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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılbaşı
günü ve gecesi İstanbul genelinde

39 bin polis ile 4 bin jandarmanın görev
yapacağını açıkladı. Valilikten yapılan açık-
lamada, “Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin
polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 
10 ayrı noktada görev yapacak sahil gü-
venlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye
ve 112 ambulansla Valiliğimiz Komuta
Kontrol Merkezi koordi-
nasyonuyla hizme-
tinizdeyiz”
denildi. 
I SAYFA 4

ç

Birleşmiş Milletler'in (BM),
2018 yılını Plastik İle Müca-

dele Yılı' ilan etmesi nedeniyle
Denizlere Dalış Saygı Toplu-
luğu üyeleri, farkındalığı
arttırmak için Noel Baba
kıyafeti ile denize girerek
plastik atık topladı. Grup
üyesi Yener Kuşçuluoğlu,
“Aşağısı plastik poşet
dolu. Bu sene aslında

hediye aradık fakat plastik
poşetten başka bir şey bula-

madık. Çuvaldan çocuklara
oyuncak çıkarmak isterdik ama

plastik kirlilik çıktı” dedi.

Avcılar CHP Belediye Başkan Aday Adayı
Nimet Baylan Bazan, “Hayatımın sloganı

'Asla yılma, hep çalış, hep kazan' düsturudur. Ça-
lışmaktan yılmadım ve hep insan kazandım hep
insanlar için kazandım” dedi. Avcılar'ın engelsiz
bir kent olacağını belirten Bazan, “Ben Avcı-
lar’da bütçemi hem gelir artıcı çalışmalar hem
alternatif gelir kaynakları hem finansmanın

etkin yönetimi hem de gider politikaları ile
yapacağım” diye konuştu. I SAYFA 8
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Katıldığı bir televizyon prog-
ramında Müjdat Gezen ile

birlikte sarf ettiği sözler nedeniyle
hakkında soruşturma başlatılan ve
adli kontrol uygulanarak serbest bı-
rakılan sanatçı Metin Akpınar Bos-
tancı Şehit Semih Balaban Polis
Merkezi'ne gelerek imza verdi. İlk
imzasını atmak için saat 14.50'de
polis merkezine gelen Akpınar'a
avukatları ve yardımcısı eşlik etti. 
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Metin Akpınar 
imza için geldi 

“Osmanlı Dönemi’nde Ku-
düs’te İlmi Hayat ve Eğitim”

konulu sempozyumda konuşan
akademisyen ve ilim adamları, dün-
yaya “Kudüs İslam şehridir. İsrail
zulmüne karşı mücadele edeceğiz”
mesajı verdi. Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı ise “Biz Müslümanlar
için Kudüs büyük bir anlam ifade
etmektedir" dedi. I SAYFA 4
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Zulme karşı
mücadele şart

CHP’li Muharrem İnce,
sosyal medya hesabından

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı olan Binali
Yıldırım’a seslendi. “Binali Yıldı-
rım'ın Meclis Başkanlığından istifa
etmeden aday olması ve ‘İstifa tar-
tışmaları benim dışımda’ demesi
açık bir Anayasa ihlalidir” diyen
İnce, “Saray'ın talimatlarına değil,
Anayasa'ya uygun davran” ifadele-
rini kullandı. 
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İnce: Anayasa’ya 
uygun davranmalı

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt
Uysal partisinin İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti
Büyükçekmece aday adaylarından hiçbirinin katılmadığı
ziyarette konuşan Uysal, bügüne kadar halkın belediyeyi
kazanmak için çırpındığını, fakat yapılan yanlış hamleler 
neticesinde sürpriz sonuçlar çıktığı eleştirisinde bulundu

TAKIM OYUNU OLMAZSA GEÇMİŞ OLSUN!
AK Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı olarak adı açıkla-
nan İBB Başkanı Mevlüt Uysal

partisinin İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek
teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe
Başkanı Murat Çelik'in karşıladığı Uysal,
geçmişe dönük sert eleştirilerde bulundu.
Kendisiyle birlikte Büyükçekmece'nin AK

Parti ile tanışacağını savunan Uysal, “Bu
tek başına olacak bir şey değildir. Siyaset
teşkilatla yapılır. Takım oyunu güzel olur
ise netice alınır. Takım oyunu güzel ol-
mazsa geçmiş olsun. Takım oyunlarında
teknik direktörün, kulüp başkanının çok
önemli bir rolü vardır. Ayrıca siyasetin bazı
incelikleri vardır” uyarısını yaptı. 
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HALK BELEDİYEYİ VERMEK İÇİN ÇIRPINIYOR
AK Parti'nin Büyükçekmece'de,
belediye başkanlığını aldığı birçok
ilçeden daha fazla oy aldığını

hatırlatan Uysal, “2009'da burada yüzde
43 oyla kaybettiğimizde ben Başakşe-
hir'de yüzde 38'le belediye başkanı seçil-
dim” örneğini verdi. Halkın belediyeyi
AK Parti'ye vermek için çırpındığını dile
getiren Uysal, “Ama bizim eksiklikleri-

mizden dolayı belediyeyi alamıyoruz. Siya-
sette tablo doğru okunursa netice de güzel

olur” dedi. AK Parti'nin güçlü isim-
leri, milletin kazanmak için mücadele
verdiği ama teşkilatın doğru adımı
doğru zamanda atmadığı yerlere
aday gösterdiğini belirten Uysal, ken-
disinin adaylığının buna örnek oldu-
ğunu söyledi.  I SAYFA 5
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SAYFA 3Mehmet MERT

İşte hendek
işte deve...

SAYFA 4Bahadır SÜGÜR

Tarih 23 Ekim
2018...

SAYFA 5Fakir YILMAZ

Oktar’laştırılan
gazetecilik!

BArIŞ KIŞ

hABer AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik, Uysal’ı çiçekle karşıladı. Birçok partilinin iştirak ettiği ziyarete AK
Parti belediye başkan aday adaylarından hiçbirinin katılmaması, Uysal’a tepki olarak yorumlandı. 

SuRPRIZ SONuC
YANLIS HAMLE 

ASLA YILMA
HEP CALIS

yıLBAşı AkşAmı
kuş uçmAyAcAk

MEVLÜT UYSAL, HALKIN ÇIRPINMASINA RAĞMEN YAPILAN HATALAR
NEDENİYLE BÜYÜKÇEKMECE’DE SEÇİMİN KAZANILAMADIĞINI SÖYLEDİ

Çöp yığınları için
demokratik açılım!

Çöp yığınları nedeniyle çok eleştirilen İstanbul'un eski Belediye Başkanı Prof.
Dr. Nurettin Sözen, "5 yıl içerisinde 2 defa yapılmış olan işçi grevinde biriken

çöplerdir" dedi ve grevlerin demokratik bir tutum olduğunu söyledi

ÇÖP SORUNU SÜREKLİ İSTİSMAR EDİLİYOR
1989-1994 yılları arasında İs-
tanbul Büyükşehir Belediye

Başkanlığı yapan Nurettin Sözen,
bugüne kadar çok konuşu-

lan çöp dağları, İstan-
bul'un su kesintisi, gibi
konulara kendi dö-
nemlerinde çözüm
bulduklarını söyledi.

Kendi döneminde yaşa-

nan çöp sorunun istismar edildiğini
belirten Sözen, “5 yıl içerisinde 2
defa yapılmış işçi grevi nedeniyl çöp-
ler birikti. Eğer sendika, toplu söz-
leşme ve grev varsa bunları anlayışla
karşılamak gerekiyor. Demokrasisi,
sendikası, grevi olmayan bir top-
lumda yaşamaktansa, çöp yığınla-
rıyla demokrasi içinde yaşamayı
yeğlerim” şeklinde konuştu.  I SAYFA 5
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muhammed öldü
maç tatil edildi!

Verilere göre her
yıl doğaya atılan

plastik atık miktarı artı-
yor. Çevre Koruma ve
Ambalaj Atıkları Değer-
lendirme Vakfı (ÇEVKO)
Genel Sekreteri Mete

İmer, 2018 yılında 650
bin ton ambalaj atığının
geri kazandırıldığını ve
bunun 181 bin tonunun
plastik ambalaj atıkla-
rından oluştuğunu 
söyledi. I SAYFA 4
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İstanbul Süper
Amatör Lig 6.

Grup'ta Yıldırım
Bosnaspor ve Kü-
çükköyspor ara-
sında oynanacak
maç öncesi çıkan
kavgada Küçükköy
taraftarı Muham-

med Yücel (17) bıçakla-
narak hayatını kaybetti.

İki takım arasın-
daki mücadele, ya-
ralanan taraftarın
hayatını kaybettiği
haberi stada ulaş-
tıktan sonra tatil
edildi.
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sokak ortasında
pompalıyla dehşet
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Nimet Baylan Bazan

NoeL BABA
plastik topladı 

PLAstİk 
kİRLİLİk

İBB eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen

Lokman Çağırıcı

Muharrem İnce
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D ünyada artan nüfus, iklim deği-
şikliği nedeniyle yeraltı su kay-
naklarının gittikçe azalması,

yaşanacak olan su kıtlığının en büyük se-
bepleri arasında gösteriliyor. Bu anlamda
2030 yılında su sıkıntısı çekmesi beklenen
ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.
Türkiye'de son 20 yılda kişi başına düşen
su miktarının bin 700 metreküplerden, bin
400 metreküplere gerilediğini, ortalama
yüzde 18 oranında azaldığını belirten İs-
tanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, 2030 yı-
lında kişi başına düşen su miktarının bin
metreküplerin altına ineceğini ifade etti.

Tehlike alarmı veriyor

İklimsel nedenlerle birçok dere ve gölün
suyla tanışamadığını belirten Prof. Dr.

Meriç Albay, "121 milyar metreküp civa-
rında bir suyumuz var. Su hacmimiz, kul-
lanılabilir su miktarımız belli. Fakat
nüfusumuz artıyor ve iklimsel nedenlerle
birçok kaynağımız şu anda tehdit altına
girmeye başladı. Su kaynağı belli olsa da
iklimsel nedenlerle birçok dere ve gölümüz
suyla tanışamıyor. Türkiye'de göllerimiz,
derelerimiz akmamaya başladı. Biz yıllar-
dan beri belki de tarımda büyük hatalar
yaptık. Kullanmamız gereken suları kul-
lanmadık, kullanmamamız gerekenleri
kullandık. Şu anda derelerimizi, gölleri-
mizi kurutmaya başladık. Burdur, Kızılır-
mak, Akarçay Havzası'nda hatta Afyon
Bölgesi'nde şu anda birçok gölümüz ya
kurudu ya da kurumak üzere. Derelerimiz
akmıyor ya da bir şekilde sadece mevsim-
sel akar duruma geldiler. Tehlike aslında

çok büyük" dedi.

