.

Yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum
kaynağı

Sütü sevmeyen ve tüketmeyen çocuklar için
peynir, yoğurt, ayran, kefir, tereyağı kalsiyum
açısından tercih edilebilir. Ayrıca yeşil yap-
raklı sebzeler de kalsiyumdan zengindir. Bu

sebzelerin sağladığı K vitamini kemik yapısı-
nın güçlendirilmesi açısından önemlidir.
Brokoli çorbası yapabilir hatta süt veya
krema eklenerek, kalsiyum ve mineraller açı-
sından zenginleştirilmiş olur.

5 adımda sütü sevdirebilirsiniz…

1. Çocuğunuzun sütü sevmesi için ona sütü
az miktarda vererek başlayabilirsiniz. Bir su
bardağı yerine bir çay bardağı ile baş-
layıp bir süre sonra çocuk alış-
tıkça miktarı
artırabilirsiniz.
2. Çocuğun
kendini özgür
hissetmesi için
ona seçme
şansı tanımalı,
çok baskı yap-
mamalısınız.
3. “Süt içmek
ister misin?”
diye sormak
yerine “Sü-
tünü ballı mı,
çilekli mi,
muzlu mu is-
tersin?” diye-
rek, ona süt
içme tercihini

değil, sütün içine ekleyeceğiniz tatlandırıcıyı
tercih etme şansını bırakmış olursunuz. Böy-
lelikle çocuk hem sütünü içecek hem de ken-
dini özgür hissedecektir.
4. Süt içmesi için sadece süt içtiği özel bir
bardak ya da pipet alabilirsiniz.
5. Çocuklar taklit ederek ve düzenli tekrar ile
öğrenir. 

VİTAmİn ve mineral bakımından
oldukça zengin olan sebze ve
meyveler, özellikle mevsiminde

tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan desteği
almasında önemli bir rol oynuyor. Ancak be-
sinleri yıkarken, doğrarken ve pişirirken bazı
kurallara uymak meyve ve sebzelerden en
yüksek faydayı sağlamak açısından büyük
önem taşıyor. memorial Bahçelievler Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. As-

lıhan Altuntaş, “16 ekim Dünya Gıda Günü”
öncesinde kış sebze ve meyvelerinin besin de-
ğerlerini korumak için yapılması gerekenler
hakkında bilgi verdi.

Doğru tüketim önemli

İlk dikkat edilmesi gereken, sebze ve meyve-
leri mevsiminde tüketmektir. Hatta bu nok-
tada ekim, Kasım ayı sebzeleriyle Aralık, Ocak
ayı sebzeleri bile farklılık göstermektedir.

erken kış dönemi yani ekim, Kasım ayı sebze-
leri lahana, pazı, pırasa, ıspanak, karnabahar,
havuç ve turptur. Sebze tüketiminde en çok
dikkat edilmesi gereken nokta, yıkama esna-
sında üzerinde toprak ya da ilaç kalmaması-
dır. Kısa bir sudan geçirme işleminden sonra
bir kabın içerisinde suda 15 dakika bekleterek
toprağın dibe çökmesini sağlamak faydalı
olacaktır. Bu suya sirke de eklenebilir. Sebzeler
ortalama 2 litrelik bir kapta yıkanıyorsa, içeri-
sine 1 yemek kaşığı sirke koymak yeterlidir.
Önemli olan içerisinde topraktan gelebilecek
bakterilere karşı koruma sağlayan fermantas-

yon bakterilerinin olmasıdır. Bu bakteriler
üzüm ve elma sirkelerinde mevcuttur. Bu ne-
denle sirkenin çeşidi fark etmemektedir.

Çok küçültmeyin

Özellikle pırasa, karnabahar, ıspanak, kereviz
ve lahana gibi sebzeler sülfürlü bileşiklerden
zengindir ve bu sayede yüksek antioksidan
özelliğine sahiptir. Aynı zamanda bağışıklık
sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur-
lar. Bu bileşenlerin ve içerisinde bu-
lunan C, D vitaminlerinin
kaybının olmaması için sebzeleri

doğrarken dikkat edilmelidir.
Bu nedenle sebzeler büyük
parçalar halinde
doğran-
malı-
dır.

Sebze meyve deyip geçme

Yenİ YılA
Seda'yla girdiler

ÜnlÜ sanatçı Seda Sayan yılbaşı gecesi Günay Res-
taurant'ta hayranlarıyla buluştu. Yılbaşı konseptine
özel giydiği Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı püsküllü

elbisesiyle sahneye çıkan Seda Sayan "Unutamazsın" şarkısı ile
gecenin açılışını yaptı. Geçmişten günümüze bir çok eser seslendi-
ren Seda Sayan kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece
yaşattı. 56. yaşını geride bırakan Seda Sayan " Bugün benim
doğum günüm. Yirmi sekizinci yaşımı sizinle kutlayacağım. İçiniz-
deki çocuğu lütfen koruyun. İnsan göründüğü yaştadır. " sözleriyle
herkesi tebessüm ettirdi. Seda Sayan doğum günü pastasının
mumlarını üflerken " Hepimiz için dilek tuttum." diyerek alkış aldı.

Üç saat sahnede kaldı

Sahnesinin ikinci yarısında püsküllü toz pembe bir kıyafetle sah-
neye çıktı. İlk şarkısının ardından sahneden inen Seda Sayan hay-
ranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ünlü sanatçı, Orhan Gencebay'ın da bulunduğu masaya da gider-
ken Orhan Baba, Seda Sayan'ı alnından öptü. Daha sonrasında
annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın ve ablası nursel Yıldız'ın da masasına
giden Sayan hatıra fotoğrafı çektirirken annesinin elinden öpüp
başına koydu. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Seda Sayan "Tabi
Tabi" şarkısıyla yeni yıl programını noktaladı.

Uykunuza dikkat edin
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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...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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O lay, Yenidoğan Mahal-
lesi Vardar Sokak'ta
bulunan ve Özbekis-

tan uyruklu 6 kişinin kaldığı
evde meydana geldi. İş çıkışı
saat 22.00 sıralarında evlerine
gelen 4 Özbek, 2 arkadaşlarını
yere yığılmış, hareketsiz halde
görüp durumu polise haber
verdi. Bunun üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk

edildi. Sağlık ekipleri, Bakhodır
Khudoyberdıev(44)'un baygın,
Sharofiddın Khaydarov(40)'un
ise hayatını kaybettiğini belir-
ledi. Bakhodır Khudoyberdıev
ambulansa alınarak Bayram-
paşa Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı.

Soruşturma açıldı

Olay yeri inceleme ekipleri

evde incelemelerde bulundu.
Yapılan incleme sonucunda, 2
kişin aldıkları alkolden zehir-
lendikleri değerlendiriliyor.
Polis ve Cumhuriyet savcısının
incelemesinin ardından Sharo-
fiddın Khaydarov'un cansız
bedeni ambulansla Yenibosna
Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin soruştur-
ması sürüyor. DHA

Bayrampaşa'da evde eğlenirken aldıkları alkolden zehirlendikleri
ileri sürülen Özbekistan uyruklu 2 kişiden 1'i öldü

EglEncE zEhır oldu!

Özbek uyruklu olan vatandaşların sahte alkol aldığından şüpheleniliyor.

Ümraniye'de kasasında akü yüklü kamyonda yangın çıktı. Vatandaşların
uyarısıyla yangını fark eden sürücü, kasayı ayırarak kamyonu yanmaktan
kurtarırken, kasadaki aküler yanarak kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 15.30
sıralarında Baraj-
yolu Caddesi üze-

rinde meydana geldi. Şaban
Eroğlu'nun kullandığı 34 UU
0857 plakalı akü yüklü kam-
yonun kasasında seyir halin-
deyken yangın çıktı. Trafikteki
diğer sürücüler, kamyonun
kasasından çıkan dumanları
görerek sürücüyü uyardı.

Bunun üzerine sürücü
Eroğlu, kamyonu durdurarak
kamyondan kasayı ayırdı.
Alevler kısa sürede büyüyerek
kasanın tamamını sardı. Olay
yerine itfaiye ve polis ekibi
sevk edildi. Yangın nedeniyle
cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye
ekipleri su ve köpükle yan-
gına müdahale ederek sön-
dürdü.Sürücü baş

edemediSürücü Eroğlu,
“Aküler alev almış. Yangın
söndürme tüpüm olmadığı
için söndüremedim. İtfaiye
gelene kadar hepsi yandı.
Özel bir kurumdan almıştım,
geri dönüşüm tesisine götü-
rüyordum" diye konuştu.
Yangının tamamen söndürül-
mesinin ardından yol tekrar
trafiğe açıldı. 

Itfaiye son
anda yetişti TIR üst geçide sıkıştı

BeŞiktaŞ'ta üzerinde iş
makinesi taşıyan TIR, üst
geçidin altından geçerken

taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı.
Lastiklerindeki hava boşaltılarak
TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı. Le-
vent Büyükdere Caddesi'nde yapımı
devam eden Dolmabahçe-Levazım
tüneli şantiyesine götürülmek üzere
iş makinesi taşıyan Fikri Öztürk'ün
kullandığı TIR, cadde üzerinde Le-
vent istikametine ilerlerken altından
geçtiği 4 metre yüksekliğindeki üst

geçide sıkıştı. TIR'ı sıkıştığı yerden
kendi imkânlarıyla çıkartamayan Öz-
türk, polis ekiplerinden yardım istedi. 

Trafik oluştu

Olay nedeniyle Büyükdere Caddesi
Levent istikametinde trafik yoğun-
luğu oluştu. Çevre güvenliği alan
polis ekipleri TIR'ı kurtarmak için
çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat
süren çalışmalarının ardından TIR'ın
lastiklerindeki havanın boşaltılarak
TIR sıkıştığı yerden çıkartıldı.

ŞiŞli'de sürücüsünün kontrolün-
den çıkan motosiklet park halin-
deki tankere çarptı. Kazada

motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza
Darülaceze Caddesi'nde saat 08.00 sırala-
rında meydana geldi. Okmeydanı istikame-
tine seyir halindeki motosiklet henüz
bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hâkimi-
yetinden çıkarak yol kenarında park halin-
deki tankere çarptı. 

