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Avcılar'da muhtarlarla bir
araya gelen Belediye Baş-

kanı Handan Toprak, “Biz çözüm
odaklı bir belediyecilik anlayışıyla
birlikte Avcılar'ımızın on mahalle-
sinin tamamında muhtarlarımızla
doğrudan iletişim kuruyor, onların
talep ve isteklerini sürekli olarak
dikkate alıyoruz” dedi.  I SAYFA 5

ç

Çözüm odaklı
belediyecilik

Beşiktaş'ta oto-
mobiline aldığı

yabancı uyruklu kadını
darp ettiği iddia edilen
Ahmet G., polis ekipleri
tarafından yakalandı,
kadın ambulansla has-
taneye kaldırıldı. I SAYFA 3

ç

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, İstanbulluların hiçbir

olumsuzluk yaşamaması için ha-
zırlıklarını tamamladığını açıkladı.
Açıklamada, 7 bin 83 personel, bin
357 araç, köy yolları için de 147
traktör ve metrobüs güzergahında
33 kışla mücadele aracının göreve
hazır olduğu bildirildi.

ç

İBB kara kışa
hazırlandı

AK Parti Silivri İlçe Başkanı
Mutlu Bozoğlu da karla

mücadele çalışmalarına katılarak,
kar küreme aracı kullandı. 
Çayırdere ve Sayalar mahalleleri
arasında kar küreyen Bozoğlu,
“Ekiplerimizle birlikte görevimizin
başındayız. Hiçbir mağduriyet 
yaşanmaması için çalışma 
halindeyiz" dedi. I SAYFA 6
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Bozoğlu: Görev
başındayız

SAYFA 2Taylan DAŞDÖĞEN

Uzayda 
hayat var!

SAYFA 4Ata AKDOĞAN

Atatürk mü, 
Muhammed mi?

SAYFA 5Ali TARAKCI

AK Parti
kan kaybedecek

SAYFA 6Bahadır SÜGÜR

Seçim
Sineması... 

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım, Tersaneler ve Kıyı Yapıları

Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın
Maltepe Merkez Camisi'nde yapılan
cenaze törenine katıldı.Yıldırım
Fahrettin Özpak'ın yakınlarına
baş sağlığı diledi, cenaze na-
mazı sonrası tabuta omuz
verdi. Yıldırım'a cami çıkı-
şında vatandaşların yoğun
ilgisi vardı. Yıldırım bazı
vatandaşlarla sarılırken,
bazılarıyla fotoğraf çek-
tirdi. Yıldırım camiden ay-
rılırken dışarıda bekleyen
vatandaşları selamladı.

ç

31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için
seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar 
hayrete düştü. YSK'nın seçmen listesinde Adalar’daki metruk 
binalarda ve yıkılmış evlerde kayıtlı 500 seçmen olduğu öğrenildi

ÇOĞU METRUK BİNALARA KAYITLI
CHP, YSK’nın yayınladığı seçmen listele-
rinde yaptığı incelemeler sonucunda
Adalar ilçesinde yaklaşık 500 hayali seç-

men tespit etti. Konuyla ilgili konuşan CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Adalar’daki
metruk binalarda ve yıkılmış evlerde kayıtlı seç-
menler var. Örneğin, Büyükada Nizam Mahallesi
Albayrak Sokak’ta bulunan metruk bir binada 3
seçmen kaydı bulunuyor. Aynı mahalledeki Çam-
lıbel Sokak’ta bulunan kullanılmayan müstakil bir
evin kapı numarasına kayıtlı 16 kişi var” dedi.
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ŞAİBEYE İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan
Kaftancıoğlu, Adalar’da tespit ettikleri
hayali seçmenlerle ilgili çalışmalarının

en kısa sürede tamamlanacağını ve tüm itirazla-
rın eksiksiz yapılacağını söyledi. Önceki seçim-
lerde de Türkiye’nin birçok bölgesinde hayali
seçmenlerin ortaya çıktığını söyleyen Kaftancı-
oğlu, “Konuyla ilgili titiz bir inceleme yapıyoruz
ve seçime şaibe karıştırmak isteyenlere asla izin
vermeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Bu işin
peşini bırakmayacağız” dedi. I SAYFA 4
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Yıldırım tabuta omuz verdi

İstanbullu
güzelliği

hissedecek

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü 
nedeniyle Yeşilköy'de ayin düzenlendi ve

denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Törene katı-
lan CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,
“İstanbul'un her anı yaşanmalı.  O zaman daha
güzel olduğunu, böyle güzel bir kentte yaşamanın
ne kadar güzel bir şey olduğunu bütün İstanbul-
lular hissedecek” diye konuştu. I SAYFA 5

ç

Belhanda

GideBiLiR
YIL: 14            SAYI: 4122                7 OCAK 2019 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr         FİYAT: 25 Krş

SAYFA

7’DE

KiŞ GeBeLeRİNe 
ÖZeL tÜyOLAR

Kış aylarında hamile olmak
biraz daha fazla özen gerek-

tiriyor. Havanın soğuk olması, grip
gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar
anne adayının eve kapanmasına
sebep olabiliyor. Op. Dr. Seval
Taşdemir, konuyla ilgili
önemli açıklamalar
yaptı. I SAYFA 2

ç

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen listesini araştıran CHP'li Canan Kaftancıoğlu
Adalar'da yaklaşık 500 hayali seçmen tespit edildiğini söyledi

SECMENLER SECMENLER SECMENLER SECMENLER SECMENLER SECMENLER SECMENLER SECMENLER 
HAYALI CIkTI!

PEŞİNİ BIRAKMAYIZ Kaftancıoğlu, CHP olarak 
söz konusu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

TowERS kRiziTowERS kRiziTowERS kRiziTowERS kRiziTowERS kRiziTowERS kRiziTowERS kRiziTowERS kRizi
Kaçak yapılaşma nedeniyle geçen yıl mühürlenen Çiftçi Towers’ta 
sular durulmuyor. İmar Barışı’yla yasal hale gelen projeden
mülk alanların çoğu gecikme nedeniyle dava açtı

İstanbul'un en değerli lokasyonla-
rından birisi olan Zincirlikuyu'da

Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat ta-
rafından hayata geçirilen Çiftçi Towers
mahkemelik oldu. İmar planlarında tica-
ret merkezi ve turizm alanı olan 23 bin
metrekarelik arazide yükselen proje için
Beşiktaş Belediyesi'nden otel ruhsatı
alınmasına rağmen, imar mevzuatı yok
sayılarak 308 lüks konut inşa edildi.

ç
OteL Mİ eV Mİ?

Sözleşmeye göre 3 yılda tamam-
lanması gereken proje aradan 

6 yıl geçmesine rağmen henüz bitirile-
medi. Bunun üzerine aralarında Doğuş
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit
Şahenk'in de olduğu çok sayıda alıcı
mahkemenin yolunu tuttu. I SAYFA 6
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3 YILDA teSLİM eDİLeCeKtİ

Polis hızır gibi
yetisti

Denizden 
haç çıkardılar

Ortodokslar 
dün Hz. İsa'nın

doğum günü ve vaftiz
edilişini kutladı. İstan-
bul'da da denizden haç
çıkarma töreni düzen-
lendi. Üsküdar Çengel-
köy'de de tören vardı.
Denizdeki tekneden at-
layan 6 kişi denize atılan
haçı almak için birbirle-
riyle yarıştı. I SAYFA 6

ç

Ayasofya Müzesi'nde bir bale figürü
olan 'spagat' yapan bir kadının görün-

tülerinin sosyal medyada yer almasının ardın-
dan bir grup müze önünde protesto eyleminde
bulundu. Çevik kuvvet polisleri müzenin kapısı

önünde barikat kurarken, grup üyeleri tekbir
getirdi. "Zincirler kırılsın Ayasofya Açılsın" slo-
ganı da atan grup daha sonra müzenin
önünde namaz kıldı. Namazın ardında grup
üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

ç
AYASOFYA iÇiN prOteStO

Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerin-
den biri olan Kartal Aydos Tepesi'nin

karla kaplı olduğunu gören vatandaşlar,
aileleriyle birlikte buraya akın etti. Kimileri
çocuklarıyla birlikte kartopu oynarken, ki-
mileri ise kardan adam yaptı. 

çKar yağdı
çocuklar

sevindi

ÜŞÜME SADECE SOĞUKTAN OLMAZ
Kış mevsimi denilince aklımıza gelen sorunların
başında “üşümek” geliyor kuşkusuz. Ancak

“soğuktandır” diyerek hafife almayın. Üşümek çeşitli
hastalıkların habercisi de olabilir.  I SAYFA 3

ç

Handan Toprak

TowERS kRizi

SECMENLER 

Binali Yıldırım

Ekrem 
İmamoğlu
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

E ğer kozmos içerisinde zeki yaşam
varsa, muhtemelen ona yakın bir ge-
lecekte ulaşabileceğimiz bir mesa-

fede değil. En azından bu, bilim insanlarının
yıldızlararası yaşam alanında kullandığı
temel bir denkleme ait verileri onlarca yıldır
ilk defa bu kadar kapsamlı olarak inceleyen
bir astrobiyologun ulaştığı sonuç. Bu sonuca
ulaşmayı sağlayan denklem Drake Denkle-
mi'dir. Denklem, yarım yüzyıl kadar önce
geliştirildi ve Evren içerisinde yaşamın nere-
lerde başlayabileceğini öngörmemize yar-
dımcı oluyor. Şimdiye kadar, bize uzayda
zeki yaşam formları bulma sözü veren den-
klemin tek bir büyük sorunu vardı: içerisin-
deki parametreleri sınırlandırmamızı
sağlayacak gerçek, bilimsel veriler.

Ancak bu durum, son birkaç yıldır Kepler
görevinden gelen veriler sayesinde değişiyor.
Küçük, Dünya büyüklüğündeki gezegenlerin
galaksimiz içerisinde bolca dağıldığını görü-
yoruz ve bunların bir çoğu, Güneş benzeri
bir yıldızın etrafındaki yaşanabilir bölgede
yer alıyor olabilir.

Yeni Kepler verilerini kullanan astrobiyo-
log Amri Wandel, bazı hesaplamalar yaptı
ve Evren'in,bizim gezegenimizin de bulun-
duğu kısmında yer alan yaşam barındırabi-
lir gezegenlerin sayısını tahmin etmeye
çalıştı. Heyecan verici sonuç şu: Sadece Sa-
manyolu Galaksisi içerisinde bile yaşam ba-
rındırabilecek milyonlarca ve milyarlarca
gezegen bulunuyor! Ancak çantalarınızı
toplamaya başlamadan önce, ayaklarımızı
yere bastıran bir gerçek var: kozmosun
bizim bulunduğumuz tarafı çok karanlık
olabilir. Wandel'in matematiği gösteriyor ki,

bize en yakın yaşam barındırabilir gezegen,
bizden 10-100 ışık yılı uzakta. Ki bu geze-
gen de, muhtemelen sadece tek hücreli ya-
şamı barındırabilecek yapıda. Eğer ki
gerçek anlamda "zeki" canlılar arayacaksak,
en azından birkaç bin ışık yılı uzağa bakma-
mız gerekiyor.

Dünya büyüklüğünde gezegenler var

2015 yılı içerisinde International Journal
of Astrobiology dergisinde yayımlanacak
olan Wandel'in bu matematiksel analizi, 3
Aralık 2014'te ön yayınını yaptı. Wandel,

analizini bir yıldızın yaşam barındırabilecek
kadar uzağında bulunan, Dünya büyüklü-
ğündeki gezegenler ile sınırlandırdı. Bu
yaşam barındırabilecek alanlar, Dünya üze-
rindekine benzer organizmaların evrimleş-
mesine izin veren, çok sıcak veya çok soğuk
olmayan bölgeler. Tabii burada birçok var-
sayım ortaya çıkıyor: bunlardan biri, uzay-
daki yaşamın biyolojisinin, bizimkine benzer
fiziksel gereksinimleri olması. Eğer ki canlı
yaşamı sadece Dünya büyüklüğündeki geze-
genlerle sınırlı değilse, bu analize Europa ve
Titan gibi gezegen uyduları da dahil edilmeli
ki bu, yaşam bulabileceğimiz gök cismi sa-
yısını inanılmaz miktarda arttırır.

Yakın geleceğe dikkat

Potansiyel olarak yaşanabilir gezegen sa-
yısı. Yaptığı bu analiz, bu yaşanabilir geze-
genler üzerinde yaşam bulma olasılığımız

ile ilgili hiçbir yeni bilgi veremiyor. Bu
durum, en yakın uzaylı dostlarımızın ne
kadar uzakta olduğunu belirlemek için çok
önemli bir faktör. Ancak yakın gelecekte,
dış gezegenlerin atmosferlerini analiz ede-
bilmek, uzakta olmamıza rağmen bu geze-
genlerdeki yaşam olasılıklarını tespit
etmemize izin verebilir. Eğer ki umut vaade-
den biyoimzalara sahip birkaç gezegen be-
lirleyebilirsek, en azından buralarda
yaşamın bulunma ihtimaline yönelik eğitimli
tahminler yürütebiliriz. Bu sayede, en yakın
canlı komşularımızın ne kadar uzakta oldu-
ğunu hesaplayabiliriz. Bu mesafe ne olursa
olsun, umalım ki "hiberne uyku" teknolojisi
bir an önce gerçek olsun. Çünkü Wandel'in
ulaştığı sayıları ne kadar kırparsanız kırpın,
ilk canlı yaşama ulaşabilmek için çok ama
çok ama çok uzun, ve karanlık bir yolu göze
almamız gerekecek.