Haritada var gerçekte yok

Büyük Menderes, Gediz Nehri gibi önemli
tatlı su kaynaklarımızı kullanamadığımızı
ifade eden Prof. Dr Albay, "Büyük Mende-
res ve Gediz Nehri çok kirli akıyor. Bunlar
var olan ama bizim kullanamadığımız su
kaynakları. Ergene Çayı'nı şu anda hiçbir
şekilde kullanamıyoruz. Arabanızı yıkar-
ken bile tereddüt etmeniz gereken sular
bunlar. Şu anda birçok sığ gölümüz bit-
mek üzere. Haritada görünen gölleri böl-
geye gittiğimizde göremiyoruz. Birçok
alanımız kurumaya başladı. Örneğin Ya-
rışlı Gölü, Eber Gölü buralar artık can çe-
kişiyor. Acı Göl'de kilometrelerce
yürüyorsunuz neredeyse burada su kal-
mamış. Su kaynakları azıcık bir tehdide

uğradığında bu alanların kuruması an
meselesi. Burdur Gölü, şu anda büyük
tehdit altında. Karadeniz Bölgesi hariç şu
an Türkiye'de büyük sıkıntı var" şeklinde
açıklamada bulundu.

Balıklarımızı yok ediyoruz

"Bunun tek çözümü şu. Öncelikle suyu-
muzu kötü kullanmayacağız. Tarımdaki
kullanımı denetim altına alacağız" diyerek
sözlerine devam eden Prof. Dr. Albay şun-
ları kaydetti: "Derelerimizde suların ak-
ması için suları olabildiğince biraz daha
iyi depolayıp buharlaşmayı azaltıcı önlem-
lere gitmemiz lazım. Aksi takdirde biyoçe-
şitliliğimiz tehdit altına giriyor,
balıklarımızı yok ediyoruz. Bir an önce
ekosistem temelli su yöntemine geçmek
durumundayız." DHA

Küresel ısınma ve nüfustaki artış son 
20 yılda kişi başına düşen su miktarını

bin 700 metreküpten bin 400 
metreküplere düşürdü. Düşüşün daha da

devam edeceğini dile getiren İstanbul
Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, 2030
yılında kişi başına düşen su 

miktarının bin metreküplerin
altına ineceğini ifade etti
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Su tasarrufunun ilkokullarda ders olarak okutulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr.
Albay, su kültürünü hala insanlara kazandıramadıklarını söyledi. Prof. Dr. Albay, Almanya'da
kişi başına düşen su miktarının 6 bin metreküp iken bizde bu rakamın bin 500 metreküpün

altında olduğunu vurgulayarak, "Ama onlar suya bizden daha doğru bakıyorlar. Bunu yapa-
bilecek akademik birikim de var. Biz İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi olarak bütün

ülkenin su kaynakları üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizin tüm bölgelerinde büyük sıkıntı var.
Akarçay, Burdur, Küçük Menderes Havzası, Maraş bölgesi şu anda ciddi tehdit altında. Bura-

lar gelecek yıllarda daha büyük sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Önlem
alınıp hem yerleşim alanlarının hem de tarımsal alanların tekrar

planlanıp su kaynaklarının daha doğru yönetilmesi lazım.
Suyu yönetmek 2-3 yaşındaki çocuktan itibaren başlamalı.

Suyumuzu boşuna kullanmayalım. Sanayide birinci sınıf
sularımızın kullanılmasını yasaklayalım. Ülkenin buna

lüksü yok. Deniz suyu kullanabilirler. Tatlı suların sa-
nayide kullanımını engellemeliyiz. Su kültürünü ge-

liştirmeliyiz" dedi.

Su kültürünü geliştirmeliyiz

Ülke olarak nüfus planlamasını iyi yapıp daha doğru bir şe-
kilde insanların kendi şehirlerinde kalmasını sağlamamız ge-

rektiğini dile getiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay sözlerini şöyle noktaladı: "Metropolleri yara-

tırsak havzalar yetmeyebilir. İklimsel nedenler ülkemizin baş belası. Bu durum gelecek
yıllarda bizi daha da sıkıştıracak gibi gözüküyor. İklim değişikliğinden en çok ülkemiz

etkilenecek. Havadaki değişim sularda da ortaya çıkacak. Bu da hayatın durması
demek. Büyükşehirlerde havzalar arası zaman zaman su taşınma durumu oluyor.

Halka suyu vermek durumundasınız, mutlaka suyla tanışmak durumundasınız
ama büyükşehirlerde bir yere kadar bu çözüm olur belli bir süre sonra

olmaz. Bizim havzalar arası su taşımayı değil gerçekten insanların
suyu nasıl kullanacağını anlatmamız lazım. Her akarsuyun

kendi havzasında akma özgürlüğü var."

Metropol şehirlere havzalar yetmezMetropol şehirlere havzalar yetmezMetropol şehirlere havzalar yetmezMetropol şehirlere havzalar yetmezMetropol şehirlere havzalar yetmezMetropol şehirlere havzalar yetmezMetropol şehirlere havzalar yetmezMetropol şehirlere havzalar yetmez

KUREsEL IsINmAKUREsEL IsINmAKUREsEL IsINmAKUREsEL IsINmAKUREsEL IsINmAKUREsEL IsINmAKUREsEL IsINmAKUREsEL IsINmA
sUyUmUzU tUKEttI

Metropol şehirlere havzalar yetmez

KUREsEL IsINmA
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

İstanbul'da 2018'de birbi-
rinden çarpıcı olaylar yaşandı.
İşte 2018'yılına damgasını

vuran İstanbul'daki olaylar:

OKTAR VE GRUBUNA 
YÖNELİK OPERASYON

11 Temmuz'da İstanbul Mali Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü,  Adnan
Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operas-
yon yaptı. Operasyon kapsamında 235
kişi hakkında gözaltı karar verildi. Ope-
rasyon kapsamında Adnan Oktar'ın
evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye
baskınlar düzenlendi. Oktar Çengel-
köy'deki evinde gözaltına alındı. Başsav-
cılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken
yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın
mal varlıklarına el konurken şirketlerine

kayyım atandı. Soruşturma kapsa-
mında, Adnan Oktar'ın da aralarında
bulunduğu 135 kişi "Suç işlemek ama-
cıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel is-
tismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da
aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan
tutuklandı.

SÜTLÜCE'DE BİNA ÇÖKTÜ

24 Temmuz'da Sütlüce'de İmrahor Cad-
desi üzerinde bulunan bir temel açma
çalışması sırasında toprak kayması ya-
şandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı
binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş gü-
venlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra
büyük bir gürültüyle çöktü. 6 Eylül
2018'de Bostancı açıklarında bir heli-
kopter düştü. Helikopterdeki pilot İsmet
Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu

üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafın-
dan kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hasta-
neye kaldırılan Halil Ünver yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybetti. 

CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlı-
sıyla evlenebilmesi için gereken evrakları
almak için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın
İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve bir
daha çıkmadı. Kaşıkçı'nın Türk yetkililer
isim vermeden yaptıkları açıklamalarda
Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldü-
ğünü söylüyordu. Riyad bu açıklamaları
başta reddetse de sonunda Kaşıkçı'nın
'sorgu sırasında çıkan bir kavgada ka-
zara öldüğünü' kabul etti.
DHA

İstanbul’da 2018’e iz bırakan olaylar 

11 Temmuz'da İstanbul Mali 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4
ilde operasyon yaptı. Çok sayıda kişi

gözaltına alındı.



A N itibari ile AK Parti İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayını ve tüm
ilçelerin adaylarını açıkladı.

Günlerce hatta aylarca yazdık çizdik
yorumladık.

En son 27 Aralık 2018 günü yazdığımız ve
haber sitemizde aynı tarihte, gazetemizde ise
ertesi gün yayınlanan yazımızda 'İşte AK
Parti istanbul adayları diyerek' istedik ki açık-
lanacak listeyi herkesten önce biz ilan edelim.

Yayınladığımız listede değişme ihtimaline
çok az oran verdik.

Derken artık adaylar kesinleşti.
28 Aralık Cuma akşamı ise herkesin gözü

kulağı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaydı.
An be an Cumhurbaşkanı Edoğan ile Binali

Yıldırım'ın baş başa yaptığı toplantıya bağ-
lantı halindeydik.

Oradan dışarı sızan bilgi anında sosyal
medyadan paylaşılıyordu.

Tabi farklı paylaşımlar da yok değildi.
Derken aynı akşam saat tam 20.05'de tele-

fonum çaldı.
Arayan kaynağım Silivri, Beşiktaş ve 

Maltepe'nin MHP'ye verildiğinin kesinleştiğini
belirtti.

Tesadüfen Silivri'deydim.
Anında yanımdaki dostlarla paylaştığımda

ve sosyal medya hesabımdan Silivri'nin adayı
Volkan Yılmaz diye ilan ettiğimde hiç ama
hiç kimse inanamamıştı.

Arayan bazı MHP ve AK Parti'nin yönetici
dostları ise 'Hayret valla, adayımızı senin face
hesabından öğrenmek de varmış' diyerek bana
tebrik partililerine de sitem gönderiyorlardı.

Kesin mi?

Gecenin en çok duyduğum sorusu 
'Şuranın adayı kim' ve verdiğin cevap 
karşısında 'Kesin mi?'

Ya mübarek sordun soruyu.
Esenyurt'un adayı kim.
Diyoruz Azmi Ekinci.
Bir de kesin mi diyor.
Yok devenin nalı...
Kesin olması için elimizde yetki yok ki.
Bekle bir gün.
Cumhurbaşkanı Edoğan'ın ağzından duy.
O zaman kesinleşsin.
Madem söylediğimize itibar etmiyorsun

neden soruyorsun.
Hadi cevabı aldın, şu 'kesin mi?' sorusuna

ne cevap vermemizi beklersin...
Yüzde yüz mü.
Yok yok yüzde bin beşyüz.
Haaa. Bir de bu var.
Yüze bir milyon.
Hay anam hay...
Bin size ne diyeyim...

Son saniyede değişenler

Perşembe günü yayınladığım listede şu
isimler değişti.

Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Nihal Yıldırım
Ve MHP'ye verilen 3 ilçe.
Beşiktaş'ta Serkan Toperi
Maltepe'de Ahmet Baykan
Silivri'de Volkan Yılmaz

***
Aslına bakarsanız MHP'ye verilen üç ilçe

diğer üç ilçeyi de beraberinde değiştirdi.
Yani yukarıdaki 13 ilçenin altısı MHP ile

yapılan ittifak yüzünden değişti.
Örneğin Velittin Küçük aslında AK 

Parti'den başvurdu ama desteğ MHP'den 
almaktaydı.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne talip olan
Velittin Küçük, komşu ilçelerden Silivri
MHP'ye verilince zayıfladı ve adı listeden 
silindi.

Velittin Küçük'ü zayıflatan bir başka ge-
lişme de Mevlüt Uysal’ın adaylığı oldu.

Uysal şayet son anda Büyükçekmece'yi iste-
meseydi, Büyükçekmece'nin adayı Velittin
Küçük olacaktı. 