Kurye olarak çalışıyordu

Kazada motosikletten fırlayan sürücü ağır
şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu
sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine
gelen sağlık ekipleri kalbi duran sürücüyü
ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı.
Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir
hastaneye götürüldü. Sürücünün bir resto-
randa moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyükada alev alev!
BÜyÜkada'da ahırların bulunduğu
alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da
sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi

sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri
müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen

ekipler yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.
Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahi-
li'nden görülüyor. Yangının ahırların bulunduğu
alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahır-
larda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.

Bomba dediler
kıyafet çıktı

ÜskÜdar bulunan Hay-
darpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nin

önüne bırakılan şüpheli çanta polisi
alarma geçirdi. Bomba İmha ekipleri-
nin yaptığı incelemede çantanın için-
den kıyafet çıktı. Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'nin önüne bırakılan çantayı
gören hastanenin güvenlik görevlileri
durumu polise haber verdi. Olay ye-
rine gelen polis çevredekileri uzaklaş-
tırarak, çantanın bulunduğu alana
şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba
İmha ekiplerinin yaptığı incelemede
çantanın içinden kıyafet çıktı. 

Yaşanan
kaza

sonrası
trafikteki

diğer
sürücüler
de uzun 

kuyruklar
oluşturmak

zorunda
kaldı ve

TIR’ın
yetkililer

tarafından
çekilmesini

bekledi.

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

nEZİH sElVİ

REZERVASYON

0212 882 52 53

Bağcı-
lar'da 4 katlı
bir binanın

çatı katında yangın çıktı.
Ölen ya da yaralananın
olmadığı yangında bi-
nada hasar meydana
geldi. Bağcılar Yüzyıl
Mahallesi 1966 sokakta
bulunan 4 katlı bir bina-
nın çatı katında saat
16.00 sıralarında henüz
bilinmeyen bir nedenle

yangın çıktı. Yangını
gören çevredekiler, du-
rumu itfaiye ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay
yerine kısa sürede itfaiye
ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım
saatlik müdahalesinin
ardından yangın kontrol
altına alındı. Yangında
ölen ya da yaralanan ol-
mazken binada hasar
meydana geldi.

Bağcılar’da çatı yangını
Polis hataları affetmedi

İstanbul Em-
niyet Müdür-
lüğü trafik

Denetleme Şube Müdür-
lüğü'ne bağlı ekipler, tEM
Otoyolu giriş-çıkışlarında
ve farklı noktalarda al-
kollü sürücülere yönelik
denetim yaptı. İstanbul'da
2019'un ilk saatlerini

görev başında karşılayan
trafik polisleri alkollü sü-
rücülere yönelik birçok il-
çede denetim yaptı.
Denetimler sabah saatle-
rine kadar devam etti.
ataşehir mevkiinde trafik
polisleri otomobilleri dur-
durarak sürücüleri alkol
kontrollü yaptı. 

Şişli’de feci kaza
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R utin ve hazır mesajlarla kutlama-
ların moda olduğu bir zaman da
adım atamaya hazırlandığımız bir

süreçte merhaba dediğimiz yeni yıla bilin-
dik mesajlar dışında ne yazarım, ne yapa-
rım dost, eş, arkadaş, ülke ve dünyaya
nasıl bir mesaj yazarım derken geride
kalan yılların hüznü sarar...

Her yeni yıla yeni umutlarla adım ata
ata geldiğim 50 yaşıma da Nisan ayında
SSK emeklisi olacağımı da hatırlarken ge-
ride kalan yılın son aylarında yaşadığım
ağır kaza ile daha kaç yıl yeni yıllara mer-
haba diyeceğimi de bana hatırlattı, yeni yıl
denen ve umutla hoş geldin dediğimiz
2019...

Doğduğumuzdan beri her
yeni yıla umutla girer gire hızla bitirdiği-
miz anlamadığımız yılların içinde yaşa-
nanları ne kadar anlıyor, ne kadar değer

veriyoruz hiç bakmadan daha yeni attığı-
mız yılı geride bırakarak yen gelecek olan
yılı bekleriz.

1969 Doğumlu olarak yeni bir yıla siz
okurlarımla birlikte merhaba demenin he-
yecanını yaşarken, geçmiş yıllarda yaşa-
nan köyü şeylerin olmamasını güzel
şeylerin artarak devam etmesini umut
ederken her gelen yeni yolun adının umut
olduğunu aldığımız piyango biletleri ile or-
taya koyar, vurmadığını da da hayatta ol-

duğu gibi orada hayal kırıklığına uğrarız
yine de umudu kayıp etmeyiz.

Çünkü her yeni yıl gibi o yılı oluşturan
günlerin, saatlerin umut olduğunu yaşam
denilen güzel süreçte hep yaşarız.

Ve bu sürecin gelen yeni yıl gibi umut
olduğunu his ederek yaşadığımızın farkına
vardığımızda ise yeni güzelliklerin , yeni
yaşamların da hayat olduğunu, 'Yeni Bir
Yıl, Yeni Başlangıçların Yılı Olsun..' 
diyerek..

Yeni bir yıl, yeni başlangıçların yılı olsun...
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

CHP'nin Şişli Belediye Başkan Aday adayı Mustafa 
Sarıgül, Feriköy'de mahalle sakinleriyle buluştu. 
Kendisinden sonra çalışma arkadaşlarının sürüldüğünü
ifade eden Sarıgül, “Onlar çok başka yerlere 
gönderildiler. Onlar oralardan giderken duygulandılar,
gece sabahlara kadar ağladılar, beni de ağlattılar. 
Benim görevim onların yüzünü güldürmektir” dedi

C umhuriyet Halk Partisi'nden (CHP)
Şişli Belediye Başkanlığına Aday
Adayı olan Mustafa Sarıgül, Mart

2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor. Her gün bir
mahallede halkla buluşan Sarıgül, Feriköy
Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Kür-
süde vatandaşlara seslenen Sarıgül, belediye
başkanı seçildiğinde yapacağı projeleri 
anlattı.

Şimdi kolay günler başlıyor

Mahalle sakinlerine hitap eden CHP Şişli
Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Sarı-
gül, "En zor günlerde el ele vererek başardık.
Kol kola olarak başardık. Zorlukların üste-
sinden geldik. Şimdi artık o zor günler bitti.
Şimdi kolay günler başlıyor. Enerji dolu
günler başlıyor. Bir tek şeyi bilmenizi arzu
ediyorum. Çalışma arkadaşlarım vardı.15
sene azimle, gayretle, heyecanla çalıştılar.
Onlar sürüldüler. Onlar çok başka yerlere
gönderildiler. Onlar oralardan giderken duy-

gulandılar, gece sabahlara kadar ağladılar,
beni de ağlattılar. Benim görevim onların
yüzünü güldürmektir. Onların yüzünü gül-
düreceğiz hiç merak etmeyin" diye konuştu.

Sadece 90 günümüz kaldı!

Seçimlere az bir zamanın kaldığını söyleyen
Mustafa Sarıgül, "Buradan gençlerimize,
emeklilerimize, kadınlarımıza söz veriyo-
rum. Sevgili kardeşlerim, en başarılı olduğu-
muz günler, el birliği ile çalıştığımız günlerdi.
Şişli'mizde heyecanla bekleyen binlerce kadı-
nımız var, binlerce gencimiz var. Bu mey-
dandan bütün İstanbul'a, bu meydandan
bütün Türkiye'mize haykırıyorum, Şişli'nin
güzel sesini, Şişli'nin mutlu sesini, Şişli'nin
enerji dolu sesini duymanıza Rabbim izin
verirse sadece ve sadece 90 gün kaldı hiç
merak etmeyin" şeklinde konuştu.

Bir tek genç işsiz kalmayacak

Projelerini anlatan Mustafa Sarıgül, "Şimdi
sizlerden ricam şu, bütün gençlere önemli

bir sorumluluk vermek istiyorum. Bu so-
rumluluğu hep beraber alacağız. Bu sorum-
lulukta sevgili yol arkadaşlarım, sevgili
mücadele arkadaşlarım, sevgili dava arka-
daşlarım beraberce aylardır Şişlimizin yolla-
rındayız ama şunu bilesiniz ki dalga dalga
büyüdük. Dalga dalga büyüyen inanın ki
Türkiye'de başka bir hareket yok. Bütün Şişli
arkamızda. Bundan da sevgili kardeşlerim
zerre kadar kuşkunuz olmasın. Soruyorum
sizlere, aylardır dalga dalga büyüyen, aylar-
dır sabırla, metanetle, büyük bir heyecanla,
bıkmadan, usanmadan çalışan başka bir ha-
reket yok. Şunu bilesiniz ki bütün yurttaşla-
rımızla bismillah dedik beraber olduk.
Bütün yurttaşlarımızla inançla, azimle, gay-
retle beraber olduk ama iyi ki beraber olmu-
şuz. Bu anket sonuçlarında kendini
gösteriyor. Size buradan söz veriyorum. Şiş-
li'de Feriköy'de bir tek genç işsiz kalmaya-
cak. Bir tek gencimiz iş bulana kadar
çalışma arkadaşlarımla birlikte mücadele-
mize devam edeceğiz" dedi.

ARKADASLARIMI
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ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!
ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!
ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!
ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!
ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!
ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!
ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!

Kendisinden sonra Şişli'nin ışığının
söndüğünü belirten mustafa sarıgül,
“Yurttaşlarımız mutsuz ve karamsar,
gençlerimiz, kadınlarımız, emeklileri-
miz, esnafımız geleceklerinden endi-
şeli. Onlara buradan söz veriyorum;
hiç merak etmeyin, Şişli'nin kararan
ışıklarını yeniden yakacağız. Geç-
mişte marka yaptığımız Şişli'yi yine
yerel yönetimlerde örnek bir model
yapacağız. 2019'da yurttaşlarımız Şiş-
li'de daha mutlu, daha umutlu ve
daha huzurlu olacaklar. önümüzdeki
90 gün boyunca çalmadık kapı, sık-
madık el bırakmayacağız. Umutsuz-
luğu yeniden umuda dönüştüreceğiz.
Buradan söz veriyorum, Şişli 1 nisan
günü yeni bir sabaha uyanacak. 1 ni-
san'da tüm Türkiye Şişli'yi konuşacak.
Çünkü burada bir Türkiye rekoru kı-
racağız. Bizim Şişli'de oluşturacağımız
sinerji, tüm istanbul'da partimizin
oyunu ve başarısını da yükseltecek”
ifadelerini kullandı. 