Uzayda hayat var!
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K ış aylarında hamile olmak biraz
daha fazla özen gerektiriyor.
Havanın soğuk olması, grip

gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne
adayının eve kapanmasına sebep olabi-
liyor. Diğer yandan işe giden hamilele-
rin de toplu taşıma araçlarında ve açık
ofislerde daha dikkatli olmaları gereki-
yor. Hamilelik evresini kış mevsiminde
geçiren hanımlar için, Ferti-Jin Tüp
Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın
Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uz-
manı Op. Dr. Seval Taşdemir önemli
açıklamalar yaptı. 

1- MEYVELERİ İKİ KİŞİLİK YEMEYİN

Kışın metabolizma yavaşlar. Karbon-
hidrat ve tatlı tüketimi artar. Ancak anne
adayları gereğinden fazla kilo almamak
için karbonhidratları azaltmalı; protein,
vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir bes-
lenme programını tercih etmelidir. Pey-
nir, süt, ayran, yoğurt gibi süt
ürünlerinden kalsiyum; balık, tavuk, et
ve yumurta gibi besinlerden protein;
sebze ve meyvelerden de vitamin ihti-
yacı karşılanmalıdır. Gece yatmadan
önce içilecek bir bardak muzlu süt iyi
bir alternatiftir. 

2- BALIK TÜKETİN

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp
Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir,
hamilelerin balık tüketmesinin ne kadar
önemli olduğuna değindi. Taşdemir ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Kış
hamileleri haftada bir porsiyon balık tü-
kettiğinde, kemik ve diş gelişimi için
önemli bir yere sahip olan D vitamini
ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada üç
porsiyon balık tüketmeniz ise et veya ta-
vuğa göre çok daha sağlıklı bir bes-
lenme seçimi olacaktır” ifadelerini
kullandı.

3- AVM'LERDE UZUN SÜRE KALMAYIN

Kış mevsimi, grip mevsimi… Ülke-
mizde kuş ve domuz gribi salgını var.
Soğuk algınlığı ya da gribe yakalanma-
mak için bu aylarda kapalı ve kalabalık
mekanlarda uzun süre kalmamalısınız.
Yürüyüşlerinizi bu tarz alanlarda yap-
mamalısınız. Grip salgınının olduğu bu
mevsimde tokalaşmak, öpüşmek riski
artırdığından dikkatli olunmalı ve yakın
temastan kaçınılmalı. Yürüyen merdi-
ven gibi yerlere temas ettikten sonra el-
lerinizi yıkamalısınız.

4- AÇIK ALANDA YÜRÜYÜN

Hamilelik için en uygun egzersiz yürü-
yüş olsa da kış mevsiminde dışarıda
spor yapmak hava koşullarına bağlı
olarak pek mümkün olamayabiliyor.
Ancak sporunuzu ihmal etmeyin. Yürü-
yüşünüzü eğer hava koşulları uygunsa,
yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu de-
ğilse; 15 dakika da olsa dışarıda yap-

maya çalışın. Kendinizi eve hapsetme-
yin. Ancak kirli havada dışarı çıkmayın,
buna mecbursanız mutlaka maske ya
da mendil kullanın. Çünkü kirli hava,
anne ve bebekte toksik etki ile enfeksi-
yonlara davetiye çıkarıyor. 

5- DÜŞMEMEYE ÇALIŞIN

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp
Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşde-
mir, “Kışın hamile olmanın yaz mev-
simine göre en büyük dezavantajı;
hava koşullarından dolayı ıslak, kay-
gan veya buzlu zeminlerde düşmek-
tir. Böyle günlerde ayakkabılarınızın
kaygan tabanlı olmamasına, tutuna-
rak yürümeye veya yanınızda birileri-
nin olmasına biraz daha fazla özen
gösterin. Karlı havada çok mecbur
kalmadıkça evden çıkmayın” diyerek
anne adaylarına uyarılarda bulundu.

6- EVDE GRİPLİ VARSA UZAKLAŞIN

Hamileler için en tehlikeli durumlar-
dan biri hasta olmaktır çünkü bu tür
durumlarda anne adayının ilaç kulla-
nımı yasaktır. O yüzden evde eşiniz
veya çocuğunuz gripli ise; yakın te-
mastan kaçının. Aynı masada yemek
yemeyin, aynı odada uyumayın. Kı-
sacası aynı havayı solumamaya özen
gösterin. Evinizi sık sık havalandırın,
ellerinizi sık sık yıkayın ve havlunuz
mutlaka ayrı olsun. Gripli kişilerle
aynı ortamda bulunmanız gerekti-
ğinde maske takmalarını rica edin.

7- TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKIN

Günümüzde hamileler malesef ki işe
gitmek ve toplu taşıma araçlarını
kullanmak zorunda. Tabiki bu süreci
evinde geçiren de var ancak çoğu
anne adayı dğuma kısa bir süre ka-
lana kadar çalışmayı tercih ediyor.
Hamilelik süresince işe gitmek veya
toplu taşıma aracı kullanmak zo-
runda kalırsanız; özellikle grip salgı-
nının olduğu şu günlerde ağzınızı
maske, mendil veya atkı ile kapatın.
Gripli kişilerle yakın mesafede bu-
lunmamaya özen gösterin. Çalıştığı-
nız ofiste gripli kişiler varsa, aynı
şekilde kendinizi korumaya özen
gösterin. 

8- YATAK ODANIZI HAVALANDIRIN

Sabah uyandığınızda ve gece yatma-
dan önce yatak odanızı havalandırın.
Neden mi? Çünkü kış günü havasız
ve nemsiz bir ortamda uyumak iyice
güçleşecektir. Uyku sorunu yaşayan
anne adayları ıslak bezler ya da
odayı nemlendirecek özel cihazlarla
kaloriferlerin kuruttuğu odaların ha-
vasını nemlendirmelidir. Nemli hava
anne adaylarının daha rahat nefes
almasını sağlayacak ve rahar bir
uyku çekmesine yardımcı olacaktır.

KIS GEBELERINEKIS GEBELERINEKIS GEBELERINEKIS GEBELERINEKIS GEBELERINEKIS GEBELERINEKIS GEBELERINEKIS GEBELERINE
OZEL TUYOLAR

UZMANLAR, KIŞIN HAMİLE OLANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VEREREK, BİR TAKIM UYARILARDA BULUNDU

Yüz bölgesini iyi koruyun
Çocukların en mutlu ol-
duğu anlardan biri de karda
oynadıkları zamanlardır. Ço-

cukları bu durumdan mahrum bırakmak
doğru değil ancak ebeveyn olarak kont-
rollü olunmazsa bu güzel filmin sonu
kötü bitebilir. Memorial Ankara Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölü-
mü’nden Uz. Dr. İncilay Üstündağ,
çocukların karda oynarken hasta olma-
maları için dikkat edilmesi gerekenler hak-
kında bilgi verdi.

Mahrum bırakılmamalılar

Çocukların karlı havalarda dışarı çıkıp
oyun oynamaları, hem hareket etmeleri
hem de vücut dirençlerini artırmaları açı-
sından önemlidir. Sadece çocuklar değil, 2
aylıktan büyük bebekler de kar havasın-
dan mahrum bırakılmamalıdır. Hava
sıcaklığının 0 dereceye yakın olduğu
karlı günlerde ebeveynler bebeklerini
dışarı çıkararak temiz hava almala-
rını sağlayabilirler. Enfeksiyonların
yayılma riskinin yüksek olduğu ka-
palı alanlardansa, karda dışarıda
olmak tüm çocuklar için daha 
sağlıklıdır.

Yüz felci geçirebilirler

Çocukları soğuk hava ve kar değil, dışarı
çıkarken gerekli önlemleri almamak hasta

edebilir. Bu nedenle alınması gereken ön-
lemlerin başında kıyafet seçimi gelmekte-
dir. Karlı havalarda dışarı çıkan çocuklara
çok kalın tek bir kazak yerine, daha ince
birkaç kattan oluşan pamuklu kıyafetler
giydirilmelidir. Varsa termal bir içlik, yoksa
birkaç kat ince kıyafeti üst üste giydirmek
uygun olacaktır. Bunun üzerine mont giy-
dirilmeli ve çocuklar atkı, bere ve eldiven
olmadan dışarıya çıkarılmamalıdır. Sente-
tik eldiven, atkı ve bereler hava almadık-
ları için çocukların cildinin tahriş
olmasına yol açabilir. Bunu önlemek için
bere kullanılmalıdır.

ÜŞÜME SADECE 
SOĞUKTAN OLMAZ
Kış mevsimi ve soğuk hava denilince aklımıza gelen sorunların
başında “üşümek” geliyor kuşkusuz. Ancak “soğuktandır” diyerek
hafife almayın. Üşümek çeşitli hastalıkların habercisi de olabilir

Soğuk havaların yavaş yavaş kendini hissettirdiği
şu zamanlarda üşümek normal. Hava sıcaklığının
eksi derecelere gerilediği son zamanlarda üşümü-

yorsak sorun var demektir. Ancak üşümeyi 'nasıl olsa soğuk-
tandır' diyerek hafife de olmamak gerekiyor.  Konuyla ilgili
açıklama yapan Acıbadem International Hastanesi İç Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, soğuk havanın kendini iyiden
iyiye hissettirdiği bugünlerde hemen herkesin problemi olan
üşümeyi “soğuktandır” düşüncesiyle hafife almamak gerekti-
ğine dikkat çekerek, “Çünkü vücudun haber mekanizması
olan üşüme önemli hastalıkların habercisi de olabiliyor. Bu
nedenle üşümenin özellikle sürekli hal aldığı veya başka yakın-
maların da eşlik ettiği durumlarda mutlaka bir hekime başvur-
mak yaşamsal önem taşıyor” diyor. İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Kerim Çıkım üşümenin hangi hastalıkların habercisi ola-
bileceğini anlattı ve önerilerde bulundu.

1. Enfeksiyon hastalıkları

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, bronşit ve zatürre
gibi hastalıkların ilk belirtisi üşüme, titreme ve ateş olabiliyor.
Uygun tedavi olmadıkça üşümenin öncelik ettiği titreme, ateş
ve yaygın vücut ağrıları şeklindeki sorunlar devamlılık göstere-
biliyor. Doktorunuzun muayenesi ve uygun tedavi sonucunda
başta üşüme olmak üzere diğer yakınmalar da son buluyor.

2. Anemi

Üşümenin altında yatan bir başka önemli neden ise toplumda
“kansızlık” olarak bilinen anemi. Önemli bir sağlık sorunu
olan ve oldukça sık görülen anemi hastalığına kadınlarda
daha sık rastlanıyor. Bunun sebebi ise yetersiz beslenme, katı
diyet uygulama, aşırı kan kaybetme veya sindirim sisteminde
emilim eksikliği olabiliyor. Tedavi olmadıkça üşüme ile başla-
yan halsizlik, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi belirtiler giderek
ilerliyor ve yaşamı olumsuz hale getiriyor. 
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O lay, 23 aralık Pazar akşamı saat 19.00 sırala-
rında cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, tekstil firmasının bulun-

duğu iş hanı önüne gelen 5 şüphelilerden 3'ü, yangın
merdiveninden tırmanarak firmanın en üst katında bulu-
nan yönetim katına girdi. Diğer iki kişi ise gözcülük
yaptı. İçeri giren şüpheliler firma sahibinin odasına yö-
neldi. Yaklaşık 3,5 saat içeride kalan şüpheliler, çelik ka-
sada bulunan 30 bin Tl değerinde ziynet eşyasını,
odada bulunan çantadaki 25 bin Tl ile çekleri çalarak
kayıplara karıştı. Pazartesi sabah saatlerinde iş yerine
gelen firma sahibi ahmet Polat, soyulduklarını fark edip
durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen
polis, iş yerinde inceleme yaptı. Kameraları incelemeye
alan ekipler, soygunu gerçekleştiren 5 şüphelinin tekstil
firmasına yangın merdiveninden tırmanarak girdiğini
belirledi.

Şaşkınlık içinde kaldık

Firma sahibi ahmet Polat olayı şöyle anlattı:
"Pazartesi günü saat 09.30'da iş yerine
geldim ve ofisimi dağınık bir şekilde
gördüm. arkadaşlara ofisin neden
dağınık olduğunu, 'tavandan su
falan mı akıyor?' diye sordum.
Onlar da haberlerinin olmadı-
ğını söyledi. Yangın kapısı ve
pencerenin de açık olduğunu
gördüm. Sonra sokaktaki ka-

mera kayıtlarına baktım. Gö-
rüntülerde, şüphelilerin

önce keşif yaptığını,
yarım saat sonra ise yeni-
den geldiğini gördük. Şüphe-

liler, yangın merdiveni kapısının kilidini kıramadığı
için yönetim katına tırmanarak çıkıyorlar. Kesici
aletlerle pencereyi açarak içeri giriyorlar. İki şüpheli
içeri girdikten yarım sonra bir beyaz araba firmanın
bulunduğu iş hanının önüne geliyor. O beyaz araba-
dan da 3 kişi iniyor. Onlardan da bir kişi yangın mer-

diveninden yukarı tırmanıyor. Yönetim
katında bulunan odama giriyorlar.