İşte hendek işte deve...

Dedik ya; 'İşte hendek işte deve..'
Hani şu şuraya bu buraya olayları 

kesinleşti.
Şimdi sıra hendeği geçmekte.

Listeleri paylaşmaya başladı-
ğımızda aman Allah'ım.

Mesaj yağmuruna tutulduk.
Tebrik eden mi dersiniz.
Çuvalladın diyen mi.
CHP'de de AK Parti'de de adayları her

seçim ilk sen açıklıyorsun diyen mi.
Bu burada nal toplar, şu şurada bunun

işine yaradı diyenler mi?
Bu saatten sonra artık adaylar yarışacak

biz izleyeceğiz.
Adaylar koşacak, biz yazacağız.
Her seçim sonrası gibi.
Kimi başkan olacak, kimi seçim kaybetse

bile ödüllendirilecek olan yine bize olacak.
Sağlık olsun.
Nankör bir mesleğimiz olduğunu bile bile

bu meslekten vazgeçmeyeceğiz....
***

Yeri gelmişken 'İşte hendek işte deve' hika-
yemizi paylaşalım...

...
Yaşlı baba, “ölüm hak, miras helal” diye-

rek oğullarını yanına çağırır ve mallarını tak-
sim eder. Geriye paylaşılmayan 17 deve kalır.

Develerin yarısını büyük oğluna, üçte birini
ortancaya, dokuzda birini küçük oğluna bırakır.

Çocuklar teşekkür eder.
Gün gelir, baba Hakk’ın rahmetine kavu-

şur, gayrimenkul ve menkulleri bölüşürler
ama develeri bir türlü pay edemezler.

17, ne ikiye, ne üçe, ne de dokuza bölünür.
Kardeşlerden biri, “Develerden birini kese-

lim” der.
Diğeri ise “Devenin ölüsü değil bize dirisi

lazım” diye karşı çıkar.
Soluğu bilge dedenin yanında alırlar du-

rumu anlatırlar.
Dede, “Benim devemi alın ve ona göre kar-

deşçe pay edin” der.
Sevinirler. 18 develeri olur.
18’i ikiye bölerler. 9’u büyüğün olur. 

Kalanı üçe bölerler, 6’sı ortancanın, ikisi 
küçüğün olur.

Bu kez 18. deve ortada kalır.
Yine bilgeye giderler. O da gülerek,

“Madem sorunu çözdünüz, benim deveyi
bana geri verin” der. Bu hikaye de böyle biter.

***
Şimdi bakalım koca İstanbul ve ilçelerini

pay edenler bu hikayede olduğu gibi 17 deveyi
eşit bölmeği başarabilecekler mi...?

İşte 33 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşe-
cek seçimlerde, Adalet ve Kalkınma Parti-
si'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Binali Yıldırım

Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atilla Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Mehmet Tevfik Göksü
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Tuzla: Şadi Yazıcı
Şişli: Nihal Yıldırım
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
"Cumhur İttifak'ı ile MHP'ye verilen ilçeler:
Beşiktaş'ta Serkan Toperi
Maltepe'de Ahmet Baykan
Silivri'de Volkan Yılmaz
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Kartal’da bir kişi güpe gündüz sokak ortasında pompalı tüfek ile
bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan yerdeki yaralıya 
yumruk ve tekme attıktan sonra aracını üzerine sürdü. Yaralanan
Serkan Yanıkgül, “Çekilmesem ezecekti” diye konuştu

K orkunç olay Kartal Petrol İş Ma-
hallesi'nde meydana geldi. İddia-
lara göre birbirlerini tanıyan ve oto

galeri işi yapan Serkan Yanıkgül (36) ile
Volkan Ç. arasında daha önceden anlaş-
mazlık yaşandı. İkili arasında cep telefo-
nundan hakaret ve küfürlü mesajlar
nedeniyle tartışma yaşandı. Akşam saatle-
rinde Volkan Ç., Serkan Yanıkgül'ün bulun-
duğu yere gelerek tekrar tartışmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle
tartışma büyümeden sona erdi. Bir süre
sonra tekrar aracıyla gelen Volkan Ç. elin-
deki pompalı tüfek ile Yanıkgül'ü bacağın-
dan yaraladı. Saldırgan daha sonra yerdeki
yaralıya tekme ve yumruk attıktan sonra
aracı üzerine sürdü. Çevredeki vatandaşla-
rın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan
şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan
sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırgan
Volkan Ç. daha sonra polis merkezine gide-
rek teslim oldu.

6 defa ameliyat oldu

Silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan
Yanıkgül sol bacağından 6 defa ameliyat
oldu. Saldırıya uğradığı olay anını anlatan
Serkan Yanıkgül, "Bir arkadaşımızın oto ga-
lerisinde otururken, daha önce anlaşmazlık
nedeniyle görüşmediğim bir arkadaş ara-
cıyla geçerken benim motorumu görüyor.
Yanıma gelerek tartışmaya başladık. Daha
sonra aracıyla ayrıldı.Bir süre sonra silahla

tekrar geliyor. Bacağıma ateş ediyor. Ben
yere düşüyorum. Yerdeki tekme ve yumruk
atıyor. Aracı üzerime sürüyor çekilmesem
ezecekti" diye konuştu.

45 gün sonra tahliye ettiler

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen
Yanıkgül "6 ameliyat oldum 5 ay sürecinde
iyileşme var. Yarama bağlı parçalı kırıklı,
sancılar ilk zamanlar çok yaşamıştım.Za-
manla iyileşiyor. Olayın adli boyutu da var.
Saldırgan serbest. 45 gün tutuklu kaldı. 28
Şubat'ta mahkememiz var. Mahkemeden
önce serbest kaldı. Böyle bir dehşeti yaşa-
yıp, şahsın serbest bırakılmasını anlayamı-
yorum. Ailecek çok büyük sıkıntılar yaşadık"

diye konuştu.

Can güvenliğimiz yok

Eşi Efru Yanıkgül de hem maddi hem de
manevi anlamda sıkıntılı günler yaşadığını
belirterek “Eşim sağlığını kaybetti. 2 çocu-
ğumuz var ben çalışamıyorum eşim çalışa-
mıyor. Ayrıca can güvenliğimizden de
endişe duyuyorum.Çünkü bu vahşeti yapan
bir insan bize her şeyi yapabileceğini düşü-
nüyorum. Böyle bir suçu işlemiş bir insanın
serbest kalması mümkün olmaması gerekti-
ğini düşünüyorum. İlk mahkememiz 28 şu-
bat'ta. Şu anda dışarıda serbest olması bizi
her anlamda üzüyor" açıklamasını yaptı.
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
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İşte hendek 
işte deve...

Serkan Yanıkgül, 
silahlı saldırı 
sonucu hastaneye 
kaldırıldı. Sol 
bacağından 6 defa
ameliyat oldu. 
Yanıkgül, 
"Vurduktan 
sonra yerde de
tekme ve 
yumruk attı" 
ifadesini 
kullandı. 

VURDUGU YETMEDI
EZMEK ISTEDI

Kapkaççılar 
dehşet saçtı
Ataşehir'de bankadan çıkarak aracına binmek isteyen bir kadının çantası 
otomobille yanından geçen kapkaççılar tarafından alınmak istendi. Çantasını
bırakmayarak kapkaççılara direnen kadın yerlerde sürüklendi

olay Barbaros Mahallesi'nde
meydana geldi. Sevgi Kork-
maz eşi ile birlikte bankadan

çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada
plakası alınamayan bir araçta bulunan
kapkaççılar, Korkmaz'ın elindeki çantayı
almak istedi. Korkmaz çantayı bırakma-
yarak kapkaççılara direndi. Çantasını
vermeyen kadın sürüklenerek hafif şe-
kilde yaralandı. Kapkaççılar çantayı ala-
mayınca kaçmaya başladı. Sürücü
koltuğundaki kapkaççı paniğe kapılınca
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldı-
rıma çıkan otomobil park halindeki bir
motosikleti altına aldı. Çevredekiler ara-
cın altında sıkışan motosikletle kaçmaya
çalışan kapkaççıların peşinden koştu. Bir
süre sonra aracın altındaki motosikletten
kurtulan kapkaççılar izlerini kaybettirdi.

Çantamı vermedim

Olayı gören çevredekiler hemen kadının
yardımına koştu. Hafif şeklide yaralanan
kadın için ambulans ve polis ekiplerine
haber verildi. İhbar üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdaha-
leyi ambulansta yaptı. İlk müdahalenin
ardından polis merkezine götürülen
Sevgi Korkmaz, “Kapkaç yapmaya çalış-
tılar. Çantalı almak istediler ama diren-

dim, vermedim onlara" diye konuştu.
Sevgi Korkmaz'ın eşi ise “Bankadan çık-
tık. Çantayı kaptılar eşim de vermedi.
Motora çarptıktan sonra araçla kaçtılar.
Bankadan çıkarken gördüler, pusuya yat-
mışlar" diye konuştu.

Kameralara yansıdı 

Yaşanan kapkaç girişimi güvenlik kame-
raları tarafından görüntülendi. Görüntü-
lerde Sevgi Korkmaz aracına binmek
istediği sırada yanına yaklaşan kapkaççı-
lar kadının çantasını almaya çalışıyor.
Çantayı alamayan kapkaççılar park ha-
lindeki bir motosikleti altına aldıktan
sonra kaçıyor.  DHA

Tam teçhizatlı
suç atölyesi!

JandaRMa İstanbul gene-
linde sahte içki satma hazır-
lığındaki H.O.'yu kıskıvrak

yakaladı. Şüphelinin Arnavutköy’de bu-
lunan evinde yapılan aramalarda satışa
hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bu-
lunan binlerce sahte içki şişesi, dolum
tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe ka-
pağı ile 1 adet alkol metre ele geçirildi.
Operasyonla H.O ve olayla bağlantısı
olan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.
H.O.'nun Arnavutköy ikamet adresinde
sahte içki imalatı yaptığı bilgisini alan
Jandarma ekipleri harekete geçti.
H.O.’nun evde ürettiği sahte içkileri, İs-
tanbul genelinde alkol satışı yapan tekel
bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine
satacağını tespit etti. DHA

Çukura düştü
Beyoğlu'nda çalışma
sonrası öylece bırakılan çu-
kura yağmur suyu doldu.

Çukuru fark edemeyen bir motosiklet
sürücüsü çukura girince dengesini
kaybedip motosikletten düştü. Arka-
dan gelen otomobil de son anda du-
rabildi. Şans eseri motosiklet
sürücüsü hafif şekilde yaralanırken,
kaza ve sonrasında yaşananlar sürü-
cünün kask kamerasına yansıdı.