Şişli’nin ışığı
sönmüŞ!

MAKAM MEVKi 
PESiNDE DEGiLiZ

MHP'den Arnavutköy
Belediye Başkan Aday

adayı olan Yüksel Emir,
Cumhur İttifakı

kapsamında sadece 
3 ilçenin partisine

bırakılmasının
ardından adaylıktan

çekildiğini açıkladı.
Emir, "Bizim bağımız
makam ve mevki ile

değil; bizzat yanı
başımda şehit verdiğim

hilal bıyıklı silah
arkadaşlarımdan

mirastır" dedi

MilliyetçiHareket Partisi Arna-
vutköy Belediye Başkan Aday
Adayı Yüksel Emir, partisinin 31

Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimle-
rinde İstanbul ve 36 ilçesinde aldığı ittifak
kararından sonra bir açıklama yaptı. Yük-
sel Emir, yayınladığı açıklama ile aday
adaylığının son bulduğunu söyledi. "Aday
adaylığım sürecinde desteğini benden esir-
gemeyen MHP Arnavutköy İlçe Yöneti-
mine, mahalle başkanlarına, teşkilât

mensuplarına, dava arkadaşlarıma ve
teveccühlerini benden esirgemeyen

Arnavutköy halkına teşekkür ederim"
diyen Emir, "2009 yılında belediye

meclis üyesi seçilmem ile başla-
yan akabinde 2014 belediye baş-

kan adaylığım ve ilce
başkanlığı görevlerini ifa et-

mekten onur duyduğum Milliyetçi Hareket
Partisi'ne gönülden bağlılığım ölene kadar
devam edecektir. Zira bizim bağımız
makam ve mevki ile değil; bizzat yanı ba-
şımda şehit verdiğim hilal bıyıklı silah arka-
daşlarımdan mirastır. Şehitlerimizin inanç
ve bağlılığından feyz alarak gönül verdiğim
bu kutlu davada görev yapıp, hizmet et-
meyi bana nasip eden Cenab-ı Allah'a şü-
kürler olsun. Allah tüm dava
arkadaşlarımın her daim yar ve yardımcısı
olsun" dedi.

Emir telakki ederiz

Öte yandan konu ile ilgili olarak bir açık-
lama da MHP Arnavutköy İlçe Başkanı
Gökhan Uluç’tan geldi. Sosyal medya he-
sabından; “Lidere sadakat şerefimizdir” di-
yerek açıklama yapan Milliyetçi Hareket

Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan
Uluç, Arnavutköy’de Cumhur İttifakı adayı
olan Ahmet Haşim Baltacı’yı destekleye-
ceklerini, Belediye Meclis Üyeliği yarışında
ise MHP’nin kendi listesi ile seçime girece-
ğini söyledi. Uluç, "31 Mart 2019 seçimle-
rinde parti genel merkezimizin Cumhur
İttifakı sebebi ile İstanbul’da, Maltepe, Si-
livri ve Beşiktaş hariç hiçbir ilçede adayımız
olmayacak Cumhur İttifakı'nın adayını
destekleyecektir. Partimizin almış olduğu
kararı emir kabul eder bu karar doğrultu-
sunda çalışmalarına son hızla devam ede-
cektir. Seçimlerde meclis üyesi listemizle
seçime katılacak ve Arnavutköy Belediye-
si'nde güçlü bir meclisle yoluna devam
edecektir. Ülkemize ve Arnavutköyümüze
hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
ORHAN ŞİMŞEK

KUDüS içiN 
çoK DiLLi 
ansiklopedi
Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle
düzenlenen “Osmanlı Dönemi’nde
Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim” konulu
sempozyumun sonuç bildirgesinden
Kudüs’ün İslami kimliğini dünyaya
tanıtacak çok dilli bir Ansiklopedi
hazırlanması kararı çıktı

İSlAM medeniyetinin sembol şehirle-
rinden mukaddes bir belde olan Ku-
düs’le ilgili olarak İstanbul’da

düzenlenen “osmanlı döneminde Kudüs’te İlim
Hayatı ve Eğitim” başlıklı sempozyum sona erdi.
Bağcılar Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, Müstakil Sanayii ve İşadamları der-
neği ile yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti işbir-
liğiyle düzenlenen programda İsrail’in gerçek yüzü
masasya yatırıldı. Gazze'de yaşayan ve sempoz-
yuma katılmak için başvuruda bulunan birçok ilim
adamı şehirleri İsrail’in işgali altında olduğu için
İstanbul’a gelemedi. Gazze’den Ürdün’e geçen iki
ilim adamı ise engellendi. Yaşanan bu skandal
açıklamalarla kınandı.

Kudüs unutulmayacak

Sempozyumda AK Parti İstanbul Milletvekili
Hasan Turan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed
Mustafa, Bağcılar Belediye Başkanı lokman Çağı-
rıcı, Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyet Başkanı
dr. nevvaf Tekruri, Filistin, Ürdün, lübnan ve
Irak’tan gelen akademisyenler yaptıkları sunum-
larla geçmişten günümüze Kudüs’ün önemine,
sosyal, kültürel ve eğitim hayatına değindi. otu-
rumlarda, “Kudüs İslam şehri ve Peygamber
Efendimizin bize bir emanetidir. ABd Başkanı do-
nald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan
etmesine karşı çıkıyoruz. Kudüs’ün İsrail'in baş-
kent olamayacağını dünyaya anlatmak gerekmek-
tedir. Kudüs'ün unutulmasına müsaade
etmeyeceğiz” ifadelerini kullanıldı. Kudüs’teki
zulme ve acıya şahitlik eden katılımcılar, Türki-
ye'nin Filistin meselesinde gösterdiği tavrını,
zulme karşı dik duruşunu memnuniyet verici ola-
rak değerlendirdi. İki gün süren sempozyum so-
nunda bir sonuç bildirgesi oluşturuldu.
Sempozyumda, Kudüs’ün İslami kimliğini dünyaya
tanıtacak çok dilli elektronik ve basılı bir Ansiklo-
pedi yapılmasına karar verildi. 

ARKADASLARIMI
SURGUN ETTILER!

Sarıgül, belediye başkanı
olması halinde Şişli’de hiçbir

gencin işsizlik sıkıntısıyla
karşılaşmayacağını söyledi.

Mekke'nin fethi Fatih'te kutlandı
AnAdolu Gençlik derneği (AGd),
"Mekke'nin Fethi'ni, Fatih Ali Emiri
Kültür Merkezi'nde düzenlenen prog-

ramla kutladı. AGd Fatih Şubesi'nin düzenle-
diği kutlama Edirne Selimiye Camii İmam

Hatibi Hafız Alp Can Çelik'in Kuran-ı Kerim
okumasıyla başladı.  'Mekke'nin Fethi'

programında AGd İstanbul Başkanı
Yunus Genç, Bugün Türkiye'de farklı uç-

larda farklı noktalarda fikirler dolaştı-
ğını belirterek, “Öyle bir hale geldik

ki bugün müslüman noel kutlamaz diyen insanların
üzerine yürünüyor. Müslüman'ın yılbaşıyla işi olmaz,
piyangoyla işi olmaz içki ve zinayla işi olmaz dediği-
miz zaman ötekileştirilmeye çalışılıyoruz. Sözüm
ona müslümanlar söz sahibi ama müslümanlar
temel düsturlarını öne çıkartığı zaman aşağılan-
maya çalışılıyor. Ama bizler kınayanın kınamasına
aldırmadan doğru bildiğimizi resurullahın doğru bil-
diğiyle hareket etmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz
ki Anadolu Gençlik, Milli Gençlik bu ümmetin, Türki-
ye'de ki gençliğin sesi olacaktır" dedi. dHA

Yüksel
Emir



ÇARŞAMBA 2 OCAK 2019 5İSTANBUL

ZAYİ İLANLARI
Otağ Pazarcılık'a ait Seri: A Sıra 050251 - 050300 arası Perakende satış fişi
koçanı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Emine Otağ TC. No: 47617405262

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

F arklı siyasi görüşteki Eğitim Bir-
Sen, Eğitim Sen, Eğitim-İş ve
Türk Eğitim Sen, Büyükçekmece

Mimar Sinan Ortaokulu'nda, bir öğrenci
velisi tarafından şiddete uğrayan öğret-
mene destek vermek,  okullarda yaşanan
şiddeti protesto etmek için ortak açıklama
yaptı. Okul önünde yapılan açıklamada
“Öğretmene el kalkmaz, saygı duyulur”
pankartı açan sendika üyeleri, şiddet va-
kaları konusunda önleyici ve caydırıcı ted-
birleri hayata geçirecek mevzuat
düzenlemelerinin zaman kaybedilmeksi-
zin hayata geçirilmesini istedi.

şiddeti nefretle kınıyoruz

Öğretmenlere yönelik şiddet konusunda
bütün eğitim çalışanlarının yekvücut ola-
rak ayakta olunduğuna dikkat çekilen
açıklamada, "Son günlerde üzülerek şahit
oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları
artık sıradanlaşmış üçüncü sayfa haber-
leri arasına girmiş durumdadır. Nere-
deyse gün geçmiyor ki, öğrenci ya da veli
tarafından sözlü ya da fiziki şiddete
maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşı-
laşmayalım. Öğretmenlerimizin motivas-
yonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta
canına kast eden şiddet vakaları, artık eği-
tim hayatımızın en hayati problemlerin-
den birisi haline gelmiştir. Bu acı
haberlerin sonuncusu da bugün Büyük-
çekmece Mimarsinan Ortaokulundan
geldi. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor,
telin ediyoruz. Öğretmene şiddet konu-
sunda bütün eğitim çalışanlarının yekvü-
cut şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm
Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz" de-
nildi. 