Şaşkınlık içerisindeyiz, buraya nasıl
girdiler, çözmüş değiliz. aşağı

yukarı 3,5 saat içeride kalıyor-
lar. Çelik kasada bulunan 30
bin Tl değerinde ziynet eş-
yası el çantamda bulunan ti-
cari çekleri ve 25 bin Tl
parayı çalarak kaçıyorlar. alt
katlara girmemişler, üst katta

bulunan firmamızın yönetim ka-
tına girmişler. Öyle zannediyo-

rum ki, burayı bilen biridir ya da
bizi tanıyan birileri de olabilir" 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...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
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3 buCuk SaatlIk
Soygun!

Sultangazi'de bir tekstil
firması, kimliği belirsiz 

5 kişi tarafından soyuldu.
Yaklaşık 3,5 saat içeride

kalan şüpheliler çelik
kasada bulunan 30 bin

TL değerinde ziynet
eşyası, odada bulunan
çantadaki 25 bin TL ile

çekleri çalarak kayıplara
karıştı

talihsizlik
İçİnde 25 bin tL buluna çantasını iş yerinde unuttuğunu
söyleyen Polat, "Olaydan bir gün önce Cumartesi günü
ağabeyim memleketten geldi ve beni arayarak bir toplan-
tımız olduğunu söyledi. toplantıya katılmamız gerektiğini
ve acil çıkmamı isteyince ben de iş yerinden ayrıldım. Her

zaman yanıma aldığım çantamı o gün iş yerinde unuttum.
çanta da masanın altındaydı. toplantımız da uzun sürünce,
çantayı gelip almaya üşendim. İçeri giren hırsızlar önce
ofiste bulunan çelik kasayı kırmaya çalışıyorlar. O ara ma-
sanın altındaki çantayı fark ediyorlar. çantada 25 bin tL, ti-

cari çekler ve çelik kasanın anahtarı var. anahtarı bulunca
kasayı kırmaktan vazgeçiyorlar. çelik kasayı açarak içinde
bulunan 30 bin tL değerindeki ziynet eşyasını alıyorlar.
daha sonra yangın merdiveninden aşağı inerek geldikleri
araca binerek hızlıca uzaklaşıyorlar" diye konuştu.
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Beşiktaş'ta otomobiline aldığı yabancı uyruklu kadını darp
ettiği iddia edilen Ahmet G., polis ekipleri tarafından
yakalandı, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı

OlaY Etiler, İpek Sokak'ta saat 09.00
sıralarında meydana geldi. İddiaya
göre 34 lJ 3447 otomobili kullanan
ahmet G., yolda aracına Ukrayna
uyruklu Yanna c.’yi aldı. Bir süre
sonra otomobil ile İpek Sokak'a
gelen ahmet G. ile Yanna c. ara-
sında arabanın içinde tartışma
başladı. Tartışmanın büyümesi
üzerine
ahmet 

G., Yanna c.’yi darp etti. Kadının çığ-
lıklarını duyan çevredeki bir vatan-
daş, arabanın içinde kadının darp
edildiğini görünce durumu polis
ekiplerine bildirdi. Otomobilde bir
süre ahmet G ile boğuşan Yanna c.
otomobilin kontak anahtarını kırdık-
tan sonra kendini dışarıya attı.

Polisi gördü saklandı

Olay yerine gelen polis ekiplerini
gören ahmet G, çalılıkların

arasında saklanmaya ça-
lıştı. ahmet G., Beşiktaş

İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından
saklandığı yerde ya-
kalanırken, Yanna c.
için olay yerine am-
bulans çağrıldı. Ola-
yın şokunu üzerinden

atamayan Yanna
c.’nin ambulansta ken-

disini darp eden ahmet
G.’yi göstererek ağladığı

görüldü. DHa

ahmet G. yapılan alkol kontrolünde normal
sınırın iki katı alkollü olduğu tespit edildi.

ahmet G.’nin daha önceden de alkol nede-
niyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Ke-

lepçelenen ahmet G. Etiler Polis
Merkezi’ne götürüldü. Yanna c, ise
ambulansla Okmeydanı Eğitim ve

araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı.

Sürücü 
alkollü çıktı

Sahte belge de
kurtarmadı

iStanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri başta terör örgütü
üyeleri olmak üzere aranan şahıs-

lara sahte kimlik ve resmi belgeler düzenle-
yen L.I.'yı yaptığı baskınla yakaladı. Evde
yapılan aramalarda, sahte evrak bası-
mında kullanılan çok sayıda malzeme ile
sahte doküman ele geçirildi. L.I'nın aynı

suçtan daha önce cezaevinde yattığı,
cezaevinden çıkar çıkmaz yine sahte

belge düzenlemeye başladığı öğ-
renildi. 

Sabıkası var

Fatih'te sahte resmi
belge basımı

suçunda

hüküm giymiş olan L.I'nın, serbest bırakıldık-
tan sonra yine terör örgütü üyeleri başta
olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve
resmi belge düzenleyerek, şüphelilerin yurtdı-
şına kaçmalarına yardımcı olduğu ihbarı
üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarmadan kaçmadı

Yapılan aramalarda L.I.'nın bilgisayarda
yaptığı sahte belgelerin dijital kopyalarını de-
poladığı taşınabilir belleğinin bulunmasını
engellemek amacıyla maket bıçağının plastik
aksamına gizlediği görüldü. Taşınabilir bellek
ile birlikte çok sayıda sahte boş nüfus cüz-
danı ve sahte sürücü belgeleri de ele geçirildi.
L.I. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

avcılar'Da düzen-
lenen operasyon-
larda aranma kaydı

bulunan 28 şüpheli gözaltına
alındı.  avcılar İlçe Emniyet
Müdürlüğü ilçe genelinde
aranma kaydı olan şüphelilere
yönelik geniş çaplı bir operas-
yon düzenledi. Çalışma kapsa-
mında 4 Ocak tarihinde 79
adrese baskın yapıldı. Operas-
yonda aralarında kesinleşmiş
hapis cezası olanların da bu-

lunduğu "uyuşturucu madde
kullanmak", "uyuşturucu
madde ticareti yapmak",
"resmi belgede sahtecilik",
"dolandırıcılık", "kasten yara-
lama", "hırsızlık" ve ‘aile içi
şiddet’ suçlarından aranan 28
kişi gözaltına alındı. adliyeye
sevk edilen 28 kişiden 11'i çı-
karıldıkları mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.
17 kişi ise savcılık sorgularının
ardından serbest bırakıldı. DHa

Avcılar’da asayiş berkemalAvcılar’da asayiş berkemalAvcılar’da asayiş berkemalAvcılar’da asayiş berkemalAvcılar’da asayiş berkemalAvcılar’da asayiş berkemalAvcılar’da asayiş berkemalAvcılar’da asayiş berkemal

ayaSofya Müzesi'nin Twitter hesa-
bından, müze içerisinde çekilen ve
daha sonra sosyal medyada paylaşı-

lan bale fotoğrafıyla ilgili açıklama yapıldı. Açık-
lamada, şu ifadelere yer verildi: "İlgili
mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm
firmalarından gelen talepler doğrultusunda
akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmekte-
dir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekle-
şen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan
tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü
müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler ta-
rafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal
paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu
hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Sen misin bale yapan!

İnadın sonu
kötü bitti

Sultangazi'de iddiaya göre
birbirine yol vermemekte ıs-
rarcı olan iki sürücü kaza

yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına
yansıdı. Kaza geçen Pazartesi günü saat
20.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski
Edirne Asfaltında meydana geldi. İd-
diaya göre Cebeci Mahallesi'ne yönüne
seyir halindeki iki sürücü, birbirine yol
vermedi. Sürücülerin inadı kazayla so-
nuçlandı. İki araç 26 Durağı'nda bulu-
nan üst geçidin direklerine çarparken,
kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlattı.
İki aracın maddi zarar gördüğü kaza
saniye saniye bir iş yerinin güvenlik ka-
merasına yansıdı. Olaya şahit olan
Onur Karakaya isimli esnaf , "Birbirine
yol vermeyen sürücüler yüzünden bu-
rada sürekli kazalar oluyor" dedi.

Silivri’de felaket
Kar yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra'da, seyir
halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü. İstanbul Si-
livri'de, Danamandıra-Sinekli istikametinde seyreden haf-

riyat kamyonu karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kamyonun büyük bir kısmı yoldan çıkarken,
yoldan geçen vatandaşlar kamyon
sürücüsünün yardımına
koştu. İsmi öğrenilemeyen
sürücü kazadan yara
almadan kurtulurken,
şarampole düşen
kamyon için destek
ekip çağırıldı. Ka-
zanın, kar yağışı
nedeniyle yolun
kayganlaşması
nedeniyle mey-
dana geldiği öne sü-
rüldü. 

Şiddeti
polis
önledi

Avcılar’da asayiş berkemal

Sosyal medyadaki
bu bale fotoğrafı
çok tartışılmıştı.
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VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI Yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Ada halkı, “Biz yıllardır buralarda
yaşıyoruz fakat ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya geliyoruz. Kime neye inanalım bizler de şaşırmış bir
vaziyetteyiz. Kim doğru kim gerçek söylüyor artık bilemeyecek duruma geldik” diyerek sitem etti.

T ürkiye’nin sürüklendiği geçmişi gören
laik insanlar gönüllerinde Muham-
med, beyinlerinde Atatürk olduğu

halde seslerini yükseltmeye çalışıyorlar…
Ülkenin dümen sularına girdiğini gören

yürekleri Muhammed, beyinleri Peygamber
yüklü üstü örtülü dinciler, artık tüketmeye
gerek kalmadığı nefeslerini yeni istekler için
kullanmak üzere seslerini şimdilik 
çıkartmıyorlar…

Konulardan sıkıldıklarında Muhammed’in
adı geçtiğinde başlarını omuzlarının bir ta-
rafına devirerek gövdeleriyle birlikte öne
eğerken sağ avuçlarıyla sol memelerinin üs-
tünü açık parmaklarla kavrayan ve Atatürk
adı geçtiğinde demode bir adama küçümser
kadeh kaldıran ışık saçar pozisyonda birkaç
ampul, seslerini ne kadar yığsalar da ağırlık
veremiyorlar…

***

Aylık 500 ütülenmiş lira ile kendisinden
başka üç kişiyi daha geçindirmek zorunda
kalanlar, hele ki kış günlerinde kapılarına
kadar gelen kara kömürün alışkanlık yapan
tozlarını yuttukları için ister istemez sesle-
rini de kara çıkartıyorlar…

Örtünmek tamam gibi!...
Arkasından gelecekler, geçecekler!..
As’lolan:
Örtünmeye karşı olanların da günün bi-

rinde isteseler de istemeseler de kapanma-
ları, kapanmaya zorlanmaları…

İstediği an Türkiye dışında ve istediği ül-
kede yaşama şansı olan Güler Sabancı’nın,
badem bıyıklı bir cumhurbaşkanı seçilmesi
üzerine kapalı kapılar ardında zil de taktı mı
görmedim ama, “Herşey yeni başlıyor” de-
diğini okudum… Doğru ama, kelime 
kullanımı farkıyla…

Her şey yeni değil; yeniden başlıyor!..

Baştan!..
Saflar belirlenerek…
Başlatılan kutuplaşmanın açığı şudur:
Ya Hz. Muhammed ile bin 500 yıl öncesi-

nin start çizgisine geçip baştan yola çıkaca-
ğız, ya da;

Yoldan çıkmadan Atatürk ile devam 
edeceğiz!..

Üçüncü, dördüncü, varsa arkasından geti-
rilecek seçenekler, bugünün Türkiyesi için
geçerli olmayacaktır…

***
Bir yandan laikliğin bekçisi olduğunu

söyleyip öte yandan laik bir sistemde yeri ol-
madığını savundukları Diyanet’te yer kapma
yarışına girenler…

Bir yandan, yönünü batıyı da aşacak bir
rotaya girmiş Türkiye uğruna elleri tetiktey-
ken düştükleri cezaevlerinde yaşadıkları
ibret verici işkence sahnelerini anlatarak
göz yaşartan, öte yandan milyonlarla ölçü-
len ihaleleri kapabilmek için tetikte 
duranlar…

Ya da hiçbir yandan geçmemiş olan, ama
her yana umut vermesi gerekirken cumhuri-
yetin temelini geçtik, harabe görüntüsüne
kavuşması için demokrasi adına şeriatçılara
yardaklık yapacak şekilde nutuk çeken ema-
netin sahibi olanlar…

***
Harabenin hafriyat işlerine girmeye az

kaldı; yeter ki layıklar günlük yörüngesinden
çıkmasın, az bi zaman… Biraz daha bu şe-
kilde destek vermeye devam etsin… 80 yılı,
alt yapıyı üstlerine örterek 5 yılda harabeye
çevirdiler ya…

***
Bu kadar yandaşı olduktan sonra örtü-

nenlerin, örtünmesi gerektiğine inandıkla-

rına soracakları ve tek seçenekli tekbir soru
olacak yakın bir gelecekte bir elinde gürgen,
diğer elinde kalınca bir kitap taşıyan denet-
leyicilerce:

Atatürk mü,
Muhammed mi!..
Olmaz mı diyorsun…
Öyle sayısız örnekle kafamı bulandırma…
Anıtkabir’e “İçim kan ağlayarak gidiyo-

rum” diyen de bu çatı altında, “Laiklik
mi… Millet isterse ortadan kalkar” 
diyen de…

***
Sen en iyisi onların sormak için can ata-

cakları sorunun yanıtına hazırlan fazla umut
bağlamadan layıklara:

Atatürk mü,
Muhammed mi!..