Hafif sıyrıklarla atlattı

Kaza önceki gün saat 18.00 sırala-
rında meydana geldi. Kurtuluş Deresi
Caddesi üzerinde yapılan çalışma
sonrası kapatılmayan çukura giren
motosiklet sürücüsü denegesini kay-
bettikten sonra düştü. Arkadan gelen
otomobilin son anda durmasıyla facia
ucuz atlatıldı. Motosikletli kazayı hafif
sıyrıklarla atlattı. Aynı çukura yoldan
geçen başka bir motosikletin daha gir-
diği öğrenildi. DHA
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M esut Üner ismini ilk defa kesin
aday olarak bu tarihte ilan etmişiz.
Görünen köyün kılavuz istemediği

noktasında net cümleler kurmuşuz. İşte o
köşe yazımızdan bir kaç cümle;

"Ben kendi fikrimi beyan ediyorum.
AK Parti'nin Adayı yüksek bir ihtimalle
Mesut Üner'dir." 

"Ancak görünen o ki, AK Parti Çatalca
İlçe Başkanı Mesut Üner adaylığı garantile-
miş. Hemen hemen herkes "Mesut Üner
Aday" cümlesini sarf ediyor ise bu iş bitmiş
demektir. Telaffuz çok önemli.  2014'te yaşa-
nan sürpriz eğer ki yine yaşanmaz ve Savaş
Barutçu ismi yine sahneye çıkmaz ise Üner'İn

adaylığı garanti gibi." 
"Geçmişte aday olan yada aday adayı olan

isimlere de pek fırsat verilmeyeceği apaçık
ortada yahu! Bugün bana göre AK Parti'nin
en iyi vereceği karar Mesut Üner'in 
adaylığıdır." 

Tüm bu cümleleri 23 Ekim 2018 tarihli
köşe yazımızda dile getirmişiz. Bildiğimiz bir
şeylerin olduğunu noktasını es geçen 
arkadaşlara da pek bir şey söylemek 
istemiyorum.

Neyse gelelim bundan sonra ki süreçte ya-
şanacak olanlara...

Şimdiden sonra AK Parti'nin Çatalca'da
Belediyeyi alabilmesinin ikinci adımı İlçe
Başkanının İsmidir. Evet! Aynen öyle. İlçe
Başkanının kim olacağı gerçekten çok
önemli. Eğer ki Mesut Üner'in de dediği gibi "

Muhammet Aykın" ismi ilçe
başkanlığına getirilir ise bu tepki doğuracak-
tır. Muhammet Aykın'ın şahsiyeti ile ilgili
kimsenin bir sıkıntısı yok, ama ilçe başkanı
noktasında bu görevi yerine getiremeyeceği
bir çok partili tarafından dile getiriliyor.

Neyse İlçe Başkanının hangi kıstaslarda
olacağını yine genel merkez belirleyecek.

Ve gelelim 17 tane aday adayına!
Biliyorsunuz AK Parti'de Belediye Başkan

Aday Adayı sayısı 17 idi. Hiç birisi adaylığa

layık görülmedi.
Şimdi bu 17 kişi faal bir şekilde sizce

Mesut Üner'İn Belediye Başkanı olması 
için çalışır mı? 

Hep dediğim gibi, gelecek günler bizlere
ne getirecek hep birlikte göreceğiz.

CHP Çatalca'yı verir mi?
İYİ Parti'nin İstanbul İlçelerinden Üskü-

dar ve Çatalca'yı istediğini sağır sultan bile
duydu. Sizce CHP Çatalca'yı İYİ Parti'ye
verir mi? Bütün ilçelerde alınan oylar ba-
zında baktığımız zaman İYİ Parti'nin Çatal-
ca'yı istemesi normal. Yüzde 15 üstü alınan
bir oy var genel seçimde. Ve tabi Meral Ak-
şener fonksiyonu da.

İYİ Parti İlçe Başkanı Niyazi Uyar "Biz
aday çıkartacağız" diyor. Peki diyelim ki bazı
il ve ilçelerde olduğu gibi İYİ Parti Çatal-

ca'da CHP'ye rağmen de aday çıkartabilir
mi? Bugüne kadar da hiç bir şekli ile meclis
üyeliği noktasında herhangi bir pazarlığın da
söz konusu olmadığını dile getiriyor.

Bu satırlardan bir daha dile getirmek isti-
yorum ki, bu seçimin belirleyici partisi İYİ
Parti olacak Çatalca'da!

Birincisi ya CHP aday çıkartmayacak İYİ
Parti'ye verecek Çatalca'yı... Ya İYİ Parti
aday çıkartmayacak desteğini CHP'ye vere-
cek, ya aday çıkartacak AK Parti karşısında
oyları bölerek AK Parti'nin Çatalca'da seçimi
kazanmasına vesile olacak.

Yani her halükarda İYİ Parti bu seçimin 
1 Nisan şakasıdır!

Hepinize yeni yılda sağlık, mutluluk ve
huzur diliyorum. Allah neyi istiyorsanız bu
sene sizlere misli misli versin.

Tarih 23 Ekim 2018 gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Verilere göre her geçen yıl
doğaya atılan plastik atık

miktarı artıyor. Çevre 
Koruma ve Ambalaj 

Atıkları Değerlendirme
Vakfı (ÇEVKO) Genel
Sekreteri Mete İmer, 

2018 yılında 650 bin ton
ambalaj atığının geri 

kazandırıldığını ve bunun
181 bin tonunun plastik

ambalaj atıklarından 
oluştuğunu söyledi

P lastik alışveriş poşetlerinin ücretli
hale getirilmesi gibi düzenleme-
ler içeren kanun teklifi geçtiğimiz

günlerde TBMM Genel Kurulunda
kabul edildi. Belirlenen tarihten itibaren,
plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az
25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri
ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı
satış alanının her metrekaresi için 10 lira
idari para cezası uygulanacak. Kaynak-
ların verimli yönetimi ve plastik poşetler-
den kaynaklanan çevre kirliliğinin
önlenmesi amacıyla bu uygulama ha-
yata geçirildi. Meyve, kargo ve kuru te-
mizleme poşetlerinin yer aldığı bazı
poşet grupları ise ücrete tabi olmayacak.
ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer,
2018 yılında geri dönüştürülen ürünlerin
sayısını açıkladı. Bu yıl 650 bin ton am-
balaj atığının geri kazanıldığını belirten
İmer, "Bunun 181 bin tonu plastik am-
balaj atıklarından oluşuyor. Plastiğin ya-
nında cam, metal, kağıt, ahşap,
kompozit gibi ürünler de var" diye
konuştu.

Dönüşüm evlerde başlıyor

Daha yaşanılabilir bir dünya için geri
dönüşüme destek olmak gerektiğinin al-
tını çizen İmer, "Bu dönüşüm evleri-
mizde başlıyor. Tüketici olarak
yapmamız gereken şey atıklarımızı ayrı
biriktirmeliyiz. Özellikle yaş ve kuru
olmak üzere biriktirmeliyiz, bu bizim en
önemli ve yapmamız gereken iş. Daha
sonra bu atıkların ayrı ayrı toplanıp geri
dönüşüme sevk edilmesi lazım" ifadele-
rini kullandı.

Yukarı dönüşümü hedefliyoruz

Geri dönüşümün kullanılan atıkların

kaynak olarak değerlendirip sisteme
dahil edilmesinden oluştuğunu söyleyen
İmer, "Geri dönüşüm önemli bugün gel-
diğimiz noktada kısıtlı kaynaklar çevre
kirliğinin artması, bizi geri dönüşüme
daha fazla yönlendirdi. Kullanılan ürün-
lerden yenilerini elde ediyoruz. Hedefi-
miz geri dönüştürdüğümüz ürünlerin ilk
ürünlere kıyasla daha kaliteli ve çevreye
daha az olumsuz etki de bulunmasıdır,
buna yukarı dönüşüm diyoruz" dedi.

31 milyar liralık katkı

Geri dönüşüm çalışmalarının ülke eko-
nomisine de ciddi katkıları olduğunu
vurgulayan Mete İmer, "2005 yılından
bugüne kadar yaptığımız çalışmaların
Türk ekonomisine katkısını hesapladığı-
mız zaman bunun 31 milyar liralık bir
katkı sağladığını bulduk. Sadece 2017
yılında ise 2.6 milyar liralık katkısı
olmuş. 2017 yılında yaptığımız çalışma-
larla 9 bin 400 hektarlık ormanlık alan
da kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Enerji tasarrufu sağlıyor

Geri dönüşüm doğal kaynakları, çevreyi
koruyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Kü-
resel ısınmayı yavaşlatıyor, iş olanağı
sağlayıp ülke ekonomisine katkıda bulu-
nuyor. ÇEVKO'nun rakamlarına göre
doğaya atılan plastik atıklar her yıl artı-
yor. Son 5 yılda 821 bin ton plastik atı-
ğın yüzde 30'a yakını geri dönüştürüldü.
Buna göre, 2013 yılında geri dönüştürü-
len 503 bin ton atığın 142 bin tonu, 2014
yılında 554 bin tonun 155 bin tonu,
2015 yılında 581 bin tonun 167 bin
tonu, 2016 yılında 637 bin tonun 172
bin tonu, 2017 yılında ise 656 bin tonun
183 bin tonu plastikti. DHA

PlaSTık kıRlılık

Zulme karşı
mücadele şart

“Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim” konulu sem-
pozyumda konuşan akademisyen ve ilim adamları, dünyaya “Kudüs
İslam şehridir. İsrail zulmüne karşı mücadele edeceğiz” mesajı verdi

Bağcılar Belediyesi, Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yurt dı-
şındaki Filistinli Alimler Heyeti ve

MÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sü-
recek olan "Osmanlı Döneminde Kudüs'te
İlim Hayat ve Eğitim" sempozyumu başladı.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç
Yerleşkesi’nde gerçekleşen programa Türkiye,
Filistin, Ürdün, Lübnan ve Irak’tan siyaset,
akademisyen ilim adamları konuşmacı olarak
iştirak etti. 

Tutsak halde yaşıyor

Osmanlı Devleti dönemindeki Kudüs'ün sos-
yal, kültürel ve eğitim hayatının masaya yatırıl-
dığı etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul
Milletvekili Hasan Turan, "Osmanlı Devle-
ti’nin Filistin topraklarından çekilmek zorunda
kalmasından sonra Kudüs kan ağlıyor. Mes-
cidi Aksa’nın gözyaşları bir türlü dinmiyor. Fi-
listin kendi toprakları üzerinde tutsak halde
yaşıyor. İsrail bütün haydutluğuna dünyanın
gözü önünde devam ediyor. Birleşmiş Milletler
sürekli kınama kararı yayınlıyor. Bugüne kadar
800’ün üzerinde kınama yapmış. Hep kınıyor-
lar. Birleşmiş Milletler kınama teşkilatına
döndü. Kudüs’ün özgürlüğü ümmetin özgür-
lüğünden geçiyor ümmet özgür olursa Kudüs
özgürleşecek" dedi.