Somut adımlar atılsın!

Açıklamada, öğretmene uygulanan şiddet
olayları vuku bulduğunda, sorumluluk
makamlarını işgal edenlerin kınama me-
sajlarının olumlu bulunduğu belirtilerek,
"Ancak, yetki sahibi olanların, sadece kı-
namakla yetinmesini bir zafiyet olarak

gördüğümüzü ve kendilerinden daha
somut adımlar atmalarını da beklediğimi-
zin bilinmesini istiyoruz. Artık yeter. Öğ-
retmene ve kamu çalışanlarına yönelik
şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hu-
kuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet
vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı
tedbirleri hayata geçirecek mevzuat dü-
zenlemeleri zaman kaybedilmeksizin ha-
yata geçirilmelidir. Psikolojik danışmanlık
hizmetlerinin etkin hale getirilmesi, disip-
lin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin gi-
derilmesi, okullarda güvenlik
önlemlerinin alınması gibi düzenlemele-
rin yanı sıra hepsinden öncelikli olarak
öğretmenlerin itibarının artırılmasına yö-
nelik tedbirlerin alınması kaçınılmazdır"
ifadelerine yer verildi. 

artık sabrımız tükendi

Yapılan açıklamanın sonunda Milli Eği-

tim Bakanlığı ve kükümete çağrıda bu-
lunularak, "Artık sabırlar tükendi!
Özelde öğretmene, genelde kamu çalı-
şanlarına yönelik şiddet vakalarını önle-
yebilmek için bahsi geçen mevzuat
düzenlemeleri için hemen, hiç vakit ge-
çirmeden, derhal harekete geçilmelidir.
Buradan ilan ediyoruz; şiddet konu-
sunda gerekli mevzuat düzenlemeleri
yapılmaz ise, bundan sonra yaşanabile-
cek şiddet vakalarının sorumlularından
birisi olarak bu tedbirleri almayan ma-
kamları göreceğiz! Ayrıca medya kuru-
luşlarının öğretmenlerimizin itibarını
rencide edici haberlerden kaçınmaları,
öğretmene saygı ve değeri öne çıkaran
yayınlara öncelik vermelerinin de öğret-
mene şiddet olaylarının önlenmesi anla-
mında katkısı olacağını da hatırlatmak
istiyoruz. Büyükçekmece Mimarsinan
Ortaokulu  gibi münferit hadiseler üze-

rinden öğrencilerimize karşı duyduğu-
muz sevgi ve sahiplenme hissiyatımız-
dan kimse şüphe etmesin. Buradan
ailelere de çağrıda bulunuyoruz: Çocuk-
larınız, çocuklarımızdır. Onları daha
güzel bir geleceğe hazırlamak için en az
sizler kadar istekli olduğumuzu bilme-
nizi istiyoruz. Takdir edersiniz ki, eğitim,
okul, aile ve çevre ile bütün olarak yürü-
tülen bir süreçtir. Sizden tek arzumuz;
öğrencilerimizle aramızda oluşturduğu-
muz sevgi ve saygıya dayalı beraberliği-
mize katkı sağlamanızdır. Şiddete
maruz kalmış meslektaşlarımıza geçmiş
olsun diyor, öğretmene şiddeti lanetledi-
ğimizi kararlılıkla ifade ediyor ve bir
daha benzeri hadiselerle kamuoyuna
gündemine gelmemesini diliyoruz.
Unutmayalım; öğretmen sahip çıkmak
geleceğimize sahip çıkmaktır" uyarısı
yapıldı. 

Suriye ve büyük
“TUZAK”

İ lhami Işık: Evet Türkiye YPG/PYD için Suriye'de
olmak istiyor. Bu Suriye'deki fotoğrafa ne derece
uygun. İşte burada karşımıza farklı sorular çıkıyor.

PYD/YPG  gibi bir örgüt... Herkes ile çalışabilecek elastik
bir örgüt. Ve öyle görünüyor ki, elindeki bölgeleri Suriye
devletine devredecek. Yani Suriye'ye girme nedeni bir anda
değişebilir bir pozisyona doğru gidiyor.  Türkiye'nin karşısın
da bir PYD/YPG değil de Suriye ordusu çıkabilir. 

Ben mi yanlış okuyorum 
Yoksa kimse görmek mi istemiyor. 
Son on günde olup bitenler hiç de plansız, programsız 
Ya da ABD Başkanı Trump'ın bir gecede hiç düşünme-

den almış olduğu mantıksız  kararlar sonucu oluşmuş bir
durum gibi gelmiyor bana.

Hayır ve yüzlerce kez hayır. 
Son derece planlı, 
Son derece iyi düşünülmüş, 
Ve son derece stratejik kararlar olarak okumamız 

gerektiği inancındayım. 
Neden ve niçin dediğinizin farkındayım. 
Ben de kendi kendime çok sordum. 
Neden ve niçin? 
ABD Suriye'den çekilme kararını neden aldı diye? 
Tane tane anlatayım. 
Ama önce 
Bir kaç yıl geriye gitmekte fayda var diye düşünüyorum. 
Eğer 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ABD' nin 

Türkiye'den ne talep ettiğini konuşmayacaksak 
Bugünü okuma şansımız olmayacak. 
Hatırlayın! 
Bütün dünyanın Esad 'ın gitmesinde hem fikir olduğu 
Rusya'nın Suriye'ye daha girmediği 
Suriye muhalefetinin Esad'ı devirmeye yaklaştığı 
İran hariç Müslüman ülkelerinin tümünün Esad'a karşı

birleştiği 
2013 yılını... 
ABD'nin Turkiye'ye, Suriye'ye girme baskısı yaptığı, 
Türkiye'nin ise bütün koalisyon güçleri ile beraber olursa

ancak Suriye'ye asker göndereceğini söylediği yıllar.
ABD "Suriye'ye gir" diyordu, 
Türkiye ise "hep beraber girelim" diyordu. 
Ve bu baskılar 2013 ortalarında DEAŞ ortaya çıktıktan

sonra daha da artmaya başlamıştı. 
Bu sefer DEAŞ 'a karşı Turkiye'nin Suriye'ye girmesini

istiyorlardı. 
Ama Türkiye ısrarla bunu reddediyordu. 
Ve Türkiye yerine önce İran 
Sonra da Rusya Suriye'ye girdi. 
Son olarak 2015 yılında ABD Suriye'ye girdi. 
Tüm bu yaşananlardan çok sonra, 
Türkiye de Rusların yol vermesi ile Suriye topraklarına

giriyordu. 
Buraya kadar hafızaları tazeledik sanırım. 
Türkiye, 
ABD'nin "Suriye'ye gir" teklifine hep "hayır" dedi. 
Şimdi ise Türkiye ABD' ye sen çekil ben gireceğim ve

DEAŞ'ı temizleyeceğim diyor. 
En son ABD Başkanı Trump Irak'ta Erdoğan ile yapmış

olduğu görüşmeyi açıklarken; 
"Erdoğan bana DEAŞ'ı temizleyeceğim dedi" diye 

konuştu.
O halde,
Soruları sormaya başlayalım; 
2015 yılına kadar neredeyse iktidardan düşecek olan

Esad varken,
Ve DEAŞ en aktif durumdayken 
Türkiye Suriye'ye girmedi de 
Niçin şimdi Suriye'ye girmeye ısrarlı?
Bugünkü durum, 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının yapıldığı

döneme hiç benzememesine rağmen, 
Yani artık çok güçlenmiş bir Esad varken,
Ve bitmiş bir DEAŞ olayı dururken, 
"Neden" sorusu ön plana çıkıyor. 
Demek ki sorun DEAŞ ile mücadele değil, 
Demek ki sorun Esad ile mücadele de değil, 
Bu bambaşka bir stratejinin ürünü. 
Bu stratejiyi iyi okumak için de 
Bugünü açmak gerekiyor. 
Yani yıllarca ABD'nin teklifini reddeden bir Türkiye ne

oldu da, bugün ısrarla Suriye'ye girmek istiyor? 
Ve bu ısrarın siyasal sonuçlarını iyi hesaplamış mı?
Suriye'de artık bütün dünyanın yok edilmesi gereken 

düşman olarak gördüğü DEAŞ yok.
Ve yine bütün dünyanın yok edilmesi gerekiyor dediği

Esad artık çok daha güçlü duruyor. 
Ve kalıyor tek seçenek, 
Sadece Turkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü

PYD/YPG örgütü. 
Yavaş yavaş sorularımızın cevaplarına yaklaşıyoruz. 
Evet Türkiye YPG/PYD için Suriye'de olmak istiyor.
Bu Suriye'deki fotoğrafa ne derece uygun. 
İşte burada karşımıza farklı sorular çıkıyor. 
PYD/YPG  gibi bir örgüt 
Herkes ile çalışabilecek elastik bir örgüt.
Ve öyle görünüyor ki,
Elindeki bölgeleri Suriye devletine devredecek. 
Yani Suriye'ye girme nedeni bir anda değişebilir bir

pozisyona doğru gidiyor. 
Türkiye'nin karşısın da bir PYD/YPG değil de Suriye 

ordusu çıkabilir. 
Benim dikkat çekmek istediğim durum da bu.
Rusya'nın terör örgütü olarak görmediği, 
ABD'nin terör örgütü görmediği 
İran'ın terör örgütü olarak görmediği, 
Bölge Müslüman ülkelerinin terör örgütü olarak görme-

diği, 
Ve son olarak Suriye'nin terör örgütü olarak görmediği, 
Bir örgüt kontrol ettiği bölgeleri Suriye ordusuna devir

ettikten sonra, 
Gözlerin Türkiye'ye çevrilmeyeceğini kim söyleyebilir? 
Daha net bir ifade ile,
Türkiye PYD/YPG'ye karşı Suriye'ye girerken
Karşılaşacağı tablo 
PYD/YPG tablosundan ziyade,
Rus/İran ve Suriye tablosu olacaktır diye düşünüyorum.

barış kış

sıDDETE KARsı 
ORTAK TEPKı!
Büyükçekmece Mimar Sinan Ortaokulu’nda bir öğrenci velisinin öğretmene şiddet uygulaması
üzerine bütün eğitim sendikaları bir araya geldi. Farklı siyasi görüşteki sendika temsilcileri,
bakanlığa ve hükümete çağrıda bulunarak, “Artık sabırlar tükendi. Yeter” açıklamasını yaptı

Mimar Sinan Ortaokulu önünde bir araya gelen sendika temsilcilerine 
öğrenciler ve veliler de destek verdi. Eyleme diğer okullardan da katılım oldu.

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, yeni yılın ilk gününde bir televizyon
röportajında “İkramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım” diyen vatandaşla
yolculuk yaptı. İmamoğlu, “Tatil olduğu için metrobüste oturabildik, sohbet edip
dertleştik. İstanbul’un tüm sorunlarını konuşarak ve anlayarak çözeceğiz” dedi

CHP İBB Adayı Ekrem İma-
moğlu, ‘İstanbul gibi büyük
bir şehirde benim en büyük

hayalim kendime özel metrobüs almak.
Sırf, ayakta işe gidip gelmemek için’
diyen Bahattin Çağış ile metrobüse
bindi. Bahattin Çağış’a bir televizyon
röportajında  ‘büyük ikramiyenin kendi-
sine çıkması halinde ne yapacağını’ sor-
muş,  ‘İstanbul gibi büyük bir şehirde
benim en büyük hayalim kendime özel
metrobüs almak’ yanıtı sosyal medyada
gündem olmuştu.

Düzeltilmesi kolay

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabın-
dan yapılan paylaşımda, "Bahattin
Çağış hemşehrimle yılın ilk gününe
beraber başladık. Tatil olduğu için
metrobüste oturabildik, sohbet edip
dertleştik. Ulaşım başta, İstanbul’un
tüm sorunlarını konuşarak ve anlaya-
rak çözeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Yol boyunca Çağış ile sohbet eden
İmamoğlu, metrobüslerdeki yoğun-
lukla ilgili, "Düzelmesi lazım. Artık hat
çok uzun. Düzeltilir aslında çok kritik
bir şeyi yok. Bu sorunun çözülmesi
teknik adamlar açısından çok zor değil
ama biraz ilgisizlik var. Çalışıyoruz
ama bu işe özel bir sürprizimiz olacak"
açıklamasını yaptı. 

Önemli bir iş başardın
Bahattin Çağış'a önemli bir sorunu
dile getirdiğini ifade eden İmamoğlu,
"1 Ocak'ın kerameti yani ama bazen
de sorunları böyle dile getirmek
lazım. Bak sen onun için büyük bir iş
başardın. Hani bir problemin dile ge-
tiriliş biçimi bile bazen insanları mo-
tive eder ya, bu aynı zamanda
demokrasinin güzelliğini hissettirmek
gibi; sana helal olsun. Metrobüs, za-
manında iyi düşünülmüş, hat uza

dıkça imkansız hale gelmiş yoksa ilk
başta, ben iyi hatırlıyorum tabi o yıl-
larda teknik içeriğine de baktığım için
söylüyorum; Topkapı – Avcılar tasar-
lanmıştı. Mesafe yarım saat planlan-
mış ama sonra bir baktılar ki
metrobüse binmek yarım saat. O du-
ruma döndü iş. O bakımdan biraz
işin lojistik tarafı veya böyle işte süre-
cin incelenmesi lazım. Teknik olarak
biraz kenarda bırakıldı yani. Bu kadar
uzun hattın farklı çözümleri var" dedi. 

Metrobüste
dertlestiler

Çağış ile yolculuk yapan İmamoğlu, ulaşım konusundaki vaatlerini sıraladı. 

İtfaiyeciler 
apar topar
yangına gitti

İstanbulBüyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı ve Bü-
yükçekmece Belediye Başkan

Adayı Mevlüt Uysal yeni yıl öncesi Bü-
yükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet
Hastanesi ile Mimar Sinan İtfaiye
Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Uysal'ın it-
faiye ziyareti sırasında yangın anonsu
gelince itfaiye erleri apar topar masa-
dan kalkarak yangına müdahale etmeye
gitti.

Yangın hakkında bilgi aldı

İBB Başkanı Uysal saat 22.00 sırala-
rında Mimar Sinan Devlet Hastane-
si'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Yeni doğan bebeklere altın takan Uysal,
hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Uysal daha sonra Mimar Sinan İtfaiye
Grup Amirliği'ne geçti. Uysal, burada
kapıda karşılandı. Uysal, "Bu yılbaşında
da sizleri ziyaret edelim dedik. Ben tek-
rar yeni yılda sizlere daha az görev
düşer diyorum. Temennimiz, duamız
bu'" diye konuştu. Uysal daha sonra it-
faiye görevlileriyle sohbet ederek sorun-
larını dinledi. Sohbet sırasında yangın
alarmı verilince itfaiye erleri apar topar
kalkarak araçlarına bindi. Ekipler yan-
gına müdahaleye giderken Uysal da gö-
revlilerden yangın hakkında bilgi aldı.



T uzla Orhanlı Polis Merkezi ziyareti sırasında konu-
şan ve yeni yıl hakkında "Ömürden bir yıl daha gitti"
diyen Binali Yıldırım, "2019'un ülkemize, milletimize,

kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olma-
sını Rabbimden niyaz ediyorum" açıklamasını yaptı. Darü-
lacezeye giderek oradaki yaşlılarla bir arada olduklarını
belirten Yıldırım, "Daha sonra Ümraniye İtfaiye Teşkilatı'na
gittik. İtfaiyecilerimizle biraz vakit geçirdik. Onlarla sohbet
ettik. Herkes evinde sıcak yuvasında yılbaşı eğlencesindey-
ken onların rahatı için gecesini gündüzüne katan 24 saat 7
gün hizmet yapan polislerimizi 2018'den 2019'a girerken zi-
yaret edelim, yeni yıla birlikte girelim dedik. Tuzla Orhanlı
Karakolu'nda da İstanbul Emniyet Müdürü ve burada çalı-
şan arkadaşlarımızla beraber olduk. Teşkilatın bütün men-
suplarına da Merkezi Telsiz Sisteminden yeni yıl mesajımızı
verdik. Şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimize minnettarlığımızı
sunduk. Değerli İstanbullular şundan emin olabilirsiniz em-
niyet teşkilatımız, bekçilerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz
sizin güvenliğiniz için gece gündüz her türlü zorluğun üste-
sinden gelerek fedakarca görev yapıyorlar" diye konuştu. 

31 Mart yerel seçimleri

"2019 İnşallah daha güzel günler göreceğimiz bir yıl olsun"
diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti. "31 Martta yapıla-
cak yerel seçimlerde İstanbulumuz için, Türkiyemiz için
güzel günlerin geleceği bir seçim olsun. Yerel yöneticilerin
seçileceği bu seçimde yarışa giden bütün arkadaşlarımıza
başarılar diliyoruz. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı adayı olarak ilçe adaylarımızla birlikte 3 aylık süre
içinde hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğiz. Onların sesine
kulak vereceğiz, dinleyeceğiz. Az konuşacağız çok dinleyece-
ğiz. Ve İstanbul'un geleceğini birlikte planlayacağız" DHA
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Ü ç kız arkadaş birlikte zaman geçir-
mek için, Büyükada’da bir eve gidi-
yor. Ev uzun zamandır boş ve bir

sayfiye evi burası. Üst kattan bir müzik sesi
geliyor. (müzik sesinin de nasıl ve nereden
geldiği belli değil) ve üç kız sesleri duyup bir-
birlerine bakıyor. 

Eve girseniz, hiç tanımadığınız bir adamı
evde görseniz ne yaparsınız? Çığlık çığlıga
polis ya da tanıdık birilerinin numarasını
arardınız değil mi? Burada öyle olmuyor
işte...

Misafir kızlar korkuyor tabi, ev sabibi
olan Meral’e kalıyor evi kolaçan etmek. Yu-
karıya çıkıyor ki bir de ne görsün? Koskoca
bir resim çerçevesi karşısında bir adam tek
başına oturmuş, onun fotoğrafına bakıyor. 

***
Kız usulca geliyor ve adam şaşırmış gibi

yerinden kalkıyor.
“Hırsız değilim ben.” 
Kız da soruyor; ”Kimsin sen, burada ne

arıyorsun, ne zamandır buraya geliyorsun?”
“Tam bir yıldır geliyorum buraya.”

Kız;”bir şey soriciğim, kimsin ne iş ya-
parsın?”

Boyacıyım, yukarıda bir evi boyuyoruz,
geçen yıl bu evi boyamıştık vs... bir konuşma
geçiyor.

Kız birden; ”istersen git” diyor sakince...
***

Tabi izlerken ne oldu, burada ne oluyor
hali yaşıyor izleyen. Sene 1964. O zaman
öyle dolandııcılar, hırsızlar, köşe başlarını
mesken tutmamış. İlişkiler dostça, aşklar,
sevdalar saf. Adam koca köşke giriyor, sa-
dece duvarda bir kadının fotoğrafı ile zaman
geçirip, ona duyduğu aşk ile mutlu oluyor.
Şaka gibi değil mi? 

Şaka değil elbet, bu bir sinema. Metin
Erksan’ın yönetmenliğini yaptığı, Müşfik
Kenter ve Sema Özcan’ın oynadığı “sevmek
zamanı” adlı film... Film, çekildiği tarihte
gösterilecek sinema bulunmadığından, yıl-
larca kenarda köşede kalmış. 2007 yılında
DVD lerin çıkışıyla insanlara ulaşmış.

***
Neyse biraz daha filmi anlatayım. O bir-

likte gelinen kızlar bir daha ortalarda yok.
Neredeler bilmiyorum. Başrolde olan kadın,
elinde bir kitapla uzanıp, daha yeni gördüğü

ve aşık olduğu adamı düşü-
nüyor. Kitap ta, Ovidis’in, se-
vişme yolu isimli kitabı. Sevişme dedimse
yanlış anlamayın, Ovidis, latin edebiyatı şair-
lerinden ve romalı. Mitolojik kahramanların
olmayan aşklarına yazdığı mektuplarla ünlü
sürgün bir şair. Edebiyat hayatının bir bölü-
münde erotik şiirleri mevcut.

***
Daha sonra filmin gidişatında, tahmin

edeceğiniz gibi kız da Müşfik Kenter’e(Halil)
aşık oluyor ve onu sevmesini söylüyor. “Ben
buradayım, karşındayım. Artık bu aşkı bera-
ber paylaşiciğiz” diyor. Halil, ”Nayır, nayır!
ben sana değil, resmine aşığım. Ölünceye
kadar da onu seviciğim. Seni seversem bir
gün ellerini benden çekersin” diyor.

O günden sonra da Halil nereye gitse
resim yanında geziyor. Vapurda, dere 
tepe dolaşırken hep yanında koca resim
çerçevesi...

***
Aradan günler geçiyor, nihayet udi arka-

daşının ısrarı ile İstanbul’a gidip Meral’i
bulmaya karar veriyor. O da ne daha kızı
görür görmez; “seni istemiyorum, geldim
ama gidiyorum.” deyip arkasını dönüyor.
Kız peşinden tabi. Bu arada Meral’in Başar
isimli sevgilisi var. Halil’i oracıkta dövdürü-
yor. Filmde tuhaf şeyler oluyor elbet sürekli.
Fazla konuşma yok, arada sessiz sinema
gibi. Hele Meral’in, Başar ile evleneceğini
okuyan Halil’in bir gelinlikçiye gidip, gelin-
liği mankenle birlikte satın alması sahnesi
var ki, ne diyeyim bilemedim.

***
Metin Erksan’ın, 2009 da yaptığı bir ko-

nuşmasına ulaştım. Türk sinemasının dönüm
noktasının televizyonların gelişi ile olduğunu
anlatıyor. Yani 1970’li yıllar. İlk sinema
filmleri yapılmaya başlandığında sessiz ola-
rak çekilmiş. Fakat, türkiye’yi anlatan kitap-
ların olmaması, sinema arşivi olmaması
sebebiyle çerden-çöpten şeyler çekilmiş.
1945 yılında Nurullah Ataç’ın söylediği bir
sözü vurguluyor; “İsa’dan önce, isa’dan
sonra değil de, sinemadan önce, sinemadan
sonra” lafını kullanmak daha yerinde

olurdu.” Ve devletin elinde bir sinema arşivi
olmayışından bahsediyor.

***
Atatürk’ün 1930 yıllarında sinema ile il-

gili söylediği söz de çok değerli; “sinema;
barutun  ve kıtaların keşfi kadar önemlidir.”

Sinema filmine yeninden dönersek, muh-
teşem İstanbul manzaraları var. Siyah beyaz
çok güzel fotoğraflar mest ediyor. Eski film-
lerin en sevdiğim taraflarından biri de bu; İs-
tanbul’u, beton yığınına dönüşmemiş hali ile
izlemek. Yollar bomboş, caddeler de araba
yok. İstediği yerde duruyor araçlar. Maslak
ta çekilmiş sahneler, büyükada da çekilmiş
sahneler muhteşem. İnsanlar daha kibar,
saygılı. Mesela çoğu filmde insanların sanat
müziği yanında, Bach dinlediğini duyarsınız.
Her evde piyano oluşu da bana hep düşündü-
rücü gelmiştir.

Bir yılı daha gerilerde bırakırken, biraz
eğlenelim, gülelim ve yeni yıla gülümseyerek
kapılarımızı açalım diyerek, tesadüfen bir
müzik dinlerken karşıma çıkan bu filmi an-
latmak istedim bugün. Okuduktan sonra
merak edip izlersiniz diye umuyorum.

***
Sevgiyle kalın

Sevmek Zamanı

AZ KONUSACAGIZ 
COK DINLEYECEGIZ

TBMM Başkanı ve
İBB Başkan 

Adayı Binali
Yıldırım, Tuzla

Orhanlı 
Polis Merkezi 

ziyaretinin
ardından basın
mensuplarına
açıklamalarda 

bulundu. Yıldırım,
"İlçe adaylarımızla

birlikte 3 aylık
zaman zarfında

hemşehrilerimiz
ile bir araya

geleceğiz. Onların
sesine kulak

vereceğiz.  
Az konuşacağız

çok dinleyeceğiz"
dedi

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Binali Yıldırım, 2018'in son sa-
atlerinde İstanbul Darülaceze
Müdürlüğü Kayışdağı Tesisle-
ri'ni de ziyaret etti. Darülaceze
sakinleriyle sohbet eden Yıldı-
rım onların dertlerini dinledi.
Darülaceze sakinlerinin yeni yı-
lını tebrik eden Yıldırım, "Se-
çimler olacak biliyorsunuz değil
mi? Az kaldı, 31 Mart " dediği
sırada yanında oturan bir Darü-
laceze sakini, "Arkandayız ar-
kanda... Senin de Tayyip Beyin
de arkandayız. Dadaş arkanda"
dedi. Bunun üzerine üzerine Bi-
nali Yıldırım yaşlı kadına sarılıp
yanağından öptü.

Seçim olacak
biliyorsunuz!

MiLLi PiYANGO
kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE
70 milyon TL ikramiye kazanan numaralar 
7615536  (İstanbul)

7000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
9915188  (Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem)

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0486336  0610463  1926666  2136781  2875253  3250156  
5528334  6131177  8233872  8977111  

100000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0103560  0133578  0191598  0670313  0924716  0947679  
1031575  1120429  1131242  1221601  1232342  1522796  
1962365  2242485  2395575  2712944  3693186  4912810  
5726108  5841416  6112732  6223577  6231814  6553565  
7408276  8053948  8527137  8838637  9920808  9932306  

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0064351  0227300  0275026  0288843  0311785  0405960  
0418959  0623640  0721332  0775428  0834419  0900714  
1021024  1089984  1162214  1239018  1391631  1414149  
1570815  1742752  1877083  1879952  1909816  2009124  
2091315  2111451  2137831  2328360  2331038  2468556  
2812546  3370692  3390879  3505819  3532471  3534207  
3612675  3854045  3921507  4010699  4104575  4130012  
4167002  4255554  4332479  4564984  4895655  5018248  
5294592  5310270  5458699  5474455  5562983  5592621  

5629165  5630524  5634563  5717956  5722664  5723211  
5801547  5837803  5954746  5960725  6110740  6131726  
6153438  6165630  6348375  6470203  6644224  6670250  
6702120  6710678  6943751  6961375  7042930  7224993  
7307807  7443529  7472714  7605212  7750400  8021512  
8033117  8181550  8326641  8508943  8586125  8653551  
8826172  9055377  9116053  9211357  9411138  9741612  
9782126  9813310  9885420  9931794  

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0025507  0067055  0180365  0213989  0366671  0456023  
0530798  0571785  0636411  0653976  0671539  0785120  
0807580  0808959  0819488  0828779  0832464  0873912  
0882263  0914191  0941438  0985266  1184533  1200814  
1218755  1280694  1326597  1329132  1358547  1477955  
1486111  1516171  1564530  1680393  1743897  1918336  
1922130  1980899  2014498  2016470  2065261  2119714  
2122241  2213343  2243040  2255591  2265937  2291649  
2299726  2322191  2344288  2364695  2400859  2404025  
2472219  2510040  2513455  2532197  2636554  2676675  
2782621  2883286  2883694  2937694  2980680  2985514  
3065605  3113128  3231026  3247628  3366072  3403805  
3414866  3473620  3490942  3578954  3623629  3646728  
3692123  3714602  3819554  3865464  3884731  3953742  
4012346  4113201  4146873  4264517  4325610  4332352  
4337350  4456170  4545492  4608984  4640599  4649320  
4667213  4713335  4716272  4877367  4889328  4921767  

4939078  4940793  4973845  5010235  5011057  5109970  
5130370  5135668  5149011  5221868  5400353  5440023  
5513085  5564393  5622063  5708752  5726900  5802796  
5821655  5923323  5997409  6010468  6071719  6078090  
6101150  6113849  6134239  6257787  6297840  6302816  
6310117  6391275  6427314  6431862  6509926  6574115  
6582514  6649308  6745484  6766694  6840976  6844857  
6977354  6978591  7010023  7069429  7096917  7098509  
7155318  7157965  7192920  7194814  7201030  7226164  
7264469  7272719  7364898  7376245  7437938  7500066  
7528462  7600784  7629206  7656671  7762615  7765588  
7768621  7828269  7834690  7919122  7962177  8139926  
8333615  8360173  8381584  8500395  8527892  8532274  
8668803  8765241  8797209  8894432  8953591  8982123  
8996565  9003778  9055337  9078081  9240785  9269994  
9295782  9308788  9459352  9798483  9825249  9919808  
9947532  9961621  

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
010720  043315  050673  052473  069480  069977  
072615  095271  114566  126799  127341  150356  
180634  206867  227844  243096  251467  285256  
286672  316420  321310  333360  351070  355400  
356054  361080  363914  379585  429153  432187  
484142  484331  566545  571724  579692  602089  
658374  678511  709714  727629  739043  755807  
802880  822703  898439  924500  929000  963454  

965174  975966  

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
01726  01857  01962  03003  03121  04697  
05836  06080  08849  09630  10287  10993  
11380  11479  16140  20245  22126  23981  
25212  25490  26487  27286  27693  28343  
31123  32217  33091  33222  34253  35289  
36904  38065  39797  43222  43339  43635  
44769  45920  46984  47046  48707  49082  
51548  51716  52079  54235  54690  56533  
58104  58944  59390  60003  60020  60022  
61503  61762  62359  63027  63172  64287  
64368  65109  66147  69606  70921  71953  
72244  72498  73021  74035  74052  74240  
76664  76729  76885  77586  77996  77999  
78896  80139  80547  81241  82341  83508  
84612  85452  86223  86515  86632  87299  
87324  88558  91807  92243  92646  93695  
94042  98306  98604  99436  

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 
0170  0294  0883  0994  1341  1396  
1504  1526  2160  2180  2698  2881  
3502  3669  3724  4479  4888  5156  
5165  5591  5597  5836  5999  6324  
6427  6434  6480  6664  6733  7019  

7122  7220  7229  7422  7619  7791  
7941  8330  9103  9689  

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
054  092  137  139  155  187  
191  228  296  325  372  386  
424  479  693  699  770  798  
805  954  

Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar 
17  27  43  44  72  77  99  

Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar 
4  9  

70000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 
0615536  1615536  2615536  3615536  4615536  5615536  
6615536  7015536  7115536  7215536  7315536  7415536  
7515536  7605536  7610536  7611536  7612536  7613536  
7614536  7615036  7615136  7615236  7615336  7615436  
7615506  7615516  7615526  7615530  7615531  7615532  
7615533  7615534  7615535  7615537  7615538  7615539  
7615546  7615556  7615566  7615576  7615586  7615596  
7615636  7615736  7615836  7615936  7616536  7617536  
7618536  7619536  7625536  7635536  7645536  7655536  
7665536  7675536  7685536  7695536  7715536  7815536  
7915536  8615536  9615536 

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2018 tarihinde noter 
huzurunda yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı
ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlenmişti. Ayrıca 2 milyon TL
kazandıran numaralar, 5 milyon TL kazandıran numaralar, 10 milyon
TL kazandıran numaralar belli oldu. 2019 Milli Piyango Yılbaşı Özel
Çekilişi sonuçlarında 70 milyonluk büyük ikramiye tam bilete isabet etti. 

Binali
Yıldırım
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Beşiktaş'ta Başkan Fikret
Orman'ın açıkladığı gibi

4 oyuncu ile kesin olarak
yollarını ayırıp santrfor,
sağ bek ve stoper olmak

üzere 3 yeni transfer
yapmak isteyen siyah-

beyazlılar, en az iki
transferi yeni yılın ilk
haftası bitirip kampa

yetiştirmek istiyor T eknik direktör Şenol Güneş'in iki
sezondur ısrarla istediği Burak
Yılmaz transferinde bu kez imza

aşamasına kadar gelen siyah-beyazlılar,
Trabzonspor Yönetimi ile son pürüzleri
gidermeye çalışıyor. Transferde sorun
ise, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan
alacaklarının Beşiktaş, Trabzonspor ve
Burak Yılmaz arasında nasıl pay edile-
ceği olarak belirtildi. Trabzonspor'dan
alacağı olan 700 bin Euro'dan vazgeçen
golcü oyuncunun, kalan paranın ise iki
takım arasında konuşulmasını istediği
öğrenildi. 

Resmiyet kazanacak

Burak'ın vazgeçtiği rakamdan sonra ge-
riye 1.2 milyon Euro'yu bulan alacağın
da Beşiktaş ile bordo-mavili kulüp ara-
sında pay edilmesiyle transferin resmi-
yete dökülmesi bekleniyor. Kesin
anlaşma bu şekilde sağlanırsa Trab-
zonspor, Burak'a borcu olan 1.9 milyon
Euro'nun 1.3 milyon Euro'sundan kur-
tulacak ve Beşiktaş da Burak'a 600 bin
Euro ödeyerek transferi
gerçekleştirecek. Beşiktaş
ile pürüz yaşamayan
ve diğer tüm şart-
larda anlaşma sağ-
layan 33 yaşındaki
golcünün transferinin
Antalya kampına ye-
tiştirilmesi planlanı-
yor. Burak transferi
geçtiğimiz sezonda
da bitme aşamasına
gelmiş ancak son
anda Beşiktaş'ın çekil-
mesiyle transfer gerçek-
leşmemişti.Bonservis
pazarlığıPepe'nin ayrılmasının ar-
dından stopere de takviye yapmak iste-
yen siyah-beyazlıların gündemindeki ilk

isim ise Evkur Yeni Malat-
yaspor forması giyen Sadık
Çiftpınar. Fenerbahçe'nin de
gündeminde yer alan 25 ya-
şındaki savunmacının Beşik-

taş'a gelmek istemesi
yönetimin en önemli kozu duru-

munda. Siyah-beyazlılar takas için
akla gelen isimlerden Cyle Larin'in şim-
dilik takımdan ayrılmak istememesi ne-
deniyle Malatyaspor'a Gökhan Töre ve

Tolga Zengin'i de önerecek. Takas ihti-
malinin ortadan kalkması halinde ise
bonservis pazarlığına başlayacak. Öte
yandan takımdan gönderilmek istenen
futbolculardan Vagner Love'ın mena-
jeri aracılığıyla Brezilya kulüpleriyle
resmi temaslarda olduğu öğrenilirken,
diğer oyuncular Gökhan Töre, Cyle
Larin ve Tolga Zengin'de şu ana kadar
olumlu bir gelişme olmadığı bildi-
rildi.DHA

Sezonun ilk yarısında yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından büyük bir transfer 
operasyonu için düğmeye basan Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu dünya yıldızı belli oldu.
Fenerbahçe, Manchester United'ta forma giyen Fred Santos'u kadrosuna katmak istiyor
27 yAşındAKi Brezilyalı orta alan oyun-
cusu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten
İngiliz devine transfer oldu. Ancak Fred
özellikle Solskjaer'in göreve gelişi
sonrası gözden düştü ve
ismi gönderilecek ara-
sına girdi.
F.Bahçe yöne-
timi 25 ya-
şındaki
fut-
bol-

cuyu kiralamak için resmen düğmeye
basmış durumda... Sarı- Lacivertli yöne-
ticiler birkaç gün içinde İngiltere'ye gide-

rek önemli temaslarda
bulunacak.

Fred iddiası da var

Shakhtar forması giydiği dönemde de Fe-
nerbahçe'nin gözdeleri arasında olan
Fred, orta alanda müthiş enerjisi ve yük-
sek tekniği ile biliniyor. Fred'in sözleşmesi
2023'te sona erecek.

Koç, Ada yolcusu

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada ta-
mamlayan Fenerbahçe, ikinci ya-
rıda bambaşka bir takım
oluşturmak için kolları sıvadı.
Sarı-Lacivertliler, birçok Premier
Lig yıldızı ile kontak kurup bekle-
meye başladı. Başkan Ali Koç
önderliğinde büyük umutlarla
başlanan yeni sezonun ilk ya-
rısında kabus yaşayan Fener-
bahçe, ikinci yarıda kötü
rüzgarı tersine çevirmek için
çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Ersun Ya-
nal'ın raporu doğrultusunda
birçok isimle temas kuran
Sarı-Lacivertliler, transferde
ince eleyip sık dokuyor. Yanal

ile sürekli irtibat halinde olan
sportif direktör Damien Co-

molli, özellikle Premier Lig'den
birçok isim için nabız yokluyor. 

Santos hayali

teklif var
para yok

Onur ile sözleşmesini feshetmenin
yollarını arayan yönetim kalede uğur-
can ve transfer edilecek yeni bir ka-
leci ile yola devam etmek amacında.
Erzurumsporlu Sehirc adı geçse de
flaş bir isim bordo mavili yönetime
sunuldu. Daha önce kadrosuna Majid
Hosseini ve Vahid Amiri'yi katan Trab-
zonspor'a İran Milli  Takımı kalecisi
Alireza Beiranvand önerildi.

Rusya'da parladı

Tecrübeli kaleci uzun menzilli attığı
toplarla adından söz ettirirken Dünya
Kupası'ndaki başarısıyla da yıldınız
parlatmıştı. Teklifler almasına rağmen
Persepolis'ten ayrılmayan Beiranvand
takımını Asya Şampiyonlar Ligi fina-
line taşımıştı. İran'dan ayrılma kara-
rını artık kesin olarak veren tecrübeli
eldivenin yeni adresi Hosseini ve Ami-
ri'li Trabzonspor olacak mı sorusunun
yanıtı ise olumsuz.

Para engeli

Devre arasındaki transfer harekatında
yol haritasını çizen Trabzonspor'a me-
najerler vasıtasıyla önerilen Alireza
Beiranvand için bordo mavililerin ka-
rarı da belli oldu. Yönetim eldeki fut-
bolcularla yolların ayrılmadıkça
bonservis ödeyemeyeceklerini mena-
jerlere iletti. Beiranvand'ın 2021'e
kadar sözleşmesi bulunuyor. 
BurAK ZİHnİ

2 forvet birden alınması halinde teknik direktör
Fatih Terim’in takımdan göndermeyi düşündüğü
Eren Derdiyok, menaceri aracılığıyla kulüp ara-
yışlarına başladı. Eren’in eski takımı Basel, gur-
betçi forvetle ilgilenirken, Süper Lig’den ise onu
en çok isteyen ekip Göztepe. İzmir ekibi, Galata-
saray ile Eren arasındaki durum belli olduktan
sonra resmi teklifini yapacak.

GöztEpE’NİN
DERDİYOk!

Cimbom mesaiye başlıyor
GAlATAsArAy Futbol Takımı,
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı
hazırlıklarına bugün başlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısını 29 pu-
anla, lider Medipol Başakşehir'in
6 puan gerisinde 5. sırada kapa-
tan sarı-kırmızılı ekibe teknik di-
rektör Fatih Terim, 9 gün izin
verdi.Sezonun ikinci yarısı için
yarın Florya Metin Oktay Tesisle-
ri'nde bir araya gelecek Galatasa-
ray, çalışmalarının ilk bölümünü

İstanbul'da gerçekleştirecek. 5
Ocak Cumartesi günü Antalya'ya
gidecek sarı-kırmızılı takım, 11
Ocak Cuma gününe kadar çalış-
malarını burada sürdürecek.

Hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, kamp döneminin
sonunda ise Almanya temsilcisi
Leipzig ile deplasmanda özel
maçta karşılaşacak. Leipzig ken-
tinde bulunan 43 bin seyirci kap-

asiteli Red Bull Arena'da oynana-
cak hazırlık maçı, 12 Ocak Cu-
martesi günü TSİ 17.00
başlayacak. Bu karşılaşmanın ar-
dından kamp çalışmalarını ta-
mamlayarak Türkiye'ye dönecek
Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk
resmi maçını 15, 16 veya 17
Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsil-
cisi Boluspor ile Ziraat Türkiye
Kupası son 16 turunda 
oynayacak.

Fikret Orman transfer için düğmeye bastı

Ligin ikinci yarısında
şampiyonluk mücadelesi
vermeye hazırlanan
Trabzonspor'un gündemine
her geçen yeni bir isim
geliyor. Bordo mavililere
önerilen son isim ise
Alireza Beiranvand oldu
ancak finansal durum bu
transfere izin vermedi

Amatör maçlara
şiddet iptali

Visca için servet
talep ettiler

TFF, "artan şiddet ve yaşanılan üzücü
olaylar" gerekçesiyle 4, 5 ve 6 Ocak
tarihlerinde Türkiye genelinde
yapılacak tüm amatör müsabakaların
oynanmayacağını duyurdu

TürKiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler
Kurulu, Türkiye genelinde 4, 5 ve 6 Ocak'taki tüm
amatör maçların oynanmayacağını ilan etti.

17 yaşında hayatını kaybetti

TFF'den yapılan açıklamada, "Son zamanlarda
amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve
yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve
6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapıla-
cak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler
Kurulunun aldığı karar ile oynanmayacak." de-
nildi. İstanbul'da geçen hafta sonu Küçükköyspor
ile Yıldırım Bosnaspor arasında oynanacak Süper
Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçük-
köyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak
öldürülmüştü.  AA

Ali Koç, Edin Visca için Göksel Gümüşdağ ile
görüşmelere başladı. Gümüşdağ kapıyı yüksek-
ten açıp, 15 milyon Euro istedi. Koç, Ersun Ya-
nal’ın çok istediği Boşnak yıldız için pazarlıkları
sıkı bir şekilde sürdürecek. Fenerbahçe, Edin
Visca ile senelik 2.5 milyon Euro’dan 3.5 yıllık
sözleşme için el sıkıştı. Başakşehir ile de görüş-
meler resmen başladı. Sarı-Lacivertliler’in baş-
kanı Ali Koç, Başakşehir’in patronu Göksel
Gümüşdağ ile ilk teması kurdu. Başkanların gö-
rüşmesinde Gümüşdağ kapıyı çok yüksekten açtı.
Başakşehir’in başkanı, “Edin Visca’yı satarız ama
bedeli 15 milyon Euro (90 milyon TL)” diyerek
Ali Koç’u şaşırttı. Sarı- Lacivertliler’in bu rakamı
ödemesi mümkün değil.

Yeni teklif gidecek

Ancak Ali Koç, Ersun Yanal’ın çok istediği
Visca’dan vazgeçmedi. Başkan, yeni bir teklif ha-
zırlamak için kolları sıvadı. Koç, takası da içeren
bir öneriyle Başakşehir’in kapısını bir kez daha
çalacak. Sarı- Lacivertliler’in en önemli kozu; Ba-
şakşehir’de en az kazananlardan biri olan Vis-
ca’nın Fenerbahçe’ye gelmek istemesi.

Fenerbahçe,
Brezilyalı fut-

bolcu için İngilte-
re’de temaslar

yapmaya başladı.
Devreye Başkan

Koç girdi.

kaRa kaRtaL
Beşiktaş, Başkan
Fikret Orman’ın da
talimatları
sonrası takımı
yenilemek
için
çalışmaya
başladı.

haREkEtLi 4 OYUNCU
GİDİYOR

3 OYUNCU
GELİYOR
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H er yıl sonunda, eski yılı
uğurlamak yeni yıla
merhaba demek için

saat 00.00'ı gösterdiğinde denize
girdiklerini belirten lisanslı yüzü-
cüler Mustafa Yenen ile Rama-
zan Türkanoğlu, 2018'i de

yüzerek uğurladı. Kendilerini
'Boğaz yüzücüleri' olarak adlan-
dıran Bebek sahilinde bir süre
ısınma hareketleri yaptıktan
sonra saat 00.00'ı gösterdiğinde
soğuk havaya aldırış etmeden
kendilerini İstanbul Boğaz'ının

sularına bıraktı. Soğuk suyun
kendilerine çok iyi geldiğini iddia
eden iki arkadaş bir süre yüzdü.

İnsan vücuduna faydası

Yıllardır yaz kış demeden yüz-
düklerini ifade eden Ramazan

Türkanoğlu, "Her sene, her
sezon kapanışında Boğaz'da
yüzüyoruz. Bunu gelenek ha-
line getirdik. Bu sene de yeni
yıla yüzerek giriyoruz. Biliyor-
sunuz soğuk su insan vücu-
duna çok yararlı" dedi.

Mustafa Yenen ise, "Herkesin
yeni yılını kutluyorum. Biz
sporcuyuz. Koşuyoruz, yüzü-
yoruz. Bunu 365 gün yapıyo-
ruz. 2018'i kapatırken 'bir
yüzelim' dedik. Yarın sabah
yine yüzeceğiz" diye konuştu.

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

Çarşı Migros Karşısı 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT Ve SarkÜTerİ

2019
ABD yenildi Türkiye kazandı! Yaşasın Türk Milletinin birlik ruhu

HOŞGELDİN 

2019 ZAFERLER YILI OLACAK

BARBAROS BAHÇELİOĞLU
Vatan Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan A. Adayı

Ebru Yaşar coşturdu
Başarılı sanatçı Ebru Yaşar, yeni yıla Bursa'da girdi. Rezervasyonları hafta-
lar öncesinden kapanan etkinlikte 2019'a Uludağ Kervansaray Otel'de verdiği
muhteşem konserle merhaba diyen Ebru Yaşar, dillere pelesenk olan şarkıla-
rını kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Yeni yılın ilk
saniyelerinde bu özel gecede kendisini yalnız bırakmayan eşine sarılarak
mutlu bir yıl dileyen başarılı sanatçı, sahne için tercih ettiği Nur Yerlitaş im-
zalı ışıltılı kıyafetiyle de göz kamaştırdı. 2019'un ilk şarkısını eşi Necat Gül-
seven için seslendiren Ebru Yaşar, “Ömrümün güzeli. İyikimsin” dedi.

Kendilerini 'Boğaz
yüzücüleri' olarak

adlandıran iki arkadaş
yeni yıla İstanbul

Boğazı'nda yüzerek
girdi. Her sene eski yılı

böyle uğurladıklarını
söyleyen yüzücüler,

2019'un ilk gününde de
yüzeceklerini söyledi

Ramazan Türkanoğlu ve Mustafa Yenen, kendilerini serin sulara bıraktı.

Yuzerek girdiler
Yeni Yila 

2019’u havada karşıladılar
Yeni yılı milyonlar da seyahat ettikleri uçaklarda karşıladı. Türk Hava
Yolları'nın da bazı uçuşları dahil binlerce yolcu yeni yılı iki kere kutladı
Türkiye semalarında da
binlerce kişi yeni yıla ha-
vada girecek. Kıtlararası
bazı uçuşlarda seyahat
edenler saat farkından do-
layı hem uçuş sırasında
hem de indikleri ülkelerde
yeni yıla girdi. Hava trafi-
ğindeki her zamanki yoğun-
luk radara yansırken, Türk
Hava Yolları'nın da İstan-
bul'dan havalanan New
York, Miami, Şikago, To-
ronto, Washington uçakla-
rındaki yolcular da yeni yılı
iki kere karşıladı. Bu uçuş-

lardan Türk Hava Yolla-
rı'nın TK1 sefer sayılı İstan-
bul New York seferini
yapan Boeing 777 tipi uçağı
İstanbul Atatürk Havalima-
nı'ndan saat 15:03'de hava-
landı. 10 saat sürecek olan
uçuştaki yolcular Türkiye
saatine göre yeni yıla ha-
vada girdikten sonra ABD
yerel saatle 17:11'de iniş
yaptı.Yolcular New York'ta
da yeni yılı karşıladı.

İlki yaşadılar

İstanbul Atatürk Havalima-

nı'nda planlanan saatte ha-
valanması halinde TK2836
sefer sayılı THY'nin saat
23:45 Trabzon, TK2042
sefer sayılı saat 23:55

Konya, TK2555 sefer sayılı
saat 22:55 Adana,TK2612
sefer sayılı saat Diyarbakır
uçağının yolcuları yeni yıla
havada girdiler. 

Saraylar gez
gez bitmedi
Milli Saraylar İdaresi
Başkanlığı'na bağlı tarihi
saray, köşk ve kasırlar
2018'de yerli ve yabancı
ziyaretçilerden yoğun ilgi
gördü. Milli Saraylar'dan
yapılan açıklamaya göre,
2017'de 1 milyon 100 bin
olan yerli ve yabancı ziya-
retçi sayısı 2018'de 1 mil-
yon 430 bin kişiye ulaştı.
Listenin başında 998 bin
ziyaretçiyle Dolmabahçe
Sarayı yer alırken, Beyler-
beyi Sarayı 126 bin kişiyle
en çok ziyaretçi ağırlayan
ikinci mekan oldu. Beyler-
beyi Sarayı'nı 73 bin ki-
şiyle Ihlamur Kasrı ve 55

bin kişiyle Milli Saraylar
Resim Müzesi takip etti.

Toplam gelir 46 milyon

Küçüksu Kasrı, Yıldız
Şale Köşkü, Maslak
Kasrı, Aynalıkavak
Kasrı, Saray Koleksi-
yonları Müzesi, Florya
Atatürk Köşkü ve Bey-
koz Mecidiye Kasrı ise
bu yıl toplamda 178 bin
yerli ve yabancı ziyaret-
çiye ev sahipliği yaptı.
Milli Saraylar bünye-
sinde hizmet veren ta-
rihi mekanlar arasında
en çok ziyaretçiyi de
Dolmabahçe ağırladı. 