Not: Bu yazı 2008’de Haberkenti, 13
Şubat 2012 tarihli Gerçek Gazetesi nüsha-
sında yayımlanmıştır.

Atatürk mü, Muhammed mi?

31 Mart 2019’da gerçekleşti-
rilecek Mahalli İdareler
Seçimi için seçmen listele-

rinin askıya çıkmasıyla birlikte seçime
hile karıştırmak için yapılan usulsüzlük-
ler bir bir ortaya çıkmaya başladı. 24
Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
kili Genel Seçimleri’nde İstanbul’daki
sandıkların tümünün ıslak imzalı tuta-
naklarını elde eden ve oy hırsızlığına izin
vermeyen CHP İstanbul İl Başkanlığı,
yaklaşan yerel seçimler öncesinde de
çok önemli bir seçim hilesini ortaya çı-
kardı. CHP, YSK’nın yayınladığı seçmen
listelerinde yaptığı incelemeler sonu-
cunda İstanbul’un Adalar ilçesinde yak-
laşık 500 hayali seçmen tespit etti. 

Metruk binalara yazılmış

CHP’nin hayali seçmenlerle ilgili hazır-
ladığı taslak rapora göre YSK’nın seç-
men listesinde Adalar’daki metruk
binalarda ve yıkılmış evlerde kayıtlı seç-
menler var. Örneğin, Büyükada Nizam
Mahallesi Albayrak Sokak’ta bulunan
metruk bir binada 3 seçmen kaydı bulu-
nuyor. Aynı mahalledeki Çamlıbel So-
kak’ta bulunan müstakil bir evin bahçe
kapısında yer alan kapı numarasına ka-
yıtlı 16 kişi var. Müstakil evin ana giriş
kapısından ayrı olan ve kullanılmadığı
açıkça görülen bahçe kapısına da nu-
mara verildiği ve bu adrese de 16 hayali
seçmen kaydı yapıldığı görülüyor.  Hey-
beliada’da ise geçtiğimiz yıllarda çıkan
bir yangın sonucu tamamen yıkılmış bir
evin adresine 3 hayali seçmen kaydedil-
miş durumda. Yine Heybeliada’daki
Orhan ve Kılavuz isimli sokaklarda bu-
lunan yıkılma tehlikesi altında ve boş
durumdaki ahşap binalarda toplam 9
seçmen kaydı var. 

Bu yaşıma kadar görmedim

CHP’nin Adalar’da ortaya çıkardığı ha-
yali seçmen kayıtları bunlarla sınırlı de-
ğilken seçmen listelerini kontrol eden
bazı vatandaşlar da kendi evlerine kayıtlı
hayali seçmenler olduğunu tespit etti.
1977 yılından beri Heybeliada’da yaşa-
yan 65 yaşındaki Nuri Dağdeviren de bu
vatandaşlardan biri. Nuri Dağdeviren,
YSK’nın internet sitesi üzerinden seç-
men listelerini kontrol edince 42 yıldır
yaşadığı evde birbirinden farklı soyadla-
rına sahip 3 farklı kişinin kayıtlı oldu-
ğunu gördü.  Dağdeviren, “Her
vatandaş gibi internetten kendimin, eşi-
min ve oğlumun seçmen kaydı olup ol-
madığını kontrol ettim. Eşim, oğlum ve
ben gözükmesi gerekirken 3 tane tanı-
madığım insan var benim daireme ka-
yıtlı. Antalya Kepez’den, İstanbul
Tuzla’dan ve Hatay İskenderun’dan bu
3 kişinin benim evimde yaşadığı gözü-
küyor. 1977’den beri Heybeliada’da aynı
evde yaşıyorum. Bu yaşıma kadar böyle
bir şey hiç görmedim. Nereye itiraz
etmem, dava açmam gerekiyorsa hep-
sini yapacağım. Böyle sahte seçmenler
başka komşularımızın evinde de gözü-
küyor. Bu işi çözmek için ne gerekiyorsa
sonuna kadar yapacağız” dedi.

Seçmen sayısı yüzde 6 arttı

Seçmen listelerine göre Adalar’da 24

Haziran 2018 seçimlerinden bugüne
yüzde 6 oranında seçmen artışı söz ko-
nusu. İstanbul’un diğer 38 ilçesinde
yüzde 1 – 1,5 oranında seçmen artışı gö-
rülürken Adalar’da görülen yüksek artış
çok ciddi bir hilenin yapılmak istendi-
ğine işaret ediyor. 2014 yerel seçimle-
rinde Adalar’da birinci parti olan CHP
ile ikinci parti olan AKP arasında oy
farkı da 826 idi.

1 dairede 10 seçmen var

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan
Kaftancıoğlu, Adalar’da tespit ettikleri
hayali seçmenlerle ilgili çalışmalarının
en kısa sürede tamamlanacağını ve tüm
itirazların eksiksiz yapılacağını söyledi.
Önceki seçimlerde de Türkiye’nin birçok
bölgesinde hayali seçmenlerin ortaya
çıktığını söyleyen Kaftancıoğlu, konuyla
ilgili titiz bir inceleme yaptıklarını ve se-
çime şaibe karıştırmak isteyenlere izin
vermeyeceklerini belirtti. 

ANIL BODUÇ

YSK tarafından yapılan incelemelerde Adalar'da yaklaşık 
500 hayali seçmen tespit edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. 
Canan Kaftancıoğlu, “Adalar’da yüksek oranda seçmen artışı var.
Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen 
gözüküyor. Listeler askıya çıkar çıkmaz tespitlerimizi yapmaya
başladık ve en kısa sürede itiraz edeceğiz” dedi

donguyayin@gmail.com
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Hileye geçit 
vermeyeceğiz
Kaftancıoğlu, 24 Haziran seçim-
lerinde İstanbul’da oy hırsızlığına
izin vermediklerini hatırlatarak “İk-
tidardakilerin kaybedeceklerini gör-
dükleri için hileye ve hırsızlığa
başvurabileceğini öngörüyorduk.
Bu konuda geçmiş
tecrübelerimizin
ışığında çok de-
taylı ve titiz bir
süreç yürütüyoruz.
Seçmen listeleri
askıya çıkar çık-
maz İstanbul’un ta-
mamında
incelemelere baş-
ladık. Hazırlanan
ilk raporda da ada-
lar ilçesinde ciddi bir hayali seç-
men olduğunu tespit ettik. Seçim
sonuçlarını değiştirebilecek oranda
adalar’a hayali seçmen kaydı yapıl-
dığı görülüyor. Metruk binalarda
hatta tamamen yıkılmış evlerde
seçmen gözüküyor. 1 daireye 20
seçmenin kaydedildiği yerler var.
Vatandaşlarımızdan da çok fazla şi-
kayetler geliyor.  En kısa sürede iti-
razlarımızı tamamlayacağız.
İstanbulluların içi rahat olsun. Bu
seçimlerde de İstanbul’da hileye ve
hırsızlığa göz açtırmayacağız.
Benim İstanbullu vatandaşlarımız-
dan tek ricam, YSK’nın internet si-
tesi üzerinden seçmen
sorgulamalarını yapmaları. Binala-
rında, dairelerinde yaşamayan kişi-
ler olduğunu tespit ettiklerinde
bunu bize bildirmeleri yeterli.  San-
dıkta kazanacağımız zaferi masa
başı oyunlarına kurban etmeyiz, et-
tirmeyiz. tek bir oyun bile takipçisi
olacağız. Önümüzdeki günlerde
buna benzer hilelerle hırsızlıklarla
seçim kazanacaklarını umanları, bir
bir kamuoyuna ifşa edeceğiz” dedi. 

Sevgi dolu ziyaret
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği,
Feridun Tümer anaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet
gösteren Kemerburgaz Sokak Hay-

vanları Kliniği, Feridun Tümer anaokulu öğ-
rencileri tarafından ziyaret edildi. Eyüpsultan
Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da katıldığı
etkinlikte renkli anlar yaşandı. Çocuklara erken
yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini
söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi
Aydın, şöyle konuştu: “Bugün Kemerburgaz
Hayvan Kliniğimizde Feridun Tümer anaokulu
öğrencilerimiz misafirimiz odu. Arkadaşlarımız
güzel çalışmalar yapıyor. Çocuklara hayvan
sevgisini aşılamak, onlardan korkmamak, on-
larla iyi bir iletişim içinde olmak anlamında
eğitimlerinin bir parçasını yapıyorlar. Bizde
bugün beraber olduk, gördüğünüz gibi çok
güzel bir ortam var. Bunu hep yapmamız gere-
kiyor, yapıyoruz da. Dolayısıyla hayvanlarla
çevre ile iyi iletişim kurmanın yolu çocukluktan
aldığımız eğitimden geçiyor. Bu çalışmalara
devam edeceğiz, Okul müdürümüze ve diğer

arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Hayvanların değer gördüğü bir ortam

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinin do-
nanım olarak ne kadar iyi olduğunu anlatan Fe-
ridun Tümer Ortaokulu Müdiresi Sema Köse
kliniğin fiziki şartlarını çok iyi bulduğunu ifade
ederek şöyle devam etti: “Öğrencilerimize önce-
likle hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. On-
lara sessiz dostlarımızın kendilerini nasıl ifade
ettiklerini , sevgiyi ne kadar güzel karşıladıklarını,
ihtiyaçları olduklarında da yanında olmamız ge-
rektiğini ifade etmek için bugün burayı kendi-
mize ziyaret alanı olarak seçtik. Donanım
bakımından baktığımızda burası çok güzel.
Ameliyathanesi vs. temiz, nezih bir ortam var.
Tüm hayvanlar güzel bir şekilde düşünülmüş,
çevre olarak da baktığımızda alan güzel seçilmiş.
Hayvanlar açısından baktığımızda hayvanlara
değer verildiği, değer gördüğü bir ortam olmuş.
Zaten hayvanlar çok memnunlar durumların-
dan. Buraya geldikleri için çok şanslılar.” 

Gençlere Usta
tavsiyeler

Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta,
eğitimin kültür, sanat ve sporla

güçlendirilmesi gerektiğini belirterek genç-
leri en az bir spor veya sanat dalıyla ilgilen-
meye çağırdı. Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından Fahrettin Özüdoğru Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesi’ne kazandırılan 110
kişi kapasiteli konferans salonunun açı-
lında konuşan Başkan Usta, “Yeni eğitim
alanlarını ilçemize kazandırarak daha az
sınıflarda, kaliteli mekânlarda iyi eğitim ve-
recek imkânları sağlamak zorundayız. Eği-
tim bu işin çatısıdır. Cumhurbaşkanımızın
da belirttiği gibi gönül belediyeciliğini de
ekleyerek bu çatıyı kültür, sanat ve sporla
güçlendirmeliyiz. Bu anlamda hizmete aç-
tığımız sanat akademimizle, millet kıraat-
hanesi ve kütüphanemizle bu ihtiyaçları
karşılamanın çabası içindeyiz” dedi.

Gayretli olun mücadele edin

Gençleri en az bir spor veya sanat dalıyla
ilgilenmeye çağıran Başkan Usta, “Biz size
mekanları ve imkanları sunmaya devam
ediyoruz ama bunları sahiplenip yetenekle-
rinizi ortaya çıkartacak, hayallerinize ulaşa-
cak olan sizlersiniz. Her birinizin uğraştığı
en az bir spor veya sanat dalı olsun. Eğiti-
minizi kültür, sanat ve sporla desteklemeli-
siniz” diye konuştu.

İşbirliğine devam

Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi’nden başlamak üzere gençlere
yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçiren
Başkan Usta, “İlçemiz ve ülkemiz adına
gençlerden şunu talep ediyorum. Her biri-
niz kendini okul müdürünün, Milli Eğitim
Müdürü'nün ve Cumhurbaşkanı'nın yerine
koyarak hayallerini, projelerini, düşüncele-
rini getirsin bize. Biz de gençlerimizin bu
projelerine sahip çıkalım” dedi.

ADALAR’I HAYALI



PAZARTESİ 7 OCAK 2019 5İSTANBUL

K iliseye sabah saatlerinden itiba-
ren gelmeye başlayan ziyaretçiler,
düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık

3 saat süren ayinin ardından, cemaat ve
din adamlarının oluşturduğu kortej, kili-
seden çıkarak dualar eşliğinde sahile
doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni Met-
ropolit Derkon Apostol tarafından yöne-
tildi. Tören, Derkon Apostol'un iskeleden
haçı denize atmasıyla başladı. Daha
sonra teknelerde bekleyenler haçı çıkar-
mak için yarıştı ve buna ilk ulaşan Nikola
Aslaner oldu.

İlk defa katılıyorum

Yarışmada birinci olan Nikola
Aslaner, "Şu an çok donuyo-
rum. İlk defa katılıyorum,
heyecanlıyım bayağı.
Beklediğim bir birincilik
oldu. Su bayağı so-
ğuktu, son 5 metreye
doğru nefesim kesild.
Hiçbir şey hissetmedim

ama yüzdük ve aldık. Çok gururluyum
kendim ve ailem adına. Şu an pek bir şey
hissedemiyorum genel olarak donuyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Minik ısınmalar yapıyoruz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "İs-
tanbul'un büyük zenginlikleri var. Her
semtinde her yaşayanın farklı gelenekleri
var. Bugün de buradaki hemşerilerimizin
haç atma törenine katıldık. İstanbul'un
her anını yaşamak lazım. O zaman daha
güzel olduğunu, böyle güzel bir kentte ya-

şamanın ne kadar güzel bir şey ol-
duğunu bütün İstanbullular

hissedecek. İstanbul'un
her yerinde, her anında

ve herkesin yanında
olan bir süreci İstan-
bul'a yaşatacağız.
Aslında onun minik
ısınmalarını yapıyo-
ruz" dedi. DHA 

A K Parti İstanbul Belediye Başkan
adayları açıklanınca, bir gazeteci
refleksi ile gazetemizin Haber

Müdürü Anıl Boduç'a, "adayların doğum
yerlerini araştıralım ve adayların demo-
grafik yapısını çıkararak haber yapalım"
dedim.

Ve Anıl, adayların demografik yapısını
çıkarıp gönderdiğinde eksikler olduğunu 
gördüm.

Tekrar araştırdığımızda ortaya şöyle
bir sonuç çıktı: AK Parti'nin aday göster-
diği 37 ve 3 MHP'li adayın, 22'si Karade-
nizli, (8'si Trabzon, 6'sı Rizeli, 2'si Ordulu,
2'si Giresunlu, 1'i Artvinli, 1'i Kastamo-
nulu, 1'i Tokatlı, 1'i Çorumlu) 2'si Malat-
yalı, 3'ü Erzurumlu, 2'si Sivaslı, 2'si
Adıyamanlı, 3'ü İstanbullu, 2'si Erzin-
canlı, 1'i Antalyalı, 1'i Bitlisli,  1'i Deniz-
lili, 1'i Muşlu'ydu.

Bunu hem gazetemizin baş sayfasında

haber yaptık, ben de sosyal medya mecra-
larında paylaştım. (yukarıda ki dağılım
son halidir)  

Gelen yorumlar ise içler acısıydı.
Yapılan çok basitti. Adayların doğum

yerlerinin dağılımını yapmış ve AK Par-
ti'de ki Karadeniz lobisinin ağırlığını da
ortaya koymuştuk.

Bu dağılım ile ilgili bir tane yorum 
yapmamıştım.

Şimdi yorum yapayım. Birilerine dert 
olmasın.

Burada bir ayrımcılık yapmıyorum.
Var olanı tespit ediyorum. Karadeniz et-
kinliğini özellikle Trabzon ve Rizeli ağırlı-
ğın nedeni ise çok açıktır. Yerel
yönetimlerde iktidarları, tabiki yerel ve
genel siyaseti de imar işleriyle uğraşanlar
belirlemektedir. İstanbul'da tartışmasız bu
alanlarda Karadenizlilerin ağırlığı vardır.
Bu aynı şey CHP için de geçerlidir. 

AK Parti tarihinin en
büyük kaybını 

31 Mart'ta yaşayacak!

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Yeşilköy'de bulunan Ayastefanos 
Kilisesi'nde ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Törene katılan CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'un her anı yaşanmalı” diye konuştu.

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

ISTANBUL’UN 
HER ANI YASANMALI
İmamoğlu burada basın mensuplarını da sorularını
yanıtladı. meclis Başkanı ve aK Parti İstanbul Belediye
Başkan adayı Binali Yıldırımla telefonla görüştüklerini
ifade ederek, "Sayın meclis Başkanımız beni aradı.
Tebrik etti. aslında biz kendilerini açıklandığı gün ma-

kamından arayıp not bırakmıştık
tebrik etmek için. Sağ olsun meclis
başkanımız döndü tebrik etti.
Bende teşekkür ettim. Eşi hanım-
efendi eşime selamlarını ve teşek-
kürlerini iletti. Teşekkürüne bende
teşekkür ettim çünkü teşekkür edi-
lecek bir şey değil tam aksine top-
lumun bir vicdanı vardır, eşimin o
beyanda bulunduğunu ifade ettim
kendilerine. Başarılar diledik. Ben

ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezece-
ğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul'un konu-
şulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim. Bu
şekilde bir konuşmamız oldu" dedi.

Binali Yıldırım’ı aradım

Muhtarlar 
olmazsa olmazımız

Avcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Handan Toprak,
“Muhtarlar bizim olmazsa olmazlarımız arasında yer almaktadır” dedi

AVCILAR Belediyesi tarafın-
dan her ayın ilk Perşembe
günü düzenlenen Geleneksel

Muhtarlar Toplantısı gerçekleşti. Yeni
yılın ilk toplantısında bir araya gelen
Avcilar Belediye Başkanı Handan Top-
rak muhtarların taleplerini dinledi, ma-
hallelerde yürüttükleri çalışmaların
bilgisini paylaştı.

Detaylar paylaşıldı

Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları ve
Birim Müdürlerinin de hazır bulunduğu
toplantıda, Başkan Toprak , Yeşilkent
Mahallesi Kıvırcık Ali Parkı'nda imar
çalışmaları hakkında bilgilendirme ya-
pılan Ek Hizmet Binası ve yakın za-
manda açılışı yapılacak Kapalı Semt
Pazarı, Cihangir Mahallesi'nde 5 dö-
nümlük alana yapılacak Naim Süley-
manoğlu Spor Kompleksi projesi,
Ambarlı Mahallesi'nde; önümüzdeki
günlerde açılması planlanan Huzur Evi
ve Fen Lisesi yapılmak üzere Milli Eği-
time arsa devredilmesi;Mustafa Kemal
Paşa Mahallesi'nde; İstiklal Caddesi'nin
bir kısmının trafiğe kapatılması, Firuz-

köy Mahallesi'nde Anadolu Lisesi ya-
pılmak üzere Milli Eğitime devredilen
arsa ve Tahtakale Mahallesinde; Ispar-
takule Fuar ve Sergi alanı çalışmalarının
detayları hakkında bilgi verdi.

Çözüm odaklı belediyecilik

Her ay geleneksel olarak düzenlenen
Muhtarlar Toplantısı'nda Avcılar'ın 10
mahallesinde yürütülen faaliyet ve so-
runların tek tek değerlendirdiklerini söy-
leyen Handan Toprak, "Yerelde çözüm
ortağımız olan Muhtarlarımızla, gele-
neksel olarak her ay düzenlediğimiz
'Muhtarlar Toplantısı'nda buluştuk.
Önce İnsan ilkesi ile mahallelerimizde
uyguladığımız hizmetlerimizi hep bir-
likte değerlendiriyor; hemşehrilerimizin
taleplerini daha hızlı ve etkili karşılamak
için koordineli biçimde çalışıyoruz. Av-
cılar'ımızı en demokratik, en şeffaf bi-
çimde yönetmek için her zaman
muhtarlarımızla dayanışma içinde ola-
cağız. Çözüm odaklı sürdürdüğümüz
çalışmalarımızla Avcılarımıza hizmet
etmeye devam edeceğiz" ifadelerini 
kullandı.

POLAT Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan
Polat, bütün inşaat sektö-

ründe şu anda en büyük problemin nakit
dengesinin bozulması olduğunu, bunun
için bu işi ciddi olarak yapan firmalara
muhakkak bankaların destek vermesi ge-
rektiğini, aksi takdirde bankaların elinde
çok sayıda gayrimenkulün yarım kalabi-
leceğini belirterek, "Akıllı olan şu dö-
nemde ihtiyacı varsa veya yatırım
yapacaksa gayrimenkule yönelir" dedi. 

Birçok sektörü etkiliyor

Polat, gayrimenkul sektörünün birçok
sektörle bağlantısı bulunduğunu, yakla-
şık 200 alt sektörü etkilediğini ve çok sa-
yıda kişiyi istihdam ettiğini anlattı.
Gayrimenkul sektöründeki yavaşlama-
nın, hem istihdamı hem sanayi sektö-
rünü olumsuz etkileyebileceğini
vurgulayan Polat, şöyle devam etti:
"Buna mahal vermeden, hem bankaların
daha çok destek olması hem de hükü-
metimizin bu yönde sektörü destekle-
mesi gerekiyor. Akıllı olan şu dönemde
ihtiyacı varsa veya yatırım yapacaksa
gayrimenkule yönelir. Biz bunları yaşadı-
ğımız vakit 100 liralık değeri olan bir mal
50 liraya satılıyor. Bugün alan 2 sene
sonra 100 liraya satıyor. Bu, yatırımcı
için hem fırsat hem de bir imkan. Bunu
kullanmaları lazım. Benim arzu ettiğim;
faiz ve enflasyonun düşmesi, dövizin TL
karşısında fazla değer kazanmaması ve
Türkiye'de ekonomik istikrar olması... Bu
istikrarın oluşması lazım ki biz de önü-
müzü görüp buna göre gelecekle ilgili
plan yapalım."

Aklı olan
EV ALIR
Aklı olan
EV ALIR
Aklı olan
EV ALIR
Aklı olan
EV ALIR
Aklı olan
EV ALIR
Aklı olan
EV ALIR
Aklı olan
EV ALIR
Aklı olan
EV ALIR

Adnan
Polat

İmamoğlu,
vatandaşlarla
uzun süre
sohbet etti.

Aklı olan
EV ALIR

Başından beri AK Parti'yle ilgili yazı-
yorum. 3 yerel seçimde de AK Parti yet-
kilileri, aday adayları görüştü. 2-3'ye
indirildi il yönetimi ve genel merkez gör-
üştü. Anlayacağınız aday adaylarıyla
hem sahada hem de parti yöneticileri yüz
yüze görüşmeler yaptılar. Ve sonrasında
adaylar belirlendi.

İlk defa AK Parti'nin kuruluşundan
sonra yapılan 4. yerel seçimlerde adaylar
masa başında belirlendi.

Parti içindeki lobilerin etkinliği ilk
defa bu kadar etkiliydi.

****
İstanbul adaylarını büyük oranda; Ma-

liye Bakanı Berat Albayrak'ın ekibi olan;
İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul
Milletvekili ve TBMM Grup Başkanve-
kili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili
Fatma Betül Sayan ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank'ın etkisi çok oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise masa-
sına konulan raporlara göre onay verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldı-
rım'ın ise söylenildiği ve iddia edildiği

gibi adayların belirlenmesinde çok büyük
müdahalesi olamadı. Hem de olmak iste-
mesine rağmen.

Özellikle CHP Büyükşehir Adayı
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonlu olması,
ilçe belediye başkan adaylarının Trabzon
ve Rizeli olmasında çok etkili oldu.

****
Yerel seçim süreci başlayınca AK Par-

ti'nin belediye başkanlarının yüzde 60'ına
yakın değiştireceğini söylemiştik.

İstanbul'da 26 belediye başkanından;
Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bay-
rampaşa, Çekmeköy, Esenler, Gazios-
manpaşa, Küçükçekmece, Sultanbeyli,
Tuzla ve Üsküdar tekrar aday gösterildi.
Mevcudun yüzde 55'i değişirken; Zeytin-
burnu Belediye Başkanı Murat Aydın
Beykoz'a, Sancaktepe Belediye Başkanı
İsmail Erdem Ataşehir'e, İBB Başkanı
Mevlüt Uysal Büyükçekmece'den aday
gösterildi.  Sonuçta İstanbul'da değişim
yüzde 50'ye yakın gerçekleşti. 

12 belediye başkanı hiçbir yere aday
gösterilmezken, üç belediye başkanı
başka ilçelere kaydırıldı. 11 ilçe belediye
başkanı da yerlerini korudu. 

Adaylar masa başında belirlendi

Bir yıl önceden belli olan başka bir
isim ise Avcılar Hastanesi Başhekimi
Dr. İbrahim Ulusoy'dur. Ulusoy açık
açık Bakan Mustafa Varank'ın adayı-
dır. Dolayısıyla İl Başkanı Bayram Şe-
nocak'ın da adayıdır.

Ancak Ulusoy kazanmak için değil
kaybetmek için tespit edilmiş bir 
adaydır.

Düşünün; İbrahim Bıçakçı, Cafer
Sezgin, Bayram Şenocak üç aday kay-
beden aday. Bunlardan en az farkla
seçim kaybeden İbrahim Bıçakcı'dır.
Yaklaşık 4 bin oy farkıyla kaybetmiştir.

Dr. Ulusoy'un Avcılar'da seçim ka-
zanması yüzde 1 bile değildir.