Türkiye'yi ciddiye alıyoruz

Türkiye'nin Filistin meselesinde gösterdiği

tavrın çok önemli ve memnuniyet verici ol-
duğunu belirten Filistin'in Ankara Büyükel-
çisi Faed Mustafa "Türkiye'yi biz bu
bağlamda çok ayrı bir yere koyuyoruz. Her
birimiz Türkiye'yi çok ciddiye alıyor ve
önemsiyoruz. Türkiye'nin bu adaletsizliğe,
zulme nasıl karşı durduğunu biliyoruz.
Gazze'deki insanların ne kadar acı çektiğini
biliyoruz. Kudüs'e karşı planlar bitmeye-
cek" diye konuştu.

Büyük bir imtihan

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ise “Biz Müslümanlar için Kudüs büyük bir
anlam ifade etmektedir. Mukaddes beldele-
rin her birinde ecdadımızın gerçekten
büyük bir emeği, hasreti var. 
Oraların gerek kurtuluşunda gerek ima-
rında gerçekten bugün yüzyıllar boyunca
da bizleri onurlandıracak duruşları hep
göstermişlerdir” şeklinde konuştu. Ku-
düs’teki İsrail zulmüne dikkat çeken Çağı-
rıcı şöyle devam etti: “O mübarek beldenin
bahçelerinin içerisine kadar zalim İsrail as-
kerlerinin girmesi insanın kanına dokunu-
yor. İslam aleminin büyük bir imtihandan
geçiyor. 21. yüzyıl dünyasında hala orada
zulüm devam ediyorsa durup kendimize bir
kaz deha bakmamız gerekiyor. Cumhur-
başkanımızın göstereceği yolda yapılacak
mücadelenin maddi ve manevi olarak
içinde olacağız.”

Yılbaşı
akşamı
kuş uçmayacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı
günü ve gecesi İstanbul genelinde
39 bin polis ile 4 bin jandarmanın
görev yapacağını açıkladı

Vali Yerlikaya tarafından
yapılan yazılı açıklamada,
“2019 yılını sağlık ve huzurla

karşılamanın heyecanı içerisindeyiz.
Yeni yılı huzur ve güven içinde karşıla-
yabilmek için güvenlik güçlerimiz, sağlık
camiamız ve yerel yönetimlerimizle bir-
likte bütün hazırlıklarımızı yaptık" de-
nildi. Açıklamada, "Yılbaşı günü ve
gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jan-
darmamız, denizde 10 ayrı noktada
görev yapacak sahil güvenlik ekipleri-
miz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 am-
bulans ve bütün hastanelerimizdeki acil
servis görevlilerimizle Valiliğimiz Ko-
muta Kontrol Merkezi koordinasyo-
nuyla hizmetinizdeyiz. Acil hallerde 155
Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güven-
lik, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye,
153 Zabıta, 186 Elektrik arıza ve 0507
257 76 15 numaralı Valiliğimiz Komuta
Kontrol Merkezi ihbar müracaat hattı-
mıza her an ulaşabilirsiniz. Sağlık,
huzur ve afiyet dolu bir yıl temenni edi-
yor; saygıyla selamlıyorum" ifadeleri
kullanıldı.  DHA

Tiyatroda, uzay yolculuğuna çıktılar
Maltepe Belediyesi’nin
Prof. Dr.Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde 2018

yılında çocuklara yönelik tiyatro oyun-
ları, bu hafta sonu iki ayrı oyunun
gösterimiyle sona eriyor. Mavi Kum-
panya oyuncuları yeni yıl arifesinde

“Ay’a Gittim Sanki” isimli oyunu
sahneledi. Orhan Sanay’ın yaz-

dığı oyunda, dünya dışındaki
gezegenleri ve uzayı kavra-

yamayan Nesli’nin öykü-
süne yer verildi. Oyunda,

annesi ile birlikte
uzaya ilişkin kitaplar

okuyan Nesli, hayalinde uzay yolculu-
ğuna çıkarak, gerçek bir astronot gibi
sonsuz boşluk hakkında bilgi sahibi
oldu. Gürcan Ali Gül’ün yönettiği
oyunda Eyyüp Fındık, İlknur Koçak,
Recep Günay, Serkan Arslan rol aldı.
Minik izleyicilere bilim ve teknolojiyi
aşılayan, astronomiyi, araştırmayı
sevdiren, dünyayı ve gezegenleri an-
latan, eğlendirerek öğreten oyun çe-
şitli efektlerle süslendi. Mavi
Kumpanya oyuncuları 31 Aralık Pazar
günü de “Keşke Her Gün Yılbaşı
Olsa” isimli oyunu Maltepeli minik ti-
yatro izleyicileri için sahnedi. 



PAZARTESİ 31 ARALIK 2018 5İSTANBUL

A K Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı olarak adı açıklanan
İBB Başkanı Mevlüt Uysal partisi-

nin İlçe Başkanlığı;'nı ziyaret ederek teşkilat
mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe Başkanı
Murat Çelik'in karşıladığı Uysal, geçmişe
dönük eleştirel açıklamalarda bulundu. "İn-
şallah bu toplantımızla birlikte Büyükçek-
mece'de seçim çalışmasının ilk adımını
atmış bulunuyoruz" diyen Uysal, "Bugün
aslında bir teşkilat toplantısı yapalım iste-
dik. Ben teşkilatla dertleşmek istedim. On-
ların ne düşündüğünü görmek istiyorum"
açıklamasını yaptı. 

Bu ilçenin kaderini değiştireceğiz

Büyükçekmece'ye aday olarak geldiğini ve
bunun bir başilangıç olduğunu belirten
Uysal, "İstanbul'a 1983 yılında üniversite
eğitimi için geldim. O günden bugüne İs-
tanbul'da yapılan her seçimde görev almış
birisiyim. Dolayısıyla ülkemizdeki seçimle-
rin nasıl geçtiğini azbuçuk bilirim" ifadele-
rini kullandı. 6 buçuk yıl Küçükçekmece'de
ilçe başkanlığı yaptığını hatırlatan Uysal,
"Ben Küçükçekmece'ye gittiğim zaman
kadar hiçbir sağ belediye iktidara geleme-
mişti. Büyükçekmece'nin de kaderini değiş-
tireceğiz" dedi. 

Takım oyunu olmazsa geçmiş olsun

AK Parti iktidarı ile tanışmayan Büyük-
çekmece'yi AK Parti ile tanıştıracaklarını
belirten Uysal, "Bu tek başına olacak bir
şey değildir. Siyaset teşkilatla yapılır.
Takım oyunu güzel olur ise netice alınır.
Takım oyunu güzel olmazsa geçmiş
olsun! Takım oyunlarında teknik direktö-
rün, kulüp başkanının çok önemli bir rolü
vardır. Ayrıca siyasetin bazı incelikleri var-
dır" uyarısını yaptı. Büyükçekmece bizim
şu anda AK Parti olarak belediye başkan-

lığını aldığımız birçok ilçeden daha fazla
oy aldığımız bir ilçe" diyen Uysal, "Biz
2009'da burada yüzde 43 oyla kaybettiği-
mizde ben Başakşehir'de yüzde 38'le bele-
diye başkanı seçildim" örneğini verdi. 

Doğru teşhis doğru tedavi

Büyükçekmece halkının AK Parti'ye bele-
diyeyi vermek için büyük bir gayret sarf
ettiğini dile getiren Uysal, "Ama bizim
bazı eksikliklerimizden dolayı belediyeyi
alamıyoruz. Doğru teşhis, hızlı ve doğru
teadavi sağlar. Siyasette de tablo doğru
okunursa netice güzel alınır. Vatandaş AK
Parti'ye belediyeyi vermek için çırpınıyor.
Bunu sağlamak bu salonda bulunan teş-
kilatımıza kalmış. Yanlış hamle geçmişteki
gibi sürprizle sonuçlanır" ifadelerini 
kullandı.  

Teşkilata büyük iş düşüyor

Kendi memleketi olan Antalya'da Büyük-
şehir Belediye Başkanlığını yüzde 37 oy
ile aldıklarını sözlerine ekleyen Uysal, "O
zaman Büyükçekmece'de hem bize hem
bu salonda bulunanlara görev düşüyor.
AK Parti olarak 2002'de iktidara geldik.
Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstan-
bul'a belediye başkanı oldu. O günden
bugüne İstanbul hizmet belediyeciliği ile
yönetiliyor. 2002'den sonra hem Türki-
ye'nin hem de dünyanın kaderi değişti.
Kendi içerisindeki siyasi olaylara dahi
müdahale edemeyen bir iktidar varken
şimdi dünyanın herhangi bir yerinde
adım atılırken sorulan bir iktidar var” diye
konuştu. 

5 belediye daha alırsak çok şey değişir

Konuşmasını, "İstanbul'da güçlü olma-
mız lazım ki ülkenin ve dünyanın kade-
rini değiştirmeye devam edelim" şeklinde
sürdüren Uysal, "Biz bu seçimde 25 be-
lediye başkanının üzerine 5 tane daha

ekleyelim Ortadoğu'daki sorunların bile
gidişatı değişir. Herkesin bize bakışı çok
değişir. Hatta 15 Temmuz'da bize ihanet
edenleri bize teslim ederler. Ama eğer 25
belediyemizden 5 tane eksilirse varın so-
nucunu siz düşünün! Seçimlere bu şe-
kilde bakmamız gerekir. AK Parti bu
şekilde baktığı için Büyükşehir Belediye
Başkanını Büyükçekmece'ye aday yaptı.
Güçlü isimler, milletin kazanmak için
mücadele verdiği ama teşkilatın doğru
adımı doğru zamanda atamadığı yerlere
aday yapılıyor” değerlendirmesinde 
bulundu. 

D emokrasinin dördüncü kuvveti olarak
söylenen ama %80'inin terörist olarak
adlandırıldığı 200'ün üzerinde gazeteci-

nin tutuklu olduğu,2000 ne yakınının gazetecilik-
ten vazgeçtiği, bir çok gazetenin kapandığı, bir o
kadarın da 'Birleşme' adı altında gazetecilikten çı-
karıldığı ülkemde bazı ünlü gazetecelerin de
Adnan Oktar'laştırıldığını izlemekteyiz.

Çetin Altan'ların yaşlandığı Nazlı Irıcak, Ahmet
Altan'ların bir çok gazeteci gibi çeşitli suçlarla
içeri atıldığı, Emin Çölaşan'ların FÖTÖ destekçisi
ima edilip haklarında soruşturmaların açıldığı
ülkem de bir çok ünlü gazetecinin de gazeteciliği
bırakıp içi boş programlarla uğraştırıldığına da
şahit olmaktayız.

Uğur Dündar'ların yaptığı programlara ve Fatih
Portakal, İsmail Küçükkaya gibi meslektaşlara
RTÜK tarafından cezalar kesildiği yetmedi savcı-
lık olduğu ülkemde Fatih Altaylı uzay ve Obez'likle
ilgili programlara yönelirken Güner Civaoğlu,
Mehmet Barlas ve Oğuz Haksever gibi değerli ga-
zetecilerimiz de işi kurtarma adına Adnan Ok-
tar'dan aşağı kalmayan programlara
yöneldiklerini görmekteyiz.

Nasıl mı? diyeceksiniz

Benim yaşıtlarım ve benden büyüklerimin
hemen hepsinin gazeteci olarak bildiği bu insanla-
rın diğer gazeteciler gibi sıkıntıya girmemek için
yani gerçek gazetecilik yaparak diğer bir çok ga-
zeteci meslektaşlarının yaşadığı sıkıntıları hapis-
haneleri,baskıları,işlerinden olmayı engellemek
için villası yerle bir edilen,kedicikleri darmadağın
edilen din tüccarı  Adnan Oktar'ın yaptığı prog-
ramlara benzer erotik giyimli genç kızlarla boğaz
kenarında ki villaların da programlar yaparak
ayakta kalmaya çalıştıklarını üzülerek 
görmekteyiz.

Haksızlar mı? Tabi ki değiller...

Çünkü başkan Erdoğan'ın ülkede basın özgü-
lüğü ile ilgili sıkıntı yoktur deyip hapse atılanların
gazeteci olmadığını, terörist olduklarını, ülkeyi
terk eden gazetecilerin ajan olduklarını belirttiği
bir ülke de havuza toplanan basının özgür oldu-
ğunu belirtmesinin Garentör! olduğu bir ülkede
yaşarken bırakın gazeteci olmayı sazlı,sözlü ve içi
boş programlarla Adnan Oktar'laşıp sessiz kalmak
en iyisi diyenlerin dönemi yaşansa da demokrasi-
nin 4. kuvvetinin yani basının boğaz kenarlarında
ki deniz manzaralı villalarda programlar yapması
toplumu uyutur ve sessizleştirir.

Zaten istenen de budur!

Ha unutmadan farkında olmadan benzediklerini
Adnan Oktar'ın da türlü türlü iktidar yalakalıkla-
rına rağmen içeride olduğunu da gözden 
kaçmamalıdır.

BARIŞ KIŞ

YANLIS HAMLE 
SURPRIZ SONUC
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal partisinin İlçe
Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti Büyükçekmece aday adaylarından hiçbirinin
katılmadığı ziyarette konuşan Uysal, bügüne kadar halkın belediyeyi kazanmak
için çırpındığını, fakat yanlış hamleler sonucu seçimin kaybedildiğini söyledi

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Adnan Oktar'laştırılan
gazetecilik...

İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ın AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretine belediye başkan
aday adaylarından hiçbirinin katılmaması dikkat çekti. Uysal’ın aday gösterilmesi parti içerisinde tepkilere neden olmuştu. 

Çöp yığınları için demokratik açılım!
İstanbul'un eski

Büyükşehir Belediye
Başkanı Prof. Dr. Nurettin

Sözen, çöp yığınları
eleştirileri için  “5 yıl

içerisinde 2 defa yapılmış
olan işçi grevinde biriken
çöplerdir. Grevi olmayan

bir toplumda
yaşamaktansa, çöp

yığınlarıyla demokratik
bir düzende yaşamayı

yeğlerim” dedi

1989-1994 yılları ara-
sında İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı yapan

Nurettin Sözen, bugüne kadar çok ko-
nuşulan çöp dağları, İstanbul'un su ke-
sintisi, çöp sorunu, doğalgaz projesi
gibi konulara kendi dönemlerinde
çözüm bulduklarını söyledi. Sözen, İs-
tanbul'un doğalgaz projesi için "Dün-
yanın en büyük kent doğalgaz
projesidir. Çünkü Avrupa ve Asya'da

aynı anda başlamıştır ve bugün 15
milyonu bulan nüfusun ihtiyacını kar-
şılamaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde
bu boyutta bir doğalgaz projesi yok-
tur" diye konuştu.

Dünyanın en büyük projesi

Sözen belediye başkanlığı dönemiyle
ilgili çok konuşulan çöp sorununa dik-
kat çekerek, "Çöp projesi dünyanın en
büyük projesidir. Çünkü İstanbul'un

en önemli sorunuydu çöp projesi.
'Nasıl çözelim?' diye bu konuyla uğra-
şırken Amerika'nın hibe projesi, ücret-
siz olarak çöp projesini Amerikalılar
üstlendi. Dünyanın en büyük projesi
çünkü bütün İstanbul'un çöp soru-
nunu çözüyor. Kantonlar, kentler veya
cumhuriyetler boyutunda değil. Bütün
İstanbul'un çöp projesi çözülmüştür ve
çok moderndir, çok ileridir. Yalan ve
yanlış bir şekilde üst geçitlere 'elektrik
üretiyoruz' yazıyorlar ama bizim proje-
mize aittir. Çöp suyu biyolojik arıt-
maya tabi tutulmaktadır, çöp
depolarına gidinceye kadar ayrı bir de-
poları vardır, orada geri kazanım yapıl-
maktadır. Bu nitelikleriyle çöp projesi
dünyanın en büyük projesidir" ifadele-
rini kullandı. 

İstismar ediyorlar

İstanbul'un çöp projesinin Yeni  Ha-
valimanı'ndan daha önemli bir proje

olsuğunu söyleyen Sözen, "Orada
istismar edilen bir olay var. Çöp yı-
ğınlarından bahsediliyor. Söz ko-
nusu çöp yığınları 5 yıl içerisinde 2
defa yapılmış olan işçi grevinde biri-
ken çöplerdir. Demokrasi içerisinde
eğer sendika varsa, toplu sözleşme
varsa ve grev varsa bunları anlayışla
karşılamak gerekiyor. Bana bu soru
sorulduğu zaman; demokrasisi ol-
mayan, sendikası olmayan, grevi ol-
mayan bir toplumda yaşamaktansa,
çöp yığınlarıyla demokrasi içinde,
sendikası, toplu sözleşmesi olan,
grevi olan bir düzende yaşamayı
yeğlerim diyorum" şeklinde konuştu. 

Anlatmaktan yoruldum

Nurettin Sözen, kendisine yönelti-
len, 'çöp dağları, su kesintileri' gibi
eleştiriler için de "Yoruldum bunu
anlatmaktan" diyerek, "Çok kitap
var, çok yayın var, çok röportajım

var ama karşıdaki bunları dinlemi-
yor çünkü o şuna inanmış, 'Bu çok
etki yapıyor. Ben bunu oya dönüştü-
rüyorum, söylersem bana inanıyor-
lar'. Ben Büyükşehir Belediye
Başkanlığı yaptım, milletvekilliği
yaptım. Ama o genel başkan, belki
genel başkanın ağzından söylenmesi
gerekir. 
Benim genel başkanlarım da bu ko-
nulara, böyle polemiklere, ülkenin
tümünü ilgilendirmeyen istismar ko-
nularına değinmeyi herhalde tercih
etmediler. Ben burada bir eksiklik
görüyorum. Genel başkanlarımız ya
da genel sekreter düzeyinde olmalı.
Ben konuşursam 1-2 sütun yer ayrı-
lır ama genel başkan öyle bir şey
söylese 5 sütun ayırırsınız. Belki
genel başkanlarımıza bu seçim sıra-
sında bunları daha geniş bir şekilde
halkımıza anlatma fırsatı doğacak"
değerlendirmesinde bulundu.   DHA

Adı CHP Kadıköy Bele-
diye Başkan Adaylığı
için geçen Siyaset Bi-

limci Ali Asker Aksu, "Aday olurum
ya da olamam. Ama partimin ver-
diği her türlü görevi seve seve yap-
maya hazırım” dedi. 31 Mart
seçimlerinin önemine vurgu yapan
Aksu, “Türkiye kısa bir zaman
sonra çok önemli bir seçime gire-
cek. Öncelikle seçimlerin bütün
halkımız için hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bu seçimler İstanbul'da daha
büyük önem arz ediyor. Çünkü ikti-
dar giden yol İstanbul'dan geçer”
açıklamasını yaptı. 

İmamoğlu doğru bir tercih

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Be-

lediye Başkan Adayı olan Ekrem
İmamoğlu'nun çok doğru bir ter-
cih olduğunu belirten Aksu,
“Sayın İmamoğlu, genç, çalış-
kan ve çok heyecanlı. Bu heye-
canının İstanbul'da karşılık
bulacağına inanıyorum” dedi.
Adı Kadıköy Belediye Başkan
Adayları arasında geçen Ali
Asker Aksu, “Kadıköy İstan-
bul'un önemli ilçelerinden biri.
Adaylık konusu ise Genel Mer-
kez'imizin takdirinde. Nasıl bir
karar verilirse verilsin ben her
zaman partim için çalışmaya
devam edeceğim. Partimin ver-
diği her görevi canla başla ye-
rine getirmeye hazırım”
ifadelerini kullandı. 

Partim görev verirse
SEVE SEVE YAPARIM

Çocuklar
yeni yıla

erken girdi
Silivri Belediyesi Kültür

Merkezi’nde Belediye Başkanı
Özcan Işıklar, okul öncesi atölye
çalışmalarına katılan çocuklar
ile bir araya geldi. Çocukların

yeni yılını kutlayan Işıklar,
hediyeler de dağıttı
SilivriBelediyesi Kül-
tür Merkezi’nde okul
öncesi atölye çalışmala-

rına katılan üç, beş yaş aralığında ki
minikler ve aileleri yeni yıla erken
girdi. Yaşar Kemal Sergi Salo-
nu’nda gerçekleşen kutlamalara ka-
tılan Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, çocukların ve ailelerinin yeni
yılını kutlayarak hediyeler dağıttı.
Başkan Işıklar ile yılbaşı pastası
kesen çocuklar, noel baba ve çizgi
film karakterleri eşliğinde dans edip
oyunlar oynayarak yeni yıl kutla-
masının keyfini çıkardı.

Çocukların gözlerine bakın

Yeni yıl kutlamalarına katılarak ço-
cukların heyecanına ortak olan Si-
livri Belediye Başkanı Özcan Işıklar,
“Derlermiş, umutsuzluğa düştüğü-
nüz zaman bir çocuğun gözlerine
bakın. Küçük şeyler ile mutlu ola-
bilmeyi, istediği bir şey için ne
kadar ısrarcı olabileceğini, heye-
canı, umudu orada görürsünüz.
Onların gözlerinde yaşam sevincini
görürsünüz, inşallah o yaşam se-
vinci hiç bitmesin. Büyüdüklerin de,
hayata atıldıklarında onlara güzel
bir gelecek hazırlayabilelim. 2019
yılı inşallah bize böyle bir geleceği
hazırlar. Biz de bunun için çalışıyo-
ruz.  Ben bir belediye başkanı ola-
rak kendi çocuklarım için, torunum
için ne istiyorsam hepsi için aynı
şeyi istiyorum” dedi.