Sahayı bilenler bu gerçeğin farkında
olmalarına rağmen neden Ulusoy is-
minde ısrarcı olmuşlardır? Bunun en
önemli nedeni "aday kim olursa olsun
Avcılar kazanılamaz" fikri üzerinden

hareket edilmiştir. 
Şayet İl Başkanı Bayram Şenocak

seçimleri kazanmak isteseydi, ilçede ki
dengeleri bilmesine rağmen Ulusoy'u
aday gösterilmesine razı olmazdı? İl-
çeyi en iyi bilen ve seçim kaybetmiş bir
siyasetçi olarak kazanabilecek en iyi
adayı bulmak için yoğun çaba harca-
maması iddiamı güçlendirmektedir.

İlçe yönetimi de dahil, AK Parti kur-
mayları Avcılar'da seçim kazanmak
için değil kazanılamayacağını açık açık
göstermek için bir aday bulmuşlardır.

2004 yerel seçimlerinden sonra Av-
cılar'da AK Parti'nin en büyük farkla
kaybettiği bir isim olarak tarihe geçe-
cektir.

Diyeceksiniz ki, kaybeden il başkanı
oluyor. Dr. Ulusoy'da sağlık bakanlı-
ğında üst düzey bürokrat olur.

Doğru söze ne denir?

Ulusoy'un kazanma ihtimali yüzde 1 bile değildir

Son söz

Mevcut İl Başkanı Bayram Şenocak,
göreve atandıktan ve kongre ile görevine
seçildikten sonra; Adalar, Beylikdüzü, Ça-
talca, Kağıthane, Şile İlçe Başkanlarını
atadı. Ve dört ilçe başkanını belediye baş-
kan adayı olarak belirlenmesinde çok
büyük emek sarf etti. Aynı zamanda, be-
raber görev yaptığı; Hakan Bahadır,
Ahmet Cin, Bünyamin Demir ve Şeyma
Döğücü'nünde seçilmelerinin yüzde 90 ol-
duğu ilçelerden aday olmasında katkısı
oldu.

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak,
aynı yönetimde bizzat beraber görev yap-
tığı 6 ismi belediye başkan adayı yapma
başarısı göstermesi özellikle birşeyin açık
kanıtıdır. O da şu. 8 isim önceden mutaba-
kata varılmış yani belirlenmiş isimlerdir.  

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26.
Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili
Esenyurt'a aday gösterilen Azmi Ekinci,
TOKİ eski Başkanı ve 26. Dönem AK
Parti İstanbul Milletvekili Fatih'e aday
gösterilen Ergün Turan,  Kiptaş eski Genel

Müdürü Ümraniye'ye aday gösterilen
İsmet Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Zeytinburnu'na aday gösterilen
Ömer Arısoy. 

26 belediye başkanın 14'ü belediye baş-
kanı tekrar aday gösterilmiş, 5 ilçe baş-
kanı, 4 il yöneticisi, Erdoğan'ın yakınında
bulunan 4 çalışma arkadaşıyla beraber
toplam 27 isim, iddia ediyorum önceden
belirlenmiş isimlerdir.  

İstanbul'da 40 belediye başkan adayının
28'i (İBB Adayı Binali Yıldırım ile bera-
ber) önceden belli olan isimlerdir. Geriye
kalan 12 isim için bugüne kadar kıyamet
kopmuştur. Tartışma yaşanmıştır. 26'nın
4'ü de CHP'nin iktidar olduğu ilçelerdir.
Diğer 14 ilçenin 10'u da CHP'li olup 4 il-
çede de AK Parti iktidardır. 

MHP adaylarının destekleneceği üç
ilçe; Silivri Beşiktaş ve Maltepe ise kaza-
nılması imkansız ilçelerdir. Hatta yazın
bir kenara CHP Silivri ve Maltepe'de hata
yapmaz ise tarihinin en yüksek oy oranını
alarak seçimleri kazanma ihtimali vardır. 

Liste Berat Albayrak, Karadeniz imzalı

AK Parti son üç seçimde ki en büyük ka-
yıbını bu seçimde yaşayacak. Sahanın ger-
çekleriyle değil, parti içindeki iktidarların
mücadelesi sonucunda çıkan adaylara AK
Partililerin tepkisini sandıkta göreceğiz.
Aynı zamanda en az yüzde 5 oranında AK
Parti'yi cezalandırmak için, 24 Haziran'da

partiye oy veren seçmenlerin partiye de oy
vermeyeğini tarihe not düşmek isterim. İs-
tanbul'un her ilçesinde ve büyükşehirde
yüzde 50 artı 1 oy alan kazanacaktır. CHP
belediye başkanlığını, 18 ile 20 yaparsa ve
İBB'yi kazanırsa şaşırmayacağımın da al-
tını çizeyim. 



İSTANBUL6

İ stanbul'un en değerli lokasyonlarından birisi
olan Zincirlikuyu'da Çiftçiler Holding ve Türker-
ler İnşaat tarafından hayata geçirilen Çiftçi To-

wers mahkemelik oldu. Sözcü'den İsmail Şahin'in
haberine göre; imar planlarında ticaret merkezi ve tu-
rizm alanı olan 23 bin metrekarelik arazide yükselen
proje için Beşiktaş Belediyesi'nden apart otel ruhsatı
alınmasına rağmen, yasalar ve imar mevzuatı yok sa-
yılarak 308 lüks konut inşa edildi. Her biri milyon-
larca dolar değerinde olan ve 2012 yılında vitrine
çıkan rezidanslar Türkiye'nin önde gelen iş insanları
ve yatırımcılar tarafından satın alındı.

Şikayetçi oldular

Sözleşmeye göre 3
yılda tamamlan-
ması gereken proje
aradan 6 yıl geçme-
sine rağmen henüz
bitirilemedi. Bunun
üzerine aralarında
Doğuş Holding Yö-
netim Kurulu Baş-
kanı Ferit Şahenk'in
de olduğu çok sa-
yıda alıcı mahkeme-
nin yolunu tuttu.
Geç teslim nede-
niyle yapılması gere-
ken tazminat
ödemelerini alama-
dıklarını belirten alı-
cılar, kaçak inşaat
nedeniyle projenin
mühürlenmesi ne-
deniyle zarara uğra-
dıklarını ifade
ederek şikayetçi
oldu.

Otele dönüştü

Kaçak veya ruhsata
aykırı inşa edilen ya-
pıları kayıt altına
almak için çıkarılan
İmar Barışı düzenlemesi, yasalar ve imar mevzuatı
yok sayılarak İstanbul Boğazı'na nazır inşa edilen
Çiftçi Towers'a yaradı. 2960 sayılı Boğaziçi Kanu-
nu'nun 10. maddesine göre, Boğaziçi alanında ve et-
kilenme bölgesinde kalan bir arazi üzerinde en fazla
15 metre yükseliğinde 5 katlı konut alanı inşa edilebi-
liyor. Boğaziçi ön görünümü nedeniyle yapılaşmanın
kısıtlandığı bir alanda bulunan Çiftçi Towers'ta ise ka-
nunun getirdiği sınırlamalar bir kenara bırakılarak
apart otel ruhsatıyla 46'şar katlı 180 metre yüksekli-
ğinde iki adet konut kulesi inşa edildi. Beşiktaş Beledi-
yesi, 21 Mart 2018 tarihinde projedeki kaçak
yapılaşma nedeniyle inşaatı mühürledi. Çiftçi To-
wers'ın geliştiricileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
başvurarak imar affından faydalandı. Projeyle ilgili
alınan yıkım kararları iptal edilip mühür sökülürken,
apart otel ruhsatı alınan projedeki inşa edilen üniteler
rezidans dairesine dönüştürüldü. Günlük kiralanması
gereken yapıların konut haline getirilmesinin kendile-
rinden habersiz yapıldığını ifade eden alıcıların dava
açmaya hazırlandığı belirtildi.

Kaçak yapılaşma nedeniyle geçen yıl mühürlenen
Çiftçi Towers’ta sular durulmuyor. İmar Barışı’yla
yasal hale gelen projeden mülk alanların 
çoğu gecikme nedeniyle dava açtı

Ç atalca'da 2008 yılından bu yana, her
seçim öncesi sinema gelir... Bir nevi
vatandaş enayi yerine konulur!

Bu seçim arefesinde yine beni şaşırtmadı-
lar. Çatalca Belediyesi hoparlörlerinden 
aynı anons!

"Sinema salonumuz hizmete açılmıştır"
Çoluk çocuk kim varsa, ücretsizdir. Bir film
oynuyor. En önde de belediye meclis üyesi
aday adayı olan ama bana göre meclis üyesi
adayı yapılmayacak olan Erhan Güzel! 

Bir film oynuyor evet... Hatta siyaset sah-

nesindeki film hakikatten çok ilginç. Başrol
oyuncusu Cem Kara! Maskeli süvari gibi.
Var ama görünmüyor. Görünen kim? Bugün
yardımcı oyuncu Erhan Güzel en fazla görü-
nen ve konuşulan isim. 

Başkan Cem Kara'nın aday olmaması ge-
rekliliği yönünde halkın tüm feryadına
"Aday olmasın, seçimi kaybeder" feryadına
rağmen Cem Kara'nın aday olma isteği... 

Kendisi olamaz ise Erhan Güzel' in aday
olması noktasında bastırdığı iddiaları... 

İYİ Partinin Çatalca'da aday çıkartmayı

istemesi... 
Engin Akman'ın uzaktan kumanda ile

Hiç bu ilçeye gelmeden aday olma 
çabaları... 

Harbiden tam bir film senaryosu gibi.
Lâkin komedi mi, trajikomik mi, trajedi mi,
gerilim mi, yoksa korku mu? Filmin frag-
manı oynamaya başladı. Lâkin daha hangi
dalda oynadığı belli değil filmin. 

Sizin anlayacağınız seçim öncesi bu si-
nema hep açılır. Ve biz Çatalca halkı da
koşa koşa gideriz izlemeye. 

AK Parti' de de aynı senaryo. İlçe Baş-
kanı Belediye Başkan Adayı olmak isterse
ya da olursa otomatikman yeni bir ilçe baş-
kanı gerekiyor. Geçtiğimiz 2014 seçiminde
seçime 2 ay kalan 2 ilçe başkanı değiştir-
mişti AK Parti!

Ama ben seçimde gerçekten çok ilginç
bir tablo görüyorum. Daha önce de söyle-
dim. Hatta söylüyoruz. Koro şeklindeyiz.
CHP eğer bu mevcut kadro ile seçime gi-
rerse, ve gördüğümüz adaylar ile seçime gi-
derse kaybedecek. Koronun ismi Çatalca! 

CHP Genel Başkanı ve Genel Merkezi
koroyu dinler gibi yapıyor. Sahnede bizler
varız. Yüksek sesle söylüyoruz. Ama adam-
ların sanki kulaklarında tıkaç var. Ya da ku-
laklık. Kendilerine verilen hayali ve yalaka
takımının seslerini dinliyorlar. 

Çatalca'yı kaybediyorsunuz beyler. Görün
bunu. Duyun bu sesleri. 

Eğer ki yine de, bu da yetmez ise sokağa
çıkın. Eğer bu ilçede yapacağınız anketlerde
"Oy veririm" diyen  kişilerin yüzdesi 30 çık-
sın! Ben bu mesleği bırakırım. 

Bu filmin sonunda ki MUTLU SON, yada
salya sümük modunun tüm sorumlusu da, o
taaa tepedekiler olacaktır. 

Seçim Sineması... 
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)
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Doğuş Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı Ferit Şa-
henk'in sözleşme-
deki hükümler
yerine getirilme-
diği için Kasım ve Aralık 2018'de
yaptığı başvuru nedeniyle İstan-
bul 18. ve 2. Asliye Hukuk Mah-
kemesi'nde toplam 3 dava
açıldı. Şahenk'in, haksız eylem-
den kaynaklanan zarar nede-
niyle Çiftçiler Gayrimenkul
Yatırım Danışmanlık hakkında
yaptığı başvuru üzerine de İs-
tanbul 25. Asliye Hukuk Mahke-
mesi'nde 21 Aralık 2018
tarihinde dava açıldı. Bankala-
rın ipotekleri nedeniyle tapu-
larda bulunan şerhler nedeniyle
gayrimenkullerini satmakta zor-
lananan bazı alıcıların ise proje
sahiplerine yeni davalar aç-
maya hazırlandığı öğrenildi.

Ferih Şahenk de
Davacı

Mahmut Hoca

unutulMadı
Hababam Sınıfı'nda 'Mahmut Hoca' karakterine can veren usta sanatçı Münir Özkul, ölümünün 1’inci
yılında Beyoğlu Belediyesi’nce düzenlenen seminerle anıldı. Seminere Münir Özkul ile daha önce
çalışma fırsatı bulan ve onu yakından tanıyan çok sayıda sanatçı dostu ve aile yakınları katıldı

türk sinemasının dua-
yen ismi merhum
Münir Özkul vefatının

yıldönümünde, Akademi Be-
yoğlu’nda meslektaşları Yılmaz
Atadeniz ve Engin Çağlar’ın anıla-
rıyla bir kez daha yad edildi.Özkul
için 'Hepimizin Hocası Münir
Özkul Nam-ı Diğer Mahmut
Hoca' isimli seminer düzenlendi.
Türkiye Sinema ve Audiovisuel
Kültür Vakfı (TÜRSAK ) Başkanı
Elif Dağdeviren’in moderatörlü-
ğünde, Münir Özkul’un meslek-
taşları Türkiye Sinema Eseri
Sahipleri Meslek Birliği (Se-Sam)
Başkanı Yılmaz Atadeniz, Film-
San Vakfı Başkanı Engin Çağlar ve
Münir Özkul’un kızı Güner Öz-
kul'un katıldığı seminerde, Öz-
kul’un Yeşilçam serüveni, anıları
dinleyicilerle paylaşıldı. Sanatçı
dostları hikayelerini paylaşırken
göz yaşlarına engel olamadı.

Münir abi derdik

Münir Özkul ile aynı filmlerde oy-
nama şerefine eriştiklerini dile geti-
ren Film-San Başkanı Engin
Çağlar, “Bu gün Türk sinemasının
önemli ismi Münir Özkul’u anma
günü. Münir abi ile çok küçük
yaşta tanıştım. Sonrada karşılıklı

aynı filmlerde ve dizide oynama
keyfine eriştim. Kendisi, Türk sine-
masının gelmiş geçmiş en büyük
oyuncularından biridir. Çok insan-
cıl, iyi niyetli ve yeni gelenlere ho-
calık yapan, yol gösterici bir tavrı
vardı. Bize bu anlamda hocalık et-
tiği için biz ona 'Münir Abi' deriz"
dedi.

1 yıl nasıl geçti anlamadık

Münir Özkul’un kızı Güner Özkul
da, daha kaybettiklerini idrak ede-
meden 1 yılın geçtiğini ifade ede-
rek, "Öncelikle onu kabristanda
andık. Beyoğlu’na bu programı
gerçekleştirdikleri için minnettarız.
Cenazesinin kaldırılması sırasında
da çok yardımcı oldular. Beyoğlu
onun ikinci evi" diye konuştu.DHA

Münir Özkul’u anmak için
usta sanatçılarla bir araya gel-
diklerini belirten TÜRSAK
Başkanı Elif Dağdeviren ise,
"Geçen yıl usta bir oyuncuyu
kaybetmiştik. Türkiye’nin her
yerinde anma töreni olduğu
gibi bugün biz de anacağız.
Törenden ziyade anılarıyla yad
etmek, daha insani daha şef-
katli onun rollerini hakkını
veren bir sohbet için buradayız"
ifadelerini kullandı.

anılarını yad
eDiyoruz

Başkan direksiyon
Başına geçtİ

silivri'de kar yağışının etkili ol-
duğu bölgelerde AK Parti İlçe Baş-
kanı Mutlu Bozoğlu da çalışmalara

katılarak kar küreme aracı kullandı. Kar yağışı-
nın etkili olduğu Silivri'de karla mücadele çalış-
maları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekipleri 150 personel ile görev yapı-
yor. AK Parti Si-
livri İlçe Başkanı
Mutlu Bozoğlu
da karla müca-
dele çalışmala-
rına katılarak,
kar küreme aracı
kullandı. Çayır-
dere ve Sayalar mahalleleri arasında kar küre-
yen Bozoğlu, “Ekiplerimizle birlikte
görevimizin başındayız. Hiçbir mağduriyet ya-
şanmaması için çalışma halindeyiz" dedi.

Denizden haç
çıkarDılar

ortodokslar dün Hz. İsa'nın
doğum günü ve vaftiz edilişini kut-
ladı. İstanbul'da da denizden haç

çıkarma töreni düzenlendi. Üsküdar Çengel-
köy'de de tören vardı. Üsküdar Çengelköy
Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Aramisu
Kassanos'un yönettiği ayinin ardından ziyaret-
çiler kortej ile
birlikte Çengel-
köy İskelesi'ne
geldi. Denizdeki
tekneden atlayan
6 kişi denize atı-
lan haçı almak
için birbirleriyle
yarıştı. Atılan haçı Mişel Şahbaz adlı yüzücü
aldı. Şahbaz "İlk defa katılıyorum. İlk defa ka-
zanıyorum. Çok duyguluyum, çok heyecanlı-
yım. Deniz çok soğuktu" dedi. Karaya çıkan
yüzücülere altın haç hediye edildi. Töreni çok
sayıda vatandaş izledi.

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü'nden yapılan yazılı açıklamada
İstanbul'da pazartesi günü sabahın

ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek ya-
ğışların, salı
günü akşam
saatlerine
kadar kuzey ve
doğu kesimleri
ağırlıklı olmak
üzere aralık-
larla kar sağa-
nakları
şeklinde ola-
cağı tahmin
edildiği bildirildi. Güney kıyılarında 1-3 cm.
kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar
yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don
olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun-
ması uyarı yapıldı.

İstanbul’a kar

yağacak

CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR
CIFTCI TOWERS’TA
SULAR DURULMUYOR

Çiftçi Towers’ta yaşanan gelişmelerle ilgili şimdiye kadar çok sayıda mal sahibi mahkemeye gitti. Towers’ın en
geç üç yıl içinde bitirileceğinin fakat aradan altı yıl geçmesine rağmen halen bitirilemediğinin üzerinde duruldu.

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Birlik ve beraberlikle
kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp
tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız bu yeni yılda,
Fenerbahçemiz için her şey çok daha güzel olacak" dedi

HER SEy COK
gUzEL OLACAK!

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda
bulunan Medipol Başakşehir, Türk
asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar
Taşçı ile anlaştı. Gazetecilerin kulüp
yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ma-
nuel da Costa'yı Suudi Arabistan ta-
kımlarından El-Ittihad'a satan
turuncu-lacivertli ekip, bonservisi

elinde bulunan 32 yaşındaki stoper ile
1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli
futbolcu, sağlık kontrolünden sonra
resmi sözleşmeye imza atacak. İstan-
bul ekibi, Brezilyalı yıldız robinho'dan
sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna ka-
tarak ara transfer dönemindeki ikinci
transferini gerçekleştirecek.

GALAtASArAy'ın Faslı yıldızı younes Belhanda hak-
kındaki transfer spekülasyonlarına her gün bir yenisi
daha ekleniyor. Fransa basınına yaptığı açıklamada
şu ana dek hiçbir kulüple görüşmediğini ve sarı-kır-
mızılılar'dan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen 28
yaşındaki futbolcuyla ilgili bugün yepyeni bir iddia
geldi.

Kiev'den gelmişti

Fransa'nın aylık olarak yayım yapan tabloid gazetesi
Le10sport, monaco'nun hâlen görüşme hâlinde ol-
duğu Belhanda için nice'in de taarruza geçtiğini öne
sürdü. Haberde nice yönetiminin Belhanda'yı ikna
etme konusundaki ümitlerini henüz yitirmediği vur-
gulanırken transferin 4 milyon euro karşılığında bite-
bileceği kaydedildi. Cim-bom'la 2021 yazına dek
sözleşmesi bulunan Belhanda'nın güncel piyasa de-
ğeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı kırmızılı-
lar, oyuncuyu 2017 yazında Dinamo kiev'den 8
milyon 750 bin euro'ya kadrosuna katmıştı. 

A li Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fener-
bahçe Dergisi'nde yayımlanan başyazısında sarı-laci-
vertlilere seslendi. Koç, yeni yılın güzel gelişmelere

vesile olacağından söz ederek,  “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha
geride bıraktık. 2018 yılı Fenerbahçemiz açısından çok önemli
gelişmeleri ve değişiklikleri beraberinde getirdi. Haziran ayında
gerçekleştirdiğimiz Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda, şah-
sıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma gösterdiğiniz
yoğun teveccühle göreve başladık. Desteklerinizle başladığımız
görevimizin ilk altı aylık döneminde; sportif, idari, mali ve fi-
nansal konulardaki yapısal değişikliklerin ilk adımlarını gerçek-
leştirdik. Kulübümüzün tüm dinamiklerinde yapılanma
süreçleri devam ederken, Futbol A Takımımızın üst üste aldığı
kötü sonuçlar hepimizi derinden üzdü. Taraftarlarımızın gös-
terdiği yoğun ilgiye karşılık takımımızın lig sıralamasında bu-
lunduğu yerin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yeri
gelmişken burada taraftarlarımıza özel bir teşekkürü ifade
etmek istiyorum. Sezonun ilk yarısına bakıldığında; maçları-
mızda 35 bin 801 taraftar ortalaması ile desteklerini gösteren
taraftarlarımızla ilk yarının en fazla seyirci ortalamasına sahip
takımı Fenerbahçemiz oldu. Taraftarlarımızın bu yüksek aidi-
yeti ve inancı, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları sabır ve
inanç geleceğimizin en önemli teminatı olacaktır” dedi.

Yanal'a güveniyoruz

Ersun Yanal'a güven duyduklarını da ifade eden Koç, “Hepini-
zin bildiği üzere Futbol A Takımımızın teknik direktörü olarak
sezona başladığımız Phillip Cocu ile şartların planladığımız
şekilde olgunlaşamaması sebebiyle yollarımızı ayırmak zo-
runda kaldık. Ersun Yanal Hocamızı futbol takımımızın teknik
direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni görevlendirme sonra-
sında Futbol A Takımımızda olumlu yönde değişiklikler oldu-
ğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun Yanal liderliğinde
takımımızın 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis se-
zonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun ede-
cek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır. Bir
yandan Takımımız Ersun Yanal liderliğinde sezonun
ikinci yarısı için hazırlıklara Antalya kampında baş-
larken bizler de yönetim kurulu olarak devre arası ça-

lışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, 2018-2019 sezonu-
nun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıra-
larda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da
ligimizi domine edecek Fenerbahçemiz için gerekli adımları
şimdiden atabilmek” diye konuştu.

Güçlerenerek devam edeceğiz

Kulüp olarak güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini anlatan
Koç, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tarihin en
iyi başlangıcını yaptığı bu sezonda aldığı sonuçlarla göğsü-
müzü kabartmaya ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor.
Sezona çok iyi başlayan koçumuz Zeljko Obradovic ve öğren-
cilerini başarılarından dolayı kutluyor ve onlara sonsuz teşek-
kürlerimi ifade ediyorum. Camiamıza yaşattıkları,
sürdürülebilir başarının en iyi örneğini teşkil etmektedir.
Basketbol takımımızın başarılı yürüyüşünde onlara yol
arkadaşlığı yapacak yeni iş ortağımız Beko oldu. Glo-
bal iki markanın bu önemli işbirliğinin de her iki
taraf için hayırlı olmasını diliyorum. 2018 yılının
son üç aylık döneminde çeşitli marka-
larla sponsorluk anlaşmalarını im-
zalayarak kulübümüze önemli
gelirler elde ettik. Görev sü-
remizin ilk 6 ayında ger-
çekleştirdiğimiz bu
sponsorluk anlaşma-
ları önümüzdeki dö-
nemlerde artarak
devam edecektir”
ifadelerini kul-
landı. DHA

Koç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;
“Göreve gelişimizin ardından kulübümüzün çatısı altında
gerçekleştirdiğimiz yoğun mesai ile bir yılı geride bırakıp

yeni yıla hep birlikte merhaba dedik. Birlik ve beraberlikle
kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm

branşlarımızda başarı için çalışacağımız bu yeni yılda, Fe-
nerbahçemiz için her şey çok daha güzel olacak. Büyük

Fenerbahçe Ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en
içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz ve camiamız
için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kar-

deşliğin ön planda olduğu bir yıl ol-
masını temenni ediyorum.” 

Zorlukları 
aşacağıZ

ALİ KOÇ

TARAFTARA

UMUT VERDİ

sonuna kadar mücadele
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attıktan
sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çiftpınar, “Sonuna kadar kulübüm için mücadele edeceğim” dedi
SICAK karşılamadan dolayı başkan Ali
Koç ve yöneticilere teşekkür eden 26
yaşındaki stoper, "Öncelikle bu sıcak
karşılamadan dolayı başta sayın baş-
kanımız Ali Koç'a, Semih Özsoy
başkanımıza ve diğer yönetici ağa-
beylerimize teşekkür ediyorum.

Bana, kendi
evimde; kendi

yu-

vamda gibi hissettirdiler. Hayalini kurdu-
ğum yerdeyim. Ait olduğum yerdeyim. Ai-
lemle birlikte bunun mutluluğunu
yaşıyorum. Sorumluluklarımın farkında-

yım. Yarından itibaren takımla
birlikte olacağım. Çok çalı-

şacağım, çok mücadele
edeceğim. İkinci yarıda
takımımızı, camiamızı
en iyi yerlere getirme

adına sonuna kadar
mücadelemi sür-

düreceğim. Ta-
raftarlarımızın
gönlü ferah
olsun. Çok ka-
liteli bir takı-
mımız var.
İnşallah bunu
hep beraber el
birliğiyle gös-

tereceğiz. Fe-
nerbahçe, iç

sahadaki maç-
larda ne kadar
büyük bir taraftar
kitlesine sahip ol-

duğunu her zaman gösterdi. İkinci yarıda
da taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyo-
ruz. Bizlerde sahada terimizin son damla-
sına kadar, elimizden gelenin en iyisini
yaparak, onlara o mutluluğu yaşatmak is-
tiyoruz. İnşallah camiamızı çok daha iyi
yerlere getirerek, taraftarlarımızı mutlu
ederiz" ifadelerini kullandı.

Ne mutlu bana

Mehmet Topal'ın bugün düzenlediği basın
toplantısında kendisini övmesi üzerine
Sadık, şöyle konuştu: "Huzurunuzda
Mehmet ağabeye teşekkür ediyorum. Onu
çok eskiden tanıyorum. Çok karakterli ve
düzgün birisi. Türk futboluna çok katkılar
sağlamış bir isim. Şimdi onunla takım ar-
kadaşı olacağız. Onun da mutluluğunu
yaşıyorum. Volkan Demirel'le de tanışıyo-
ruz. Çok düzgün bir karakter ve büyük bir
Fenerbahçe taraftarı. Ben de onların izin-
den yürümeye devam edeceğim. Onlar
gibi Fenerbahçe'ye büyük katkılar sağlaya-
bilirsem ne mutlu bana. Takıma katıldı-
ğımda diğer arkadaşlarımla da samimi
olacağımı düşünüyorum. İnşallah her şey
çok güzel olur."

Hayallerimin peşinden geldim

Saçlarından dolayı Marcelo ve Carles
Puyol gibi isimlere benzetilmesi üzerine
Sadık Çiftpınar, "Bu benzetmeler çok
güzel. Bu benzetmelere sadece tarzımla
değil, saha içerisindeki duruşumla, müca-
delemle, sahada gösterdiğim performansla
da layık olmaya çalışıyorum. Son bir haf-
tada taraftarlarımız bana çok büyük ilgi
gösterdiler. Destek mesajları aldım. Bu ko-
nuda onlara çok teşekkür ediyorum. İşin
diğer boyutunda da Malatyaspor'un üze-
rimde çok emeği var. Başta başkanımız
Adil Gevrek olmak üzere, teknik direktörü-
müz Erol Bulut, takım arkadaşlarım,
bütün camiamız, personelimiz ve Malat-
yaspor taraftarına çok teşekkür ediyorum.
Çok güzel 4.5 sezondu. Buraya hayalleri-
min peşinden geldim. Bugün Fenerbahçe
bayrağı altındayım. Çok mutluyum. Açık-
çası duygularımı tarif edemiyorum. İnşal-
lah bu formaya, bu camiaya, bu armaya
layık olabilirim. Bunun için elimden gelen
her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım, kim-
senin bundan şüphesi olmasın" yorumunu
yaptı.

Serdar Taşçı artık
Başakşehirli

Galatasaray'da Younes Belhanda için
Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız oyuncu, daha önce hiçbir kulüple
görüşmediğini açıklasa da, Nice'in Faslı
oyuncu için devreye girdiği yazıldı

BelhandaBelhandaBelhandaBelhandaBelhandaBelhandaBelhandaBelhanda
gidiyor mu?

AmerikAn Basketbol Ligi'nde (nBA) milwaukee
Bucks, ersan ilyasova'nın "double-double" yaptığı
maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi.
nBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu konferansı tem-
silcilerinin mücadelesinde milwaukee Bucks, ağırla-
dığı Atlanta Hawks'ı 32 sayı farkla 144-112 mağlup
ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sezonun 27.
galibiyetini elde ederek konferansında liderliğe yükse-
len Bucks'ta khris middleton ve malcolm Brogdon
19'ar sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 10 asist
ve 8 ribauntla oynadı. mücadeleye sonradan girerek
19 dakika sahada kalan milli basketbolcu ersan ilya-
sova ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Ersan
gururlandırdı

Dadaşlara
genç başkan
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağan
Genel Kurul Toplantısı, Yakutiye ilçesindeki
İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Mer-
kezi'nde yapıldı. Kulübün 390 delegesinden
305'inin katıldığı ve mevcut başkan Mevlüt
Doğan'ın yeniden aday olmadığı genel ku-
rula tek aday olarak katılan Hüseyin Üneş,
290 oyla başkanlığa getirildi. Genel kurulda
15 oy geçersiz sayıldı.

Takımı yukarı taşıyacağız

Hüseyin Üneş, burada yaptığı konuşmada,
el birliğiyle takıma sahip çıkarak istenilen
hedeflere ulaşacaklarını
belirterek, "Kısa vadede
ilk hedefimiz küllerinden
doğmuş takımımızı
Süper Lig'de hak ettiği
yerlere taşımak olacaktır.
İkinci olarak ise altyapıyı
hızla iyileştirip ekonomik
anlamda da ayakları üze-
rinde duran bir takım
oluşturacağız." diye ko-
nuştu. Üneş, "Sportif an-
lamda her daim ilk beşin
içinde kendisini bulan, Avrupa'da hem ülke-
mizi hem de şehrimizi temsil edecek bir Er-
zurumspor oluşturmak istiyoruz. Esas
hedefimiz ise uzun vadede takımımızı el bir-
liğiyle Süper Lig şampiyonluğuna taşımak
olacaktır." ifadelerini kullandı.

Belhanda



İBB Kültür Daire Başkanı Duran, "Mustafa Kutlu'nun Mavi
Kuş ve İskender Pala'nın Lale Devri eserleri Mart ayından
itibaren Şehir Tiyatrolarında sahnelenecek" dedi

Duran, kamu kurumlarının sivil toplum kuruluşlarını
destekleyerek kültürel faaliyetlere yönelmesini olumlu bul-

duğuna işaret ederek, kültür sanat alanlarının desteklenmesi-
nin önemine vurgu yaptı. İBB'nin 2018 yılı kültür sanat

faaliyetlerinin rakamlarını paylaşan Duran, şunları kaydetti: "2018
yılında İstanbul'da 968 konser etkinliğine 768 bin, 642 çocuk tiyat-
rosuna 167 bin, 387 yetişkin tiyatrosuna 65 bin, 13 sergiye 46 bin,

93 özel etkinliğe 100 bin, 254 konferansa 10 bin kişi katıldı. İBB
Kültür Dairesi olarak 25 farklı sivil toplum kuruluşuyla çalışıyo-

ruz. Şehir Tiyatrolarında yerli ve milli tiyatrolarımızın
sayısını artırdık. Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' ve

İskender Pala'nın 'Lale Devri' eserleri de
Mart ayından itibaren sahnelenecek.

Şehir Tiyatrolarında ise 2018 yılında
550 binin üzerinde izleyiciye

ulaştık."

25 faRkli stk vaR

Sahnelenecek
oyunların
şimdiden

çok sayıda
seyirciye

ulaşacağı
tahmin 

ediliyor.

7 OCAK 2019 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

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

Çarşı Migros Karşısı 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

Et vE saRkÜtERİ

POP müziğin başarılı ismi Simge Sağın, önceki
gece Jolly Joker Beyoğlu'nda hafızalardan uzun
süre silinmeyecek muhteşem bir konsere imza attı.
Sevilen şarkılarından "Ben Bazen" ile başladığı per-
formansında Simge Sağın, Jolly Joker'i tıklım tıklım
doldurdu. İlk şarkısının ardından izleyicilerine "
Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'da şahane bir
gece yaşayacağız. Bunun adı gerçekten iki
saatlik bir terapi." diyerek konserine
devam etti. 

Yürek hoplattı

Giydiği mavi mini elbisesiyle de
yürek hoplatan Sağın dansı ile
de büyük alkış aldı. Repertu-
varı ve performansıyla ge-
ceye damgasını vuran
Simge Sağın hareketli şar-
kılarının yanı sıra arabesk
şarkılara da yer verdi. Genç
popçu konserinin sonlarına
yaklaşırken "Erik Dalı' söyle-
yerek herkesi ayağa kaldırdı.

beyoğlu’nda 
simge rüzgarı

A nadolu Ajansı Kültür Sanat Ha-
berleri Editörü Bünyamin Yıl-
maz'ın yönettiği, İstanbul

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire
Başkanı Rıdvan Duran'ın konuşmacı ola-
rak yer aldığı Bahariye Mevlevihane-
si'ndeki "Kültür Sanata İstanbul Vizyonu"
konulu Mücerret Buluşmaları'na, Ana-

dolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni
Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardım-
cısı Mustafa Özkaya, Haber Akademisi
Koordinatörü Ümit Sönmez, Yeni Şafak
İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik,
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı
Mehmet Koç, Medya Sanat Merkezi
(MSM) Genel Başkanı İsmail Halis ve

MSM Genel Sekreteri Abdulhamit Gü-
ler'in yanı sıra MSM Senaryo Okulu Ko-
ordinatörü Oktay Berber katıldı.

Yeni bir tılsım aranıyor

İstanbul'un kültür sanat vizyonu hak-
kında değerlendirmelerde bulunan İBB
Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İs-

tanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti
olduğunu hatırlatarak, "Sadece bizim
açımızdan değil dünya ve özellikle İslam
alemi için kültürel bir başkent olma
özelliğini muhafaza ediyor. Diğer taraf-
tan İstanbul, dünyadaki kültür sanat
gündemine yön verecek bir tılsıma sa-
hiptir." diye konuştu. AA

EDEBİ ESERLER, TİYATRO OYUNU OLARAK VATANDAŞLA BULUŞACAK

istanbul’a
mavi kus
konacak

Once Boğaz
sonra corba
İstanbul ve çevre illerden Kuzguncuk'ta toplanan profesyonel yüzücüler, İstanbul Boğazı'nın
buz gibi sularına girdi. Denizden çıkan yüzücüler paça çorbası içerek ateş başında ısındı
istanBul ve çeşitli illerden sosyal medya
üzerinden haberleşerek toplanan yaklaşık
30 profesyonel yüzücü, Üsküdar Kuzgun-
cuk'ta toplandı. Yüzücüler, Boğaz'ın buz
gibi sularına girdi. Bir süre yüzen yüzücüler
daha sonra denizden çıkarak sıcak paça
çorbalarını yanlarına alıp ateş başında ısın-
dılar. Yüzücüler herkesi, her hafta sonu
Pazar günü toplandıkları Kuzguncuk'a
davet ettiler.

Her haftasonu yapıyorlar

Yüzücü Hasan Eke, “Bizler Master yüzücü-
ler olarak her Pazar günü Kuzguncuk par-
kında buluşuyoruz. İstanbul'un değişik
semtlerinden gelen yüzücü dostlarımız,
hepsi duayen yüzücüler. Özellikle bu günün
ayrı bir önemi var. Çok soğuk, Deniz suyu 7
derece. Hava sıcaklığı 3 derece. Kar atıştır-
maya başlıyor. Biz denizden çıkınca ayak
paça çorba ikramımız var. Bütün yüzücü
dostlarımızı her zaman bekliyoruz” dedi.

Beykoz’daki ihtiyaç
sahiplerine toplumsal
destek sağlamak üzere
eğitimden sağlığa her
alanda çalışmalar
yapan Beykoz Beledi-
yesi bu kış da çocukla-
rın yüzünü güldürdü.
Yetim ve öksüzlerin
bulunduğu 400 çocuk
Sosyal Market’te yeni mont ve botlarına kavuşmanın
mutluluğunu yaşadı. Rengârenk bot ve montların
arasından beğendiklerini seçen çocukların sevinçleri
gözlerine yansıdı. Yeni giysilerini alan çocuklara
balon, pamuk şeker, mısır patlağı ve Osmanlı Ma-
cunu ikram edildi. Başkan Çelikbilek: “Toplumda bir
çocuğa değer vermek, o toplumun geleceğini yüksel-
tir” Sosyal Market’in ihtiyaç sahiplerinin her daim ya-
nında olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Çelikbilek:
“Toplumumuzda bir çocuğa değer vermek, o toplu-
mun geleceğini yükseltir. Bayramlarda, okullarda, yaz
tatillerinde sevindirdiğimiz yavrularımızı bu kış da
unutmadık. Havaların soğumasıyla yavrularımız için
hazırladığımız mont ve botları dağıtmaya başladık.
Güle güle giysinler.” dedi 

Beykoz’da 
yüzler gülüyor

ÜnlÜ Şovmen Okan Bayül-
gen Show Radyo’daki progra-
mında son zamanlarda çokça
konuşulan poşet tartışmasını
ele aldı. Poşet tartışmaların-
dan büyük hicap duyduğunu
dile getiren Bayülgen: Tüm
dünyada poşet çantaları 
satılmakta ve böylelikle kulla-
nımında azalma sağlanmak-
tadır. İnsanlar böylelikle
alışveriş arabaları ve bez çantalarını yanlarına alarak
alışverişe çıkmaya başladı. Ben de bu kampanyanın
tamamen yanındayım. Bugün yediğimiz balıklarla
midemize plastik doldururken hatta son araştırma-
larda doğaya saçılan poşet ve plastikler nedeniyle
bunları sadece yemekle kalmıyor aynı zamanda o
plastiği soluyoruz.” sözleriyle anlattı.

Korkunç bir durum

Bayülgen, “Başka korkunç bir durumdan bahsedelim.
Belki orta yaşlı ya da yaşlı insanlar için büyük bir
sorun olmayabilir ama çocuklarımızı plastik yedirerek
ve plastik solutarak büyütüyoruz ki bu gerçekten çok
korkunç. Eğer bunun yolu poşeti satmaktan geçiyorsa
bari o poşeti satalım. Hatta 25, 50 kuruşa 1 liraya
değil, 10, 20 liraya satalım ki insanlar bunları kullan-
maktan kaçınsınlar” diye konuştu.

Poşetler yirmi
liraya satılsın!