Geleceğe umutla bakacağız

Yeni yılın güzellikler ile geleceğini
belirten Başkan Işıklar, çocuklarını
kendilerine emanet ettiği için aile-
lere de teşekkür etti. Işıklar, “2019
yılında daha güzel bir Silivri’ye, ge-
leceğimize umutla bakacağımız bir
Silivri’ye erişmemizi gönülden dili-
yorum. Burada görev yapan tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum, bu yavruları bize emanet etti-
ğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
Biz de onlara gözümüz gibi bak-
maya devam edeceğiz. Hepimize
mutlu yıllar diliyorum” ifadelerini
kullandı. DHA

Ali Asker Aksu

Nurettin Sözen, Belediye Başkanlığı 
döneminde İstanbul’da oluşan çöp yığınlarını

açıklamaktan yorulduğunu belirtti.

Silivri Belediye 
Başkanı Özcan Işıklar
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KÖYÜM KEBAP VE LAHMACUN

Yeni yılınızı 
kutlar, sağlık, 
mutluluk ve

esenlik dilerim...

UFUK AKIN 
İBB VE ÇATALCA BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ

SÜLEYMAN KOLCUOĞLU 
İBB VE ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

HÜSEYİN KAHYA 
İBB VE ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ  

TUBA UZUN
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

SELÇUK- KADRİYE VE
KADİR ÇOLAK

ÇKS ÇATALCA KÖFTE SALONU VE 3. NOKTA

SÜLEYMAN OĞUZ SEÇİLMİŞ
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

SEYİT ÇETİN ÇATALCA ZİRAAT ODASI BAŞKANI 
BÜLENT KUZULUGİL
BEYLİKDÜZÜ ERZURUMLULAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI

KASIM KOLCUOĞLU
ÇATALCA ÇEVRE KORUMA VE DOĞA SEVERLER DERNEĞİ BAŞKANI

MUSTAFA- FUNDA-
İBRAHİM ÇAKIR  

M.Ç İNŞAAT

HASAN GÖKÇE
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

CAFER DAĞ
ÇATALCA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI

NİYAZİ UYAR
İYİ PARTİ ÇATALCA İLÇE BAŞKANI 

2019
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2019
Yeni yılınızı 

kutlar, sağlık, 
mutluluk ve

esenlik dilerim...

2019

2019

MESUT ÜNER
AK PARTİ ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 
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SPOR

BIr IlKI 
BAsArAcAGIM

HEDEFİM 
OLİMPİYAT
MADALYASI

D ünya ikincisi milli güreşçi Yasemin Adar, De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu. Adar, "Kadın güreşi olarak

2016 yılından itibaren çıkış yaşayan bir branş haline
geldik. İlk başarımız rio olimpiyatları'na 5 sporcuyla
katılmak olmuştu. Ardından, Avrupa ve dünya şampi-
yonlukları geldi. Öyle bir hale geldi ki artık kadın gü-
reşinde gençlerimiz de her kategorimiz başarı
kazanmaya başladı" dedi.

ZOR BİR SÜREÇ 

Son senelerde üst üste gelen başarıların altında ken-
dilerine güvenmelerinin olduğunu belirten Adar, "Biz
daha önceleri kendimize çok fazla güvenmiyormuşuz
sadece. Federasyonumuz sayesinde yurt dışında ikili
kamplara gittiğimizde, onlardan daha çok çalıştığı-
mızı ve daha iyi olduğumuzu fark edebildik. Birçok
yabancı sporcuyu yenebileceğimizi o zaman gördük
Ve 2016'dan itibaren de bir başarı ivmesi devam edi-
yor. İnşallah 2020 olimpiyatları'nda da kadın güreşi
adına daha önce elde edilmemiş olan olimpiyat ma-
dalyasını alarak sürdürmek istiyorum. Zorlu bir süreç

beni bekliyor, üzerimde çok büyük bir yük var
ve bunların da farkındayım. Ama çok güzel
bir kadromuz var. Ekibimizle beraber her-
kes kendi sorumluluğunu yerine getire-
rek ilerlemeye devam ediyor. Tamamen
bir ekip işi. Zaten takım olarak da bir
aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.

İLK 6'YA GİRMEM ŞART

2020 Tokyo olimpiyatları için Dünya
Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmesi gerekti-
ğini belirten Yasemin Adar, çalışmalarını di-
siplinli bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Adar,
"Çok zorlu bir süreç. Bizim her yıl mutlaka müsabaka-
larımız oluyor. Yılda 2 ya da 3 defa. 2019'da ise 3
tane önemli müsabakam var. Bunların 1'i Avrupa
Şampiyonası'nda, 1'i Avrupa oyunları'nda, 1'i de
Dünya Şampiyonası'nda. Dünya Şampiyonası benim
için çok daha önemli çünkü bu turnuvadan yeterli
puanı toplayabilirsek 2020 Tokya olimpiyatları'na ka-
tılmaya hak kazanacağız ve kota alacağız. o yüzden
ilk 6'ya girmem gerekiyor. Disiplinli bir şekilde çalış-

malarıma devam ediyorum" açıkla-
masında bulundu.

ÖRNEK OLMALIYIM

Altyapıda bulunan güreşçilere
örnek olabilmek adına onlarla
birlikte antrenman yaptığını
dile getiren Yasemin Adar,
"Edirne'de ilk kez bakanlığımız

adına bir olimpiyat hazırlık mer-
kezi kuruldu, biz buna ToHUM di-

yoruz. Güreş branşına ait.
Genellikle benden daha küçük olan

genç kızlarımız var bu merkezde. Biraz daha
fazla örnek olabilmek için onlarla birlikte antrenman
yapıyorum. 'Ben de sizin yaptığınız antrenmanları ya-
parak şampiyon oldum' mesajını vermek istiyorum.
onlar da bu mesajı yeterince alıyorlar sanırım çünkü
çok başarılı olmaya başladılar. Gençlerde olsun, yıl-
dızlarda olsun beni örnek alıyorlar farkındayım. İnşal-
lah bu da böyle devam eder" diyerek sözlerini
noktaladı. DHA

Milli güreşçi Yasemin Aydar, "İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda da kadın güreşi adına daha
önce elde edilmemiş olan olimpiyat madalyasını alarak sürdürmek istiyorum" dedi

Güreş Kadın Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman, "Gençlerimiz bu yıl Avrupa
Şampiyonası'nda 6 madalya aldılar. Bu da gösteriyor ki jenerasyonumuz iyi" dedi
güReş Kadın Milli Takım Antrenörü Ef-
raim Kahraman, Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) 2018 yılını değerlendirdi.
2018 yılında Türk güreşi adına tarih yaz-
dıklarını belirten Efraim Kahraman, "Av-
rupa Şampiyonası büyüklerde 2 altın, 3
bronz madalya, U23'te de 2 altın madalya
almıştık. Orada da 1 gümüş 2 bronz ma-
dalya aldık. Akabinde Dünya Şampiyona-
sı'nda da yaptığımız müsabakalarda
Yasemin Adar dünya ikincisi, Buse Tosun
dünya üçüncüsü oldu. Elif Jale Yeşilırmak
da dünya ikinciliğini elde etti. Biz 3 ma-
dalya alarak yine tarih yazmış olduk. En
son müsabakamız da U23 dünya şampi-
yonasıydı. Orada da Buse Tosun, dünya
şampiyonu olarak müsabakaları kapatmış
oldu. Onun yanı sıra da Ayşegül Özbeğe
dünya ikincisi oldu. O da Yasemin
Adar'dan sonra gelen bir sporcumuz. Ay-
şegül'ün önümüzdeki olimpiyatlarda değil

de 2024 Olimpiyatları'nda olmasını istiyo-
ruz. Umarım ablası gibi de başarılı bir
sporcu olur. Bizim tabii ki hedefimiz 2020
Olimpiyatları'nda madalya almak. Kızla-
rımıza da inanıyorum, güzel bir ekibimiz
var. Birbirleriyle çok iyi bir diyalogları var.
Kazandığımız başarıları ilerletmeye çalı-
şacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Jenerasyonumuz iyi

Altyapıda da çok değerli sporcuların bu-
lunduğunu belirten Kahraman, "Gençleri-
miz bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda 6
madalya aldılar. Bu da gösteriyor ki jene-
rasyonumuz iyi. Ayşegül Özbeğe mesela
98 doğumlu henüz. Zeynep de öyle. Dok-
tor raporu olmasına rağmen U23'te Av-
rupa şampiyonu oldu. En son Dünya
Şampiyonası büyüklerde, onu da turnu-
vaya götürdük. Tabii ki tecrübesi eksik ol-
duğu için orada heyecan yaşamıştı. Güzel

karşılaşmalar yapmıştı. Biz ondan umut-
luyuz. Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatla-
rı'nda hepsinden güzel mücadeleler
bekliyoruz. İnşallah onun gibi daha da
alttan gelen sporcularımız olacak" şek-
linde konuştu.

Birbirlerine güvenmeliler

Son dönemdeki başarının sebebi olarak
moral ve motivasyonu gösteren antrenör
Efraim Kahraman, "Ben 2015'te Rio
Olimpiyatları'ndan önce geldim. Herkesin
emeği, bizden öncekilerin de emeği çok el-
bette. Biz ekip olarak çok iyi bir ekibe sa-
hibiz. Güzel bir ortamımız var.
Motivasyon ve moral çok önemli bence.
Ben bu çıkışın sebebini buna dayandırıyo-
rum. Sporcunun antrenöre, antrenörün
de sporcuya inanması gerekiyor. Başarı
çoğunlukla yanında destek arar. Biz planlı
ve programlı bir şekilde kamplarımızı yö-

netiyoruz. İkili kamplar yapıyoruz. Part-
ner sıkıntımız çok fazla var. O durum-
larda sürekli olarak ilietişme geçiyoruz.
Ben kendim de Bulgaristan göçmeniyim.
Rusça, Bulgarca gibi dilleri de konuşabili-
yorum. Bu yüzden çoğunlukla Rumen,
Bulgar takımlarını davet ediyoruz. İkili
ilişkilerimiz de zaten çok iyi. İnşallah
ilerde de kazandığımız başarıları sürdüre-
rek yenilerini elde etmeye çalışacağız"

açıklamasında bulundu. DHA

Altyapımızda çok değerli

sporculAr vAr

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında toparlan-
mak isteyen Fenerbahçe ile ilgili transfer iddia-
larının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertliler
için Mesut Özil iddiaları yeniden alevlendi. 
Akşam'da yer alan habere göre; yıldız fut-
bolcunun, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak
baktığı ifade ediliyor.  Sezon başında Ar-
senal Teknik Direktörü Unai Emery’le
arasında soğuk rüzgarlar estiği ko-
nuşulan Türk asıllı Alman orta sa-
hanın bileti kesildi. Aralık ayında
yaşadığı bel probleminden sonra
performansı istenilen seviyede
olmayan Mesut Özil, Brighton ma-
çında 46. dakikada oyundan alındı.

Birçok kulüp istiyor

Son olarak Liverpool maçının kadrosunda yer verilmedi.
Arsenal’de geleceğini göremeyen Mesut da yeni bir mace-
raya açılmaya hazır.  Mesut’u Fenerbahçe’nin dışında Beşik-
taş, G.Saray ve Başakşehir’in de istediği son zamanlarda
Türk ve Avrupa basınının da gündeminde. F.Bahçe, oyuncu-
nun kazandığı haftalık 350 bin Euro'ya yakın bir parayı öde-
meye hazır. Arsenal cephesi de 2021’de mukavelesi bitecek
oyuncusunun bonservisini vermek istiyor. Sarı-Lacivertliler ise
kiralama ve sonrasında satış opsiyonu maddesi üzerine hesapla-
malarını yaptı.

Mesut Özil
bombası! 

LİVERPOOL 
durdurulamıyor

İngİlteRe Premier Lig'in 20'nci haftasında Li-
verpool sahasında Arsenal'i konuk etti. Anfield
Road'da oynanan karşılaşma hızlı başladı.
11'inci dakikada Iwobi'nin asistiyle Maitland-
Niles, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Golün şokunu
çabuk atlatan Liverpool 14 ve 16'ncı dakikalarda
Firmino'nun ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne
geçti. Etkili oyununu sürdüren Liverpool, 32'nci
dakikada Mane ve 45'inci dakikada penaltıdan
Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.
Karşılaşmanın skorunu 65'inci dakikada penaltı-
dan attığı golle Firmino belirledi: 5-1.

54 puana yükseldi

Bu sonuçla ligde üst üste 9'uncu olmak üzere
toplamda 17'nci galibiyetini alan Liverpool 54
puanla liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, en yakın
rakibi Tottenham Hotspur'un sahasında Wolver-
hampton'a mağlup olmasıyla birlikte puan far-
kını da 9'a yükseltti. Şampiyonluğun en büyük
favorisi olarak görülen Liverpool, gelecek hafta
Manchester City'e konuk olacak.  DHA

Cengiz’den 
1 gol 1 asist
Roma deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti. İtalya
Serie A'nın 19'uncu haftasında Cengiz Ünder'in forma-
sını giydiği Roma, Parma'nın konuğu oldu. Ennio Tar-
dini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı
0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 58'inci dakika-
sında Cengiz Ünder'in asistinde Cristante, konuk ekibi
öne geçiren golü kaydetti. 75'inci dakikada sahneye
çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma deplasmanda
Parma'yı 2-0'a mağlup etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle
tamamlayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 3'üncü go-
lünü atıp, 5'inci asistini yaptı. DHA



Avcılar
CHP Aday
Adayı Nimet
Baylan Bazan sloganını
açıkladı. “Hayatımın sloganı 'Asla yılma, hep çalış, hep kazan'
düsturudur” diyen Bazan, “Çalışmaktan yılmadım ve hep insan
kazandım hep insanlar için kazandım” ifadelerini kullandı

Ç ocukluğu ve aile ilişkileri hakkında
bilgi veren Bazan, "1988 yılında liseyi
bitirdim.  Babam her zaman kahra-

manımdı. Beni hem oğlu hem kızı gibi ye-
tiştirdi. Biz 5 kardeşiz. Çalışamayan ve

gözetimimiz altında hayatlarını sürdü-
ren sorumluluğunu aldığımız kardeş-
lerimiz için de mücadele etmek, en
küçük yaşlarımdan itibaren benim
için onur veren bir durumdu"
açıklamasında bulundu. 
"Onurlu bir mücadele ile kaza-
namayacağınız hiçbir dava
yoktur" diyen Bazan,
"Babam engelli çocukları-
nın nasıl bir hayatı olaca-
ğını düşünüyor bu konuda
sıkıntılarını benimle pay-
laşıyordu. Ben hep baba-
mın en büyük
yardımcısı olmaya ça-
lıştım. Çocuklarının dı-
şarıda bir hayatı
olmayacağını düşü-

nüyordu. Ablaları-
mın gözünde
dışarısı nasıl bir

yer bu sebeple bunu hep düşündüm" ifadelerini
kullandı. 

Engelsiz bir kent olacak

Avcıları engelsiz bir kent haline getireceğini dile
getiren Bazan, "Onların hayatlarını kolaylaştı-
racak sokağa çıkmalarını sağlayacak projeleri
hazırladım. Aslında hayatımın henüz başında
birçok meslek dalında çalışmam daha farklı
bakış açılarından bakmama da neden oldu. So-
rumluluk almak bir an önce faydalı bir insan
olabilmek için sorumluluk almaya çok erken
yaşlarda başladım. Lise bitti. Önceleri doktor
sonrasında avukat olmak istedim. İkisi de ol-
madı. Yılmadım. Kendimi geliştirmeye başla-
dım. Önce stenograf oldum. Muhasebe,
programcılık okudum. Hemen işe girmek isti-
yordum ve tezgâhtar oldum" diye konuştu. 

Saat sattım, parfümeri açtım

1989'da SHP Gürpınar Belediyesi kuruldu-
ğunda mayıs ayında belediyede işe başladığını
sözlerine ekleyen Bazan, "Aldığım eğitim mu-
hasebe programcılık, stenografi eğitimi idi ama
kendimi fotokopi makinesi başında buldum.
Sonrasında defter mühürleyerek işime devam
ettim. Yazı işleri ve tüm işlerin arkasından mu-

hasebe müdürlüğüne yükseldim. 5 yıl içinde.
1994 seçimlerinde ANAP Gürpınar belediyesi
seçimlerini kazandı. Hesap işleri müdürü ola-
rak çalışmaya devam ettim. İş çıkışı fotoğraf
makinası sattım. Saat sattım. Parfümeri açtım.
Çok çalışmam gerekliydi. Engelli kardeşlerimi
kurslara göndermem gerekliydi. Küçük karde-
şimi dershaneye göndermeliydim. Böylece yıllar
geçi. Eğitimime hiç ara vermedim. Anadolu
Üniversitesi Muhasebe- Finans bölümünde
okumaya başladım. Belediyede her zaman aktif
görevler aldım. Gürpınar’ın Sesi dergisini çıkar-
dım. Fotoğraflarını kendim çektim. Röportajla-
rını yaptım. Yazılarını yazdım.
Sponsorluklarının görüşmelerini yaptım. Festi-
valler düzenledim komisyon başkanı olarak ça-
lıştım. Belediye inşaatında çalıştım. Yardım
kampanyaları düzenledim. Yazı işleri ve tüm iş-
lerin arkasından muhasebe müdürlüğüne yük-
seldim 5 yıl içinde. 2009 yerel seçimlerinde
Başakşehir ilçesine bağlanınca, kadrolarımızla
Başakşehir Belediyesine dahil olduk. 9 yıl süren
bu çalışmalar gelir takip projeleri ile ilçede fark
yaratı" açıklamasını yaptı. 

Başarılı çalışmalar yaptık

"Hayatın bana bahşettiği her olanak dâhi-

linde mücadele ettim, yılmadım en iyisini
yapmak için uğraş verdim" diyen Bazan,
"1999 da Bahçeşehir Belediyesinde Hesap iş-
leri Müdürü olarak çalışmaya başladım. O
zaman yeni bir serüven başladı. Belediyede
her şey yoktan var edilmeliydi. Kadrolar ku-
rulmaya başladı. Bende yerimi aldım. 10 yıl
çalıştık. Çok başarılı çalışmalar yaptık. Bele-
diyede kalite yönetimi sistemi kurduk. Ger-
çekleşme oranı yüzde 100 olan Başarılı
bütçeler hazırladık. Bütçelerde model beledi-
yecilik örnekleri sergiledik. Ben de yerel yöne-
timlerin her bir biriminde çalışmanın getirdiği
özgüvenle uzmanlaştığım işte başarılı olmak
için her şeyimi verdim" dedi. 

Hep insan kazandım

Ne yapacaksa Avcılar halkı için yapacağını
dile getiren Bazan, "Hayatımın sloganı hep
aynı: “Asla yılma, hep çalış, hep kazan." Tüm
bu bilgimi birikimimi becerilerimi uygulayabi-
leceğim bir görev alanı Belediye başkanlığı.
Çalışmaktan yılmadım ve hep insan kazan-
dım hep insanlar için kazandım. Bu güvenle,
Avcılar Belediyesine aday oldum" ifadelerini
kullandı. 

AslA YIlmA
hep CAlIs
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Finansal istikrar

hepsinden
önemli 

YEREL yönetimlerin finansal istik-
rarının ülke ekonomisini son derece
etkilediğini belirten Bazan, "Dünya-
nın en önemli Kredi finans kuruluş-
ları yıllardır bu konuyu gündeme
getirerek raporlar hazırlamışlardır. Fi-
nansal sürdürebilirlik yıllar boyu rutin

işlerimizi, layıkıyla yapabilmemizi, çalışanlarımızın ve ilçemizdeki insanlarımızın
huzurla yaşaması sağlamak demektir. Belediye başkanları kısa vadede çok ba-

şarılı da görünebilir. Fakat önemli olan uzun vadede yapılacak yatırımların
hesabını bugünden yapmak sürdürülebilir tedbirli, hesap verilebilir, açık

seçik anlaşılır bir bütçe oluşturabilmektir. Ben Avcılar’da bütçemi hem
gelir artıcı çalışmalar hem alternatif gelir kaynakları hem finans-

manın etkin yönetimi hem de gider politikaları ile yapa-
cağım” diye konuştu. 

Genç beyinlere
ihtiyacımız var
BÜTÜN işlerinin yanısıra yüksek
lisans eğitimini de tamamladığını
ve kamuda özel sektör iş birliği
uygulamaları üzerine uzmanlaş-
tığını ifade eden Bazan, "Tezimin
tüm yönleri ile uygulanması aşa-
masında 4 başarılı projede görev
aldım. Gelişim üniversitesinde
öğretim görevlisi olarak Avcılar
ilçesinde dersler vermeye başla-
dım. Bu kent aynı zamanda
büyük bir kampüs sayılır. Hem
çalışan hem sürekli okuyup ken-
dini geliştiren birisi olarak bizim
bu gençlere sahip çıkmamız ve
ülkemiz için faydalı bireyler ha-
line en kısa yoldan gelebilmeleri
için çalışmalar yapmamız ge-
rekli. Bu şehri bir sanat şehrine,
festival kentine dönüştürmek için
bu genç beyinlere ihtiyacımız var.
Üniversitelerimiz, akademisyen-
lerimiz ile sürekli görüşüyorum.
Uzun toplantılar yapıyorum ki
geleceğimiz umutla dolsun. Avcı-
lar bu umutlu yürüyüşün başlan-
gıcı olsun" dedi. 

EROL ÇAKIR
DELTA PLAZA YÖNETİM

KURULU BAŞKANI 

Yeni yılınızı 
kutlar, sağlıklı ve

mutlu bir yıl dilerim

Bazan, mücadele
içerisinde geçen
hayat hikayesinin
detaylarını anlattı. 

CHP AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI NİMET BAYLAN BAZAN:


