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110 yıllık Haydarpaşa Garı’nın
2010 yılındaki yangında büyük

hasar gören çatı ve kule restorasyonu
tamamlandı. Aslına uygun olarak ye-
nilenen çatıda ve kulelerde arduvaz
(taş) kaplamalar kullanıldı. Ayrıca

yangından etkilenmeyen ancak yoğun
yağmurlar nedeniyle çürüyen çatının
bazı kısımlarının ahşap doğramaları
da yenilendi. Restorasyon sırasında
binanın çatıdan bodrum kata kadar
bütün bölümleri elden geçirildi. 
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 

Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak ve CHP Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı Mehmet
Murat Çalık'ın da katıldığı 
toplantıda konuşan İma-
moğlu, İstanbul için va-
atlerini sıraladı.

İstanbul'u birlikte yöneteceklerini belirten İma-
moğlu, katılımcı demokrasi vurgusu yaptı. ç

AK Parti Esenyurt Belediye
Başkan Adayı Azmi Ekinci,

Esenyurt İlçe Teşkilatı'nı ziyaret
etti. “Çalınmadık kapı, girmedik 
ev bırakmayacağız” diyen Ekinci,
“Biz hizmeti biliyoruz. Bizim 
hizmet anlayışımızın başındaki
insan Recep Tayyip Erdoğan. 
Gerisi yalan, gerisi dolan, bir tek
siz gerçeksiniz” dedi.  I SAYFA 4
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Başımızda Erdoğan
gerisi yalan dolan!

Fatih Yedikule'de sabaha
karşı yanan binanın bitişi-

ğindeki binada çökme meydana
geldi. Göçükte Turgut Peker
enkaz altında kaldı. Peker'in evde
bulunan eşyalarını iki kişiyle 
birlikte almak için içeri girdiği bu 
sırada çökme meydana geldiği
öğrenildi. Diğer iki kişinin 
kaçmayı başardığı öğrenilirken
Peker, uzun bir çalışmanın ardın-
dan yaralı olarak kurtarıldı. 
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SaYFa 3Mehmet MERT

Kaymak Azmi
Ekinci’nin!

SaYFa 4Münir aKTOLga

Hatıralar

SaYFa 5Bahadır SÜgÜR

Çatalca için
kritik!

SaYFa 7Muzaffer MUYan

Sporcu 
velileri
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Fatih Eminönü’nde Eirene
Kulesi’nin bitişiğindeki tarihi

Sağır Han’ın üzerinde 
bulunan kaçak yapılar 

Fatih Belediyesi ekipleri
tarafından balyozlarla 

yıkıldı. Tarihi hanın 
çatısındaki kaçak yapıya
beton dökerken ve tarihi 

duvarlara demir çakarken 
görüntülenen talancılar,

kendilerini görüntüleyen
Drone’a tüfekle ateş etmişti

sermaYe YaBaNcI 
YatIrIm milli

KıSa SÜRELİ TaRTıŞMa YaŞanDı
Mercan Mahallesi’nde bulunan Sağır Han’ın 
üzerindeki kaçak yapıların yıkımı için, dün saat
10.00 sıralarında çok sayıda belediye ekibi geldi.

Kaçak yapılarda işletmeleri bulunan bazı esnaflar ile ekipler
arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bir süre görüşmeden
sonra kaçak yapılardaki eşyalar tahliye edildi. Yıkım tarihi
Eirene Kulesi’nin bitişiğindeki kaçak yapıda, Koruma 
Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) ekipleri 
nezaretinde balyozlarla yapıldı. 
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DROnE’a TÜFEKLE aTEŞ ETMİŞLERDİ
Kasım ayı başlarında Tarihi Sağır Han'ın çatısındaki
kaçak yapıya beton dökerken ve tarihi duvarlara
demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları,

kendilerini görüntüleyen Drone’a tüfekle ateş etmişlerdi. Yağ-
macıların tarihi Eirene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak
yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer
kaçak yapıların yıkımı için ise Anıtlar Kurulu'ndan karar çık-
ması bekleniyordu. I SAYFA 3
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Yeditepe Marina Teknik Danışmanı Nusret
Bayraktar, Büyükçekmece'de yapımı devam

eden yat limanının tamamının Alman sermayesi ile ya-
pıldığını belirterek, proje bittiğinde ülke ve bölge için
büyük menfaat sağlayacağını söyledi. Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın da çevreyi tehdit etmeyen,
estetik görüntüsü olan projelere sıcak baktı-
ğını belirten Bayraktar, “Bu proje bizim baca-
sız sanayi dediğimiz alanda gelişimimizi
sağlayacak” diye konuştu. 

MehMet Mert’in söyleşisi sayfa 6'da 

ç İstanbul’u birlikte yöneteceğiz

Milli Piyango Yılbaşı Büyük
İkramiyesi'nin Üsküdar'daki

seyyar bayiden satıldığı ortaya
çıktı. Seyyar Milli Piyan-

gocu Ali Özçalımlı, “Alan
kişiden isteğim şudur;
borcum var, çocuk ev-
lendireceğim. Beklen-
tim önce onun sağlığı,
bizi de görse iyi olur”
dedi.   I SAYFA 5
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komşuda pişer 
bize de düşer

İKRAMİYE SAHİBİNE ÇAĞRI

Yerel secimlere
13 parti girecek

Yüksek Seçim 
Kurulu 31 Mart 
2019 tarihinde
yapılacak yerel

seçimlere 13 partinin
gireceğini açıkladı.
Seçmen listeleri de, 

4 ile 17 Ocak
arasından 
askıda 

olacak

Yerel seçimler için takvim
resmen işlemeye başladı.

Dün YSK tarafından, seçime 
katılabilecek siyasi partiler ilan
edildi. Kesin aday listeleri 
3 Mart’ta ilan edilecek. Seçmen
listeleri de, 4 ile 17 Ocak arasın-
dan askıda olacak. YSK'dan ya-
pılan açıklamaya göre; Adalet ve

Kalkınma Partisi, Bağımsız Tür-
kiye Partisi, Büyük Birlik Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Demo-
krat Parti,  Demokratik Sol Parti,
Halkların Demokratik Partisi,
Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milli-
yetçi Hareket Partisi, Saadet Par-
tisi, Türkiye Komünist Partisi ve
Vatan Partisi seçime katılacak. 
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SEÇİM TAKVİMİ RESMEN İŞLEMEYE BAŞLADI

Haydarpaşa 
restore edildi

Avcılar Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından uygula-

nan ‘Hayallerim Bir Adım Ötede’
projesi ile öğren-
ciler, tanımadık-
ları bin 650
öğrencinin 
hayalini gerçeğe 
dönüştürdü. Av-
cılar Milli Eğitim
Müdürü Emin
Engin, “Öğrenci-
lerimize hayal 
ettikleri paketleri
dağıttık. Bir yılda
1650 öğrencinin
hayali gerçekleş-
tirdik” dedi. 
I SAYFA 5
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Hayaller bir 
adım ötede

Çöken binanın 
altında kaldı

Beyoğlu’nda bulunan bir
otelin sauna kısmında bir

müşterinin unuttuğu havlunun alev
alması sonucu yangın meydana
geldi. yangını söndürmeye çalışan
1 otel çalışanı dumandan etkilenir-
ken, otelde bulunan turistler pa-
nikle kendini dışarı attı. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonucu
kontrol altına alınan yangın diğer
bölümlere sıçramadan söndürüldü. 
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Yangın panigi

İl ve ilçe adayları birer birer açıklanırken 31 Mart’ta
yapılacak seçime girecek partiler de belli oldu. 

Nusret Bayraktar, çok tartışılan Büyükçekmece Yat 
Limanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Azmi Ekinci
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

C anınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa,
kendinizi sinirli, yorgun ve kaygılı hisse-
diyorsanız, bir yandan baş ve karın ağ-

rısıyla, bir yandan kabaran iştahınız ve şişen
vücudunuzla mücadele ediyorsanız, adet ön-
cesi sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz.
Birçok kadın adet öncesi günlerde buna
benzer fiziksel veya ruhsal değişik-
likler hissediyor. Aydan aya or-
taya çıkan bu değişiklikler
kadınların günlük hayatını ol-
dukça zorlaştırıyor. 

Belirtiler çeşitli olabilir

Adet öncesi sendromunun en yaygın fiziksel be-
lirtileri arasında susuzluk ve iştah değişimleri,
göğüslerde hassasiyet, şişkinlik ve kilo alma,
yorgunluk ve cilt problemleri bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra; baş ve karın ağrısı, mide ve
bağırsak şikayetleri, el ve ayaklarda şişme de ka-
dınların adet öncesi yaşayabileceği belirtiler ola-
bilir. Kadınları bu dönemde zorlayan duygusal
belirtiler de oldukça yaygındır. Öfke patlama-
ları, ağlama nöbetleri, kaygı, konsantrasyon bo-
zukluğu, uyku problemleri, sosyal geri çekilme
ve cinsel isteksizlik adet öncesi sendromunun
başlıca duygusal belirtilerindendir.

Depresyon ile karıştırmayın

Bazı durumlarda adet öncesi sendromu; kronik

yorgunluk sen-
dromu, huzursuz
bağırsak sendromu,
tiroit ve erken meno-
poz ile karıştırılabil-
mektedir. Ancak
belirtilerin en çok ben-
zerlik gösterdiği durumlar
depresyon ve kaygı bozuklu-
ğudur. Adet öncesi sendromu
için tedavi görmek isteyen kadınla-
rın yaklaşık yarısı bu iki rahatsızlıktan bi-
rine sahiptir. Depresyonun ve anksiyetenin
belirtileri adet öncesi sendromun duygusal
semptomları ile benzerlik gösterir. Bu iki du-
rumda semptomlar bütün ay boyunca sürmek-

tedir. Adet
öncesi
sendromu
tanısı koya-

bilmek için;
belirtilerin en

az üç adet dö-
nemi boyunca

adet gününün ön-
cesindeki 5 gün süre-

since kendini göstermesi
ve başlangıçtan sonraki dört

gün içinde sonlanması gerekir. Bunun yanı sıra
kişinin günlük aktivitelerini de kısıtlamalıdır. Bu
durumda adet dönemlerinizden önce yaşadığı-
nız belirtileri not almanız tanı konması açısın-

dan faydalı olacaktır.

Düzenli uyku önemli

Hızlı bir yürüyüş, bisiklete binmek, yüzmek gibi
aktiviteler kalp atış hızını ve akciğer fonksiyon-
larını arttırarak adet öncesi sendromu yaşayan
kadınlarda yorgunluğu ve depresif hisleri azalt-
maktadır. Düzenli egzersiz yapmak sadece bu
dönemde değil hayatın her döneminde gerekli-
dir, haftada 3-4 gün 30 dakika egzersize ayır-
mak idealdir. Bir uzmanın önerisiyle yoga,
meditasyon ya da masaj terapisi de stresi azal-
tarak rahatlamaya yardımcı olacaktır. Her gün
aynı saatte kalkıp aynı saatte yatmak, kaliteli
uyumak da adet öncesi sendromuna iyi 
gelebilir.

Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölümü’nden Op. Dr. Baran Celtemen, adet 
öncesi sendromu ve sendromla baş etme 
yöntemleri hakkında bilgi verdi
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.
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Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN
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İstihbarat Şefi
Barış KIŞ
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Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Her yaş grubunda görülebi-
len ancak en çok orta yaş gru-
bundaki kadınlarda ortaya

çıkan “Karpal Tünel Sendromu”, önce-
likle sık kullanılan el bileğini etkiliyor ve
hastaların yüzde 50’sinde, her iki el bile-
ğinde de oluşabiliyor. Hastalığın ilerlediği

ve tedavinin geciktiği durumlarda, par-
maklarda güç kaybı yaşanabiliyor. El
bilek sinirlerini olumsuz etkileyebilecek
hareketlerden kaçınmak ve düzenli egzer-
siz yapmak, hastalıktan korunmada
önemli rol oynuyor. Memorial Antalya
Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz.

Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, “Karpal
Tünel Sendromu” oluşumuna karşı öne-
rilerde bulundu.

Her iki elde de görülebilir

Karpal tünel sendromu, elin önemli si-
nirlerinden biri olan “median” sinirinin el
bileğinde sıkışması sonucu ortaya çıkar.
En sık belirtileri; baş parmak, işaret par-
mağı ve orta parmaklarda genellikle ge-
celeri aralıklarla ortaya çıkan uyuşma,

karıncalanma, yanma gibi şikayetlerdir.
Hasta bu nedenle uykudan uyanır ve el-
lerini sallayarak rahatlatmaya çalışır.
Hastalığın ilerlediği durumlarda, za-
manla ellerde ve parmaklarda güçsüzlük
meydana gelir ve şikayetler diğer elde de
başlayabilir. Bunun yanında karınca-
lanma ve uyuşma artar, devamlılaşır ve
başparmakta kuvvetsizlik başlar. Çok
ileri evrelerde ise başparmak tarafındaki
kasta erime görülebilir. BURAK ZİHNİ

eliniz uyuşuyorsa dikkat

Adet hAYAtı
zehır etmesın

MerciMek, esmer pirinç, makarna ve tam buğday
ekmeği gibi tam tahıllardan oluşan gıdalarda bulunan
kompleks karbonhidratlar adet öncesi sendromunda

önüne geçemediğiniz iştahınızı düzenleyecek ve kendinizi
daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Yağ, tuz ve şeker alı-

mını azaltıp, kafein ve alkolden uzak durmak, sofranızdan
kalsiyum açısından zengin yoğurt ve yeşil yapraklı sebze-
leri eksik etmemek de faydalı olabilir. Belirtileriniz hafif

ve orta dereceyse, sıklıkla yaşam tarzı değişiklikleri
ve iyi bir beslenme ile rahatlayabilirsiniz. Ancak

belirtiler şiddetlenir ve hayatınızı kısıtla-
maya başlarsa, mutlaka bir uzmana

başvurmanız gerekmektedir.

Yeşil yapraklı 
sebzeler tüketin

Memorial Bahçelievler Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölümü'nden Prof. Dr. Mahmut
Çivilibal, komşu tavsiyesiyle vitamin
alımının zararları hakkında bilgi verdi

Çocuklar için vitamin şart
Çocuk sağlığının korunmasında vitaminler
önemli bir yer tutuyor. Çocuğun beslenme
alışkanlıklarını düzenleyen annelerin en

büyük endişesi ise çocukların iştahsız olması ve vita-
min alımının yetersiz kalması. Özellikle çocuklarının
daha fazla yemek yemelerini isteyen anneler bazen
komşu ve arkadaş tavsiyesiyle aldıkları vitaminleri vere-
biliyor. Oysa vitaminlerin doktor kontrolünde, mua-
yene ve bazı tetkikler sonucu alınması gerekiyor. Fazla
vitamin alımı yetersiz vitaminden daha fazla yan etkiye
neden olabiliyor.

Her vitamin her çocuğa uygun değil

Vitaminler büyüme, hücre yenilenmesi ve enerji üretimi
için vücuda gerekli olan ve sağlıklı yaşamın vazgeçil-
mez bir parçası olan organik bileşiklerdir. Vitaminler
insan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile
yeterli olamayan, dışarıdan alınması gerekli maddeler-
dir. Bu yüzden sağlığımız için gerekli olan vitamin-
leri yiyeceklerden ya da ilave vitamin
preparatlarından sağlamamız gerekir.
Ancak, her bireyin kişisel özellikleri ve
beslenme şekli farklıdır buna bağlı ola-
rak vitamin gereksinimi de kişiden ki-
şiye değişir.

Sosyal medyadan 
vitamin seçmeyin

İnternet, sosyal medya, gazete haberleri ve

arkadaş tavsiyesi niteliğindeki duyumlarla, çocuklara
rastgele vitamin ilacı verilmemelidir. Bir çocuğun vita-
min ilaçlarına ihtiyacı olup olmadığına ve hangi ürünü
kullanacağına kesinlikle çocuk hekimi karar vermeli-
dir.Bir başkasının çocuğuna verilen
ve yararlı olan bir ürün, başka
bir çocukta yararlı olma-
yabileceği gibi ciddi yan
etkilere neden olabilir.
Bu nedenle aileler,
nereden duydukla-
rına ve kimin tav-
siye ettiğine
bakılmaksızın bu
tür ürünleri
ço-

cuklarına kullanmadan önce mutlaka uzmana danış-
malıdırlar.

D vitamininin fazlası zehirliyor

Vitaminler, yağda ve suda eriyen vitaminler olarak iki
gruba ayrılır. Yağda eriyen vitaminler; A,D,E ve K vita-
minleridir. Bunlar, karaciğerden salınan safra varlı-
ğında bağırsaktan emilerek kan dolaşımına geçer ve

proteinlere bağlanarak karaciğerde birikir. Suda çö-
zünen vitaminlerin vücut için gerekli olan miktarın-
dan fazlası vücut sıvıları ile vücut dışına atılırken,
yağda çözünen vitaminlerin fazlası ise yağ doku-
sunda depolanır. Depolandıkları için yağda çö-
zünen vitaminlerin fazla alımı vücut için zararlı

olabilir. Bu yüzden vitamin D’nin ve vitamin
A’nın tüketiminde dikkatli olmak gerekir. Bu
vitaminlerin diyetle alınanları değil, ilaç ola-
rak ihtiyaç fazlası alımları ciddi yan etkilere
ve zehirlenmelere yol açabilir. En sık görü-
len zehirlenme belirti ve bulguları; bulantı,
kusma, şiddetli baş ağrısı, kafaiçi basınç

artışı ve böbrek taşlarının oluşumudur.
Yağda eriyen vitaminlerin bir kısmı
cilt altı dokusu, böbrekler ve karaci-
ğerde depolanır, yıllarca bu dokular-
dan kana salınımları devam eder.
Böylelikle aşırı alınan bu vitaminle-
rin toksik etkileri yıllar boyu devam

edebilir. ZEYNEP VURAL

Hormonlar
unutkanlık
yapıyor

Psikiyatri Uzmanı Dr.
Şaban Karayağız, insan
vücudundaki bazı has-

talıkların ve tiroit gibi hormonların
eksikliklerinin de unutkanlığa yol
açabileceğini belirtti ve unutkanlı-
ğın nöropsikiyatrik nedenlerini an-
lattı. Dr. Karayağız, normal bir
vaka gibi görünen bazı unutkanlık-
ların birçok nedeni olabileceğini
söyledi. Hafıza problemlerinin or-
taya çıkması ve bunun bir sonucu
olarak da unutkanlığın yaşanması-
nın genellikle vitamin eksikliği ve ti-
roit hormonu yetersizliği, ağır
depresyon hali, ve alzheimer ve de-
mans hastalığına bağlı olarak ger-
çekleştiğini ifade eden Kayseri
Memorial Hastanesi Psikiyatri Uz-
manı Dr. Karayağız, "Unutkanlık,
bazı hastalıkların ya da vücuttaki
hormon yetersizlikleri ile vitamin
eksikliklerinin bir sonucu olarak or-
taya çıkabiliyor. Ayrıca yaş ilerle-
dikçe alzheimer ve demans gibi
nöropsikiyatrik hastalıkların hem
nedeni hem de sonucu olabilen
unutkanlık, ağır depresyonda da
kendini belli edebiliyor" dedi.

Kaynağını araştırmak lazım

Psikiyatride unutkanlığın pek çok
nedene bağlı olarak ortaya çıkabile-
ceğini belirten Karayağız, "Unut-
kanlık ile ilgili yapılan testler,
hastalığın teşhisi konusunda
önemli ipuçları verir. Beyin-davra-
nış ilişkisi temelinde yapılan bu
testlerle unutkanlığın nedeni belir-
lenmeye ça-
lışılır” 
dedi.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla
uyanmak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan
uzak, tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of
Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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E senyurt 1989 yılında belde belediyesi
olduğunda sıradan bir Anadolu 
köyünden farksızdı.

Yol yok.
Su yok.
Altyapı yok.
Plan yok.
Düzen yok.
Dr. Gürbüz Çapan önce partisi SHP'de (O

zaman CHP kapatılmıştı...) kıran kırana
geçen aday adaylık yarışı, sonra kıran kırana
geçen bir yerel seçim yaşayarak Esenyrt
Belde Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

1989, 1994 ve 1999 seçimlerinde de aynı
partiden aday olarak seçimlerden başarı ile
çıktı.

2004 yılında ülke genelinde yaşanan AK
Parti dalgası ve Esenyurt'ta dört ayrı sol 
partinin dört ayrı Kars - Ardahan – Iğdır 
kökenli adayı yarışınca aradan Necmi 
Kadıoğlu sıyrıldı ve seçildi.

Çapan daha sonra 2009 ve 2014 yıllarında
aday adayı olmasına rağmen birçok engelle-
meleri geçemediği için bir türlü aday olamadı.

***
İşte o Gürbüz Çapan görevde kaldığı süre

içerisinde, Esenyurt'u ne kadar modern, ne
kadar çağdaş, ne kadar çevreci, ne kadar 
teknolojiye yakın bir kent yapmaya kalktıysa.

Kendisinden sonra bu göreve gelen Necmi
Kadıoğlu da; o kadar beton yığını, o kadar
keşmekeş yaşam alanı, o kadar işin içinden 
çıkılmaz bir kent yapmaya kalktı.

Nüfusu yüzbini bulamayan bir kent bir
anda bir milyonluk nüfusa, ülkenin en fazla
bütçeli ilçe belediyesine, hastahanelere, 
okullara, üniversiteye kavuşsa da, kentteki
imar kaosu Kadıoğlu'nun koltuğu 
kaybetmesine neden oldu.

Kadıoğlu'da aslında, 2004, 2009 ve
2014'de yerel seçimleri başarı ile atlatmış ve
ilçe halkına daha iyi bir hizmet vaadetmişti.

Ancak aşırı hırs ve ego Kadıoğlu'na 
belediye başkanlık koltuğundan çok daha
fazla şey kaybettirmişti.

***
Derken daha önce meclis üyeliği yapan Ali

Murat Alatepe, Kadıoğlu'ndan boşalan kısa
süreli göreve getirildi.

Alatepe koltuğa oturur oturmaz eski 
başkan Kadıoğlu ne yapıyorsa farklı 
yöntemler yapmaya başladı.

Suriyelileri evlerine göndermeğe başladı.
Makam kapılarını kırdı, daha şeffaf 

yönetim vaad etti.
Arabasında mama taşıyarak 

hayvanseverleri mutlu etti.
İşçi bayramında işçiler ile mesai geçirerek

emekçileri mutlu etti.
Belediye başkan yardımcılarına, 

müdürlere, amirlere, şeflere insiyatif kulanma
şansı tanıdı.

Bir iki defa ulusal basının dikkatini çeken
konuşmalar yaptı.

Belki de gündeme gelirsem adaylığı daha
garanti altına alırım diye düşündü.

Aslında şu sivri çıkışları dışında yaptığı
bütün etkinlikler çok doğru ve olumluydu.

Ne yazık ki Alatepe'de günümüz siyasi 
arenanın ve dengelerinin gerçeği ile yüzleşti
ve partisi tarafından aday yapılmadı.

***
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı

ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ilçe
belediye başkan adaylarını açıkladığı ana
kadar Alatepe'nin aday olma ihtimalini 

bekleyenler az değildi.
İki gün önce yazdığım, 'İşte AK Parti 

İstanbul İlçe Adayları' başlığı altındaki köşe
yazısında Esenyurt adayının Azmi Ekinci 
olacağını yazdığımda çok okurumuzdan tepki
almıştım.

Azmi Ekinci'nin daha önceden kendisine
adaylık teklifi edildiğini ancak Esenyurt'tan
gelen tepkiler yüzünden geri çekildiğini, kendi
bölgesi olan Sancaktepe'ye talip olduğunu
söylüyordu o okurlarımız.

Derken Azmi Ekinci aday oldu.
Esenyurt'a geldi.
AK Parti'nin Esenyurt İlçe Teşkilatı’yla 

buluştu.
Buluşmaya Esenyurt Belediye Başkanı Ali

Murat Alatepe ve AK Parti İlçe Başkanı Yasir
Çelik ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci’yi
teşkilata takdim eden AK Parti Esenyurt İlçe
Başkanı Yasir Çelik, “Esenyurt teşkilatının
gücünü dostumuza düşmanımıza hep beraber
göstereceğiz inşallah. Belediye Başkanımız ve
Başkan adayımız burada. Hep birlikte birlik
ve beraberlik içerisinde Esenyurt’ta rekor 
kıracağız. 1 Nisan sabahına kadar uyku yok
durmak yok yola devam” diye açıklamalarda
bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat 
Alatepe ise Azmi Ekinci’nin Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti olduğunu
belirterek, “Biz hizmeti biliyoruz. Bizim
hizmet anlayışımızın başındaki insan Recep
Tayyip Erdoğan. Gerisi yalan, gerisi dolan, bir
tek siz gerçeksiniz. Allah başkanımızın
riyasetinde güzel işler yapmayı nasip etsin. 1
Nisan sabahına kadar kendim için yüzde yüz
çalışıyorsam yüzde elli de O’nun için burada
çalışacağım” diye açıklamalarda bulundu.

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı
Azmi Ekinci ise burada yaptığı konuşmada;
'Esenyurt’ta ki sorunları, eksiklerini biliyo-
rum. Esenyurt’ta 10 sene içerisinde son 
derece önemli mesafeler kat edildi. Bundan
sonra eksik kalanları hep birlikte tamamlaya-
cağız. İnsan merkezli bir anlayışla hareket
edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, millet
yaşasın, milleti yaşat ki vatan yaşasın, vatanı
yaşat ki bayrak dalgalansın. Bizim felsefemiz
budur. Bundan sonra çalınmadık kapı, 
girmedik ev bırakmayacağız. AK Parti olarak
31 Mart’ta tekrar tarih yazacağız” dedi.

***
Her ne kadar daha Cumhuriyet Halk 

Partisi ve diğer partiler Esenyurt adaylarını
açıklamadılar.

Cumhur İttifakı adayı belli.
İyi Parti ile CHP arasında gerçekleşecek

görüşmelerden sonra CHP'nin İstanbul 
adayları ve bu iki partinin durumu netleşecek.

Esenyurt'ta ciddi bir seçmen kitlesi olan
HDP'nin henüz adayı açıklanmadı.

Bu isimler açıklandıktan sonra daha net bir
öngörüde bulunabilsek de, Esenyurt'ta AK
Parti adayı Azmi Ekinci'nin kazanmaya en
yakın isim olduğunu söyleyebiliriz.

Üç dönem Gürbüz Çapan'ın inek yetiştirdi-
ğini, üç dönem Necmi Kadıoğlu'nun süt 
sağdığını ve şimdi kaymak yapma görevinin
Azmi Ekinci'de olacağını da söyleyelim.

Esenyurt'a ithal aday istemiyoruz diye 
günlerce kapı kapı dolaşanların, toplantı 
yapanların da şimdilik kulaklarını çınlatalım
yeter...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Kaymak 
Azmi Ekinci'nin!

M ercan Mahallesi’nde bulunan
Sağırhan’ın üzerindeki kaçak
yapıların yıkımı için saat 10.00

sıralarında çok sayıda belediye ekibi
geldi. Kaçak yapılarda işletmeleri bulu-
nan bazı esnaflar ile ekipler arasında kısa
süreli tartışma yaşandı. Yıkımlara karşı
olmadıklarını belirten esnaflar, belediye-
nin kendilerine daha önce yıkım tebligatı
yapılmadığını iddia etti. Bir süre görüş-
meden sonra kaçak yapılardaki eşyalar

tahliye edildi. Yıkım saat 12.30 sırala-
rında tarihi İrene Kulesi’nin bitişiğindeki
kaçak yapıda, Koruma Uygulama ve De-
netim Büroları (KUDEP) ekipleri neza-
retinde balyozlarla yapıldı.

Tüfekle ateş etmişlerdi

Kasım ayı başlarında Tarihi Sağır Han'ın
çatısındaki kaçak yapıya beton dökerken
ve tarihi duvarlara demir çakarken gö-
rüntülenen tarihi eser talancıları, kendile-

rini görüntüleyen Demirören Haber
Ajansı (DHA) Drone’nuna tüfekle ateş
etmişlerdi. Kaçak tadilat yaparken kendi-
lerini görüntüleyen drone'a ateş eden
yağmacıların tarihi İrene Kulesi'nin biti-
şiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, ku-
lenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan
diğer kaçak yapıların yıkımı için Anıtlar
Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu.
Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış
oldu. DHA

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

Çarşı Migros Karşısı 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SarKÜTErİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

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

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

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

NEZİH SELVİ

REZERVASYON

0212 882 52 53

af yoK
KacaK yapılara 

Fatih Eminönü'nde İrene Kulesi'nin bitişiğindeki tarihi Sağır Han'ın üzerinde bulunan kaçak yapılar Fatih
Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Hanın çatısındaki kaçak yapıya beton döker ve tarihi duvarlara demir
çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen Drone'a tüfekle ateş etmişlerdi

Harabe binayı
belediye kaldırdı
Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan ve daha sonra yanındaki
2 binaya da sıçrayan yangının ardından harabeye dönen
ahşap bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

yEdikulE Mahallesi Gençağa
Sokak'ta saat 05.30 sıralarında
3 katlı ahşap binada yangın

çıkmış alevler yan tarafta bulunan 2 bi-
naya da sıçramıştı. İtfaiyenin çalışması
sonunda yangın söndürülürken, ahşap
bina harabeye döndü. Binanın çevresi
Zabıta tarafından şerit çekilerek kapa-
tıldı. Harabeye dönen ahşap bina bele-
diye ekipleri tarafından kontrollü olarak
kepçeyle yıkıldı.

Başka bir evi su bastı

Öte yandan itfaiyenin yan-
gını söndürme çalışmaları
sırasında bir evi de su bastı.
Su basan evin içerisindeki
eşyalar kullanılamaz hale
geldi. Evde bulunanlar akan
tavanın altına koydukları ko-
valarla suyu tahliye etmeye
çalıştı.

Vatandaş korktu

Evini su basan Emrah Gül,
"Sabah bir korkuyla uyan-

dık. Saat 05.10 gibi ateşin cama yansı-
masıyla yataktan kalkmamız bir oldu.
Bir baktık ki aşağıdan yukarıya doğru
yanmaya başladı. Apartmanı boşalttık.
İtfaiye ekiplerinin gelmesi sonucunda
söndürme çalışmaları başladı. Çatının
yanmasıyla beraber itfaiye ekiplerinin su
sıkması sonucunda evin tavanı komple
çöktü. Bizim evi su bastı, arkadaşımın
evi de zarar gördü. Evimiz akıyor. Bu za-
rarı biz nasıl karşılayacağız? Asgari üc-
retle çalışıyoruz" dedi. DHA

Bağcılar'da bir
kargo firmasına ya-
pılan operasyonda

Kanada'ya gönderilmek üzere
hazırlanan örme makinesine
zulalanmış 10 kilo 716 gram
gelen afyon sakızı ele geçirildi.
Polis kargoyu teslim eden
şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri yurtdışına
uyuşturucu madde yollana-
cağı bilgisi üzerine çalışma
başlattı. Ekipler uyuşturucu
maddenin 27 Aralık'ta Bağcı-

lar'da bulunan bir kargo fir-
masından yollanacağını tespit
ederek baskın düzenledi.
Operasyonda Kanada'ya
gönderilmek istenen örme

makinesine zulalanmış 10
kilo 716 gram afyon sakızı ele
geçirildi. Polis kargoyu teslim
eden şüpheliyi yakalamak için
çalışma başlattı. 

Şeytanın aklına gelmez!

FETÖ'cü trafikte yakalandı
avcılar'da FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında
hakkında yakalama kararı

bulunan şüphelinin otomobili polis
ekiplerince durduruldu. Aracı kullanan
yakını ifadesi alınmak üzere polis mer-
kezine götürülürken otomobil yediemin
otoparkına çekildi. D-100 Karayolu Av-
cılar mevkiinde trafik polisleri şüphelen-
dikleri bir aracı durdurdu. Polis ekipleri
yaptıkları sorgulamada otomobilin
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
aranan bir fizyoterapiste ait olduğunu
belirledi. 

Eyüpsultan'da bir mar-
kette kasiyere silah göstererek
kasadan 250 lira alan kasklı

şüpheli tutuklandı. Olay, 6 Aralıkta Gü-
zeltepe Mahallesi'nde bulunan bir mar-
kette meydana geldi. Polis ekipleri

çevrede bulunan güvenlik kamera gö-
rüntülerini incelemeye aldı. Ekipler gasp
yapan şüphelinin market-
ten kaçarken kullandığı
motosikleti belirleyerek
adresini tespit etti. Dü-
zenlenen operasyonda
C.G yakalandı.

Kask da kurtarmadı

Belediye
ekiplerinin 
müdahale

ettiği
kaçak

yapıların
yıkım anını 

Fatihli 
vatandaş-

lar da
geniş bir

kalabalıkla
izledi.
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N EREDEN BAŞLAMIŞTIK NERE-
LERE GİTTİ  İŞİN UCU
68’den Bu Yana Ideolojik Teorik Bir

Arkeoloji Çalışması’ndan bir bölüm:
“PEKİ, “DEVRİM NEDİR” SORUSUNA

BEN NASIL CEVAP VERİYORUM?.. 
Açıklamanın birden salt teorik - “sıkıcı”-

hale gelmemesi için, önce bir örnekten, feodal
toplumdan kapitalist topluma nasıl geçildiğin-
den yola çıkalım. 

Ortada, Batı toplumlarının tarihsel gelişme
süreci içinde ortaya çıkan ve “feodal toplum”
adı verilen kapitalizm öncesi bir toplum var.
Bir sistem olarak ele aldığımız zaman,  esas
itibariyle feodal üretim ilişkileriyle birbirle-
rine bağlı olan iki sınıftan (feodaller ve serf-
ler) oluşan bir toplum bu. Öyle ki, bu iki sınıf
birbirlerinin varlık şartı; yani, biri olmadan
diğerinin varolması da  mümkün değil; bunlar,
feodal üretim ilişkileri içinde birbirlerini yara-
tarak varoluyorlar… Buraya kadar 
tamam mı?..

Sonra, bu sistemin içinde, bir başka üretim
ilişkisine denk düşen başka bir sistem  geliş-
meye başlıyor: Buna da işçi sınıfı ve burjuva-
ziden oluşan kapitalist sistem diyoruz...
Kapitalist üretim ilişkileriyle birbirlerine bağlı

olan, birbirlerini yaratarak, birbirlerinin var-
lık şartı olarak gerçekleşen iki sınıfın oluştur-
duğu yeni bir sistem bu.                               

Dikkat, burada çok önemli bir nokta var:

Hani “Manifesto”da, “Ortaçağın serflerin-
den, ortaya, ilk kentlerin ayrıcalıklı kentlileri
çıktı, bu kentlilerden de -sanki burjuvazi işçi
sınıfından önce oluşuyormuş gibi!- burjuvazi-
nin ilk ögeleri gelişti” deniyor ya, burada
“kentliler” deyince bundan çoğu zaman sa-
dece burjuvalar anlaşılır; aslında bu, burjuva-
zinin kentin egemen sınıfı olmasındandır;
yoksa, o “kentlerde” işçi sınıfı da gene aynı
sürecin içinde ortaya çıkıyor. Yani onlar da
kente doluşan feodal toplumun serflerinden
oluşuyor... 

Burada altının çizilmesi gereken en önemli
nokta şudur: Feodal toplum ve kapitalist top-
lum iki ayrı sistemdir, toplum biçimidir. İki
ayrı üretim ilişkisiyle kayıt altında tutulan iki
ayrı bilgi temeline sahiptir bu toplumlar.  Ve
dikkat ederseniz, feodal toplumdan kapitalist
topluma, feodal toplumun içinde feodallerin
“zıttı” bir sınıf olarak varolan serflerin feo-
dalleri altetmesiyle geçilmiyor!!. 

“Köylü savaşları” ve kapitalizme geçiş…
Feodallerle serfler -köylüler- arasındaki

sınıf mücadeleleri, en fazla, sistemin kendi
içindeki “köylü savaşlarına” neden oluyor.

Evet bunlar da önemlidir; feo-
dal kabuğun çatlamasında,  feodal sömürü
zincirinin kırılmasında bunlar da vazgeçil-
mezdir; ama tarihte köylü ayaklanmalarıyla,
köylülerin feodalleri altederek iktidarı ele ge-
çirmeleriyle kapitalizme geçildiği  hiç görül-
memiştir!!. Çünkü kapitalizm, feodallerin
“zıttı” bir sınıf olan köylülerin feodal sömürü-
den kurtulmak için feodalleri zorla altederek
iktidara egemen oldukları bir toplum değildir!
Kapitalizmi karakterize eden, onun ayrı bir
üretim biçimi, ilişkisi olmasıdır; öyle ki o, 
feodal  toplumun içinde, onun diyalektik 
anlamda inkârı olarak gelişir. Yeni toplumu
inşa edecek olan sınıflar da, bu sürecin ürünü
olurlar…

“Karşıtlık” ve “zıtlık” kavramları 
neyi ifade ederler?..

İki ayrı ilişki biçimi arasındaki farkın altını
çizmek için “karşıtlık” ve “zıtlık” kavramla-
rını kullanıyoruz. Feodallerle serfler, ya da,
burjuvalarla işçiler arasındaki, “birbirinin

varlık şartı” olarak aynı sistemin içinde bu-
lunmaktan kaynaklanan “karşıtlık” ilişkisiyle,
feodalizm ve kapitalizm gibi iki farklı sistem
arasındaki “zıtlık” ilişkisinin farklı olduğunun
altını çizmemiz gerekiyor!

O halde, feodalizmden kapitalizme
geçişi  nasıl açıklayacağız?.. 

Feodal toplum ve kapitalist toplum; bunlar
iki “zıt” kutup olarak, biri diğerinin içinde,
onun diyalektik anlamda “zıttı-inkârı” olarak
gelişen birbirinden farklı sınıflı toplumlardır.
“Zıtların birliği ve mücadelesi” dediğimiz
zaman bundan anlaşılması gereken de,
özünde, bu iki toplumsal sistem arasındaki
“birlik”, birlikte varolmak  ve “çelişki”, yani
birbirini diyalektik anlamda yok etmek için
mücadeledir...

Evet, “birlik” ve “çelişki”, 
“zıtların birliği ve çelişkisi”... 

Eskiden beri varolan sistem -feodal top-
lum- kendi içinde -ana rahminde- yeni bir sis-
teme hamile kalıyor... Bu andan itibaran bu
iki sistem birbirlerinin içinde, bir arada, “bir-
lik” içinde varolmaktadırlar. Neden “birlik”?
Çünkü, doğum olana kadar “yeni” -yeni üre-
tim ilişkileri sistemi- tıpkı ana karnında geli-
şen o çocuk gibi ortalıkta görünmez. O,
annenin  bir parçası olarak onun - ”eskiyi”

temsil edenin- içindedir (yani, bu süreç bo-
yunca “iki” “bir”dir!...), “yeni” “eskiyle”
“birlik” ilişkisi içindedir!  Ama aradaki ilişki
aynı zamanda  bir “çelişkidir” de, “zıtlık”
ilişkisidir! Neden? Çünkü, biri diğerinin içinde
geliştikçe, bu gelişme diğerinin diyalektik ola-
rak inkârı anlamını taşır da ondan!..

Bütün bunlar, aynen, ana karnında bir ço-
cuğun oluşmasına ve gelişmesine benzer (bu-
rada, sürecin sonunda doğumla birlikte yok
olan, kadının hamilelik halidir!); ya da, bir
yumurtanın içinde bir civcivin gelişmesi olayı
gibidir. Çünkü, toplumlar da, son tahlilde,
kendi kendini üreten canlı sistemlerdir. Her
yeni toplum, önce, “eskinin” -eski üretim iliş-
kileri sisteminin- içinde gelişmeye başlar.
Öyle ki, “yeninin” gelişmesinin yolunu açan,
başlangıçta, bizzat “eskinin”, varolan siste-
min kendisi olur. Ama sonra, üretici  güçlerin
(yani “yeniyi” oluşturan güçlerin) gelişmesi
artık eski üretim ilişkilerince belirlenen mev-
cut sistemin içinde sürdürülemez hale gelince
de devrim olur, “yeni”, “eskinin” kabuğunu
kırarak “doğar”!..

Dikkat ederseniz, eskiden beri varolan sis-
temin içinde gelişen üretici güçler, belirli bir
noktaya kadar, mevcut sisteme ait unsurlar
olarak varolurlarken, bunlar, aynı anda, “es-
kinin” içinde gelişen  bir sonraki sisteme ait
potansiyel güçler rolünü de oynuyorlar!..

Hatıralar

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, Esenyurt İlçe Teşkilatı'nca coşkuyla karşılandı. Ekinci, 
“Çalınmadık kapı, girmedik ev bırakmayacağız. AK Parti olarak 31 Mart’ta tekrar tarih yazacağız” dedi

A K Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde
Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilen
Azmi Ekinci, Esenyurt İlçe Teşkilatı’yla buluştu.

Buluşmaya Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe
ve AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ile birlikte gelen Ekin-
ci’yi AK Partili üyeler coşkuyla karşıladı. Belediye Başkan
adayı Azmi Ekinci’yi teşkilata takdim eden AK Parti
Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, “Esenyurt teşkilatının
gücünü dostumuza düşmanımıza hep beraber gösterece-
ğiz inşallah. Belediye Başkanımız ve Başkan adayımız bu-
rada. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde
Esenyurt’ta rekor kıracağız. 1 Nisan sabahına kadar uyku
yok durmak yok yola devam” dedi.

alapte çalışma sözü verdi

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise Azmi
Ekinci’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
emaneti olduğunu belirterek, “Biz hizmeti biliyoruz.
Bizim hizmet anlayışımızın başındaki insan Recep Tayyip
Erdoğan. Gerisi yalan, gerisi dolan, bir tek siz gerçeksiniz.
Allah başkanımızın riyasetinde güzel işler yapmayı nasip
etsin. 1 Nisan sabahına kadar kendim için yüzde yüz çalı-
şıyorsam yüzde elli de O’nun için burada çalışacağım”
diye konuştu.

anıl BoDuÇ

tarıH yaZaCaGıZ

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

AK Parti Esenyurt ilçe Teşkilatı üyelerine
konuşma yapan Azmi Ekinci, Esenyurt’ta ki
sorunları, eksiklerini bildiğini ve Esen-
yurt’ta 10 sene içerisinde son derece
önemli mesafeler kat edildiğini vurgula-
yarak, bundan sonra eksik kalanları ta-

mamlayacaklarını söyledi. insan merkezli
bir anlayışla hareket edeceklerini ifade
eden Ekinci, “insanı yaşat ki devlet yaşa-
sın, millet yaşasın, milleti yaşat ki vatan
yaşasın, vatanı yaşat ki bayrak dalgalan-
sın. Bizim felsefemiz budur. Cumhurbaşka-

nımız nasıl ki ömrünün 45 yılını insana
hizmetle geçirmişse biz de onun yolunda
durmayıp yola devam edeceğiz. Bundan
sonra çalınmadık kapı, girmedik ev bırak-
mayacağız. AK Parti olarak 31 Mart’ta tek-
rar tarih yazacağız” şeklinde konuştu.

Esenyurt'u iyi biliyorum

Avcılar afetlere hazır

Beylikdüzü Afet Eğitim
Merkezi'nde bir araya gelen
Mahalle Gönüllüleri

(MAG) Hafif Arama Kurtarma Eğiti-
mine katıldı. Tatbikat ve eğitimleri ye-
rinde izleyen Avcılar Belediye Başkanı
Dr. Handan Toprak; özveri ve hassasi-
yetle çalışmalarına devam eden MAG
ekiplerini tebrik etti.

Bir adım önde

Afetlere karşı hazırlık çalışmalarına hız
kesmeden devam eden ve yaptığı çalı-
şamalar ile adından sıkça söz ettiren
Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri
(ABAG) bu kez gerçeğini aratmayan
bir tatbikata imza attı. Yangın kuleleri,
yıkılmış bina blokları ile gerçeğini arat-
mayan eğitimin adresi ise İstanbul 3.

Bölge de bulunan Beylikdüzü Afet
Eğitim Merkeziydi. Ambarlı başta
olmak üzere Avcıların 10 Mahallele-
sinde gerçekleşen eğitim ve tatbikatla-
rın ardından gerçekleşen Hafif Arama
Kurtarma Eğitimine katılan ABAG
Mahalle Afet Gönüllüleri olası bir
afette yapılması gerekenlerin bire bir
eğitimini aldı.

Önemli olan hazır olmak

Yapılan tatbikata katılarak çalışmaları
yerinde inceleyen Avcılar Belediye
Başkanı Toprak, "Her türlü afette ama
özellikle bölgemizin en önemli sorunu
olan depremde, nice hayat, hazırlıklı,
eğitimli olmaya bağlı. Unutmayalım
ki; depremin ne zaman ve kaç şidde-
tinde olduğu değil, bizim ne kadar ha-

zırlıklı olduğumuz önemlidir. Avcı-
lar'da olası bir afet durumu sonrası
hayatı ne kadar hızlı normalleştirebili-
riz bunların planını yapıyoruz. Top-
lanma yerlerinden süresiz enerjili akıllı
direklere, toplanma alanlarında yiye-
cek ve barınakların hazır bulundurul-
masından olası bir afet durumunda
Avcılar 'da yaşayan engelli bir vatan-
daşımızı kimin kurtaracağına kadar,
hesaplarımızı yapıyoruz. Avcılar deni-
lince akla ilk önce deprem değil Ja-
ponya gibi depremle nasıl başa
çıkıldığını gösteren şehir gelecektir.
Özveri ve hassasiyetle çalışmalarına
devam eden tüm Mahalle Afet Gönül-
lüleri ( MAG) ekibini tebrik ediyor, ba-
şarılar diliyorum" dedi.
YaKuP TeZCan

Afetlere karşı hazırlık çalışmalarına devam eden Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri (ABAG)
gerçeği aratmayan bir tatbikata imza attı. Tatbikat sonrası konuşan Belediye Başkanı Handan
Toprak, “Bugün de gördük ki Avcılar afetlere hazırdır, durumun ciddiyetinin farkındadır” dedi

Büyükçekmece'de

yarış 
vakti

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
RC Model Araç tutkunla-

rının talebi üzerine ilçeye çok özel bir
parkur ve yarış pisti kazandırdı. RC
model araçlar, normal yarış arabaları-
nın küçük versiyonlarından oluşuyor.
Benzin veya şarj edilerek çalışan araç-
lar oyuncak değil, yarış araçların
küçük versiyonları. Dünya ve Tür-
kiye’de pek çok tutkunu olan model
arabaların yarışması için ülkemiz ve
dünyada çok sayıda yarış ve turnuva
da düzenleniyor. RC model araç tut-
kunlarının Başkan Akgün’den ricası
üzerine harekete geçen Büyükçekmece
Belediyesi, Kültürpark’ta iki yarış pis-
tinden oluşan bir projeye imza attı.
Tamamlanan ve kullanıma açılan Bü-
yükçekmece RC Model Park  sadece
Büyükçekmece değil, İstanbul ve Tür-
kiye’den de yoğun ilgi görüyor.

Yoğun ilgi var

Büyükçekmece RC Model Park’ta iki
adet model araç yarış pisti mevcut.
Pistlerden biri engebeli ve zorlu yollar-
dan oluşan Off – Road pistiyken di-
ğeri düz yarış pistinden oluşuyor.
Açıldığı günden beri binlerce kişinin
ziyaret ettiği ve büyük ilgiyle karşıla-
nan park için Dr. Hasan Akgün’e te-
şekkürlerini ileten Off – Road Takım
Sorumlusu Ufuk Kartal yirmi yıldır
RC Model araçlarla ilgilendiğini belir-
terek; ''Amaçlarımızdan biri de gençle-
rimizi telefondan ve internetten
uzaklaştırarak model araçlar aracılı-
ğıyla sosyalleşmelerini sağlamak. Her
yaştan insanın ilgili olduğu RC Model
araçların uçak, tekne, araba ve drone
gibi pek çok versiyonu bulunuyor.
Başkan Akgün, bu hobiyle ilgilenen
arkadaşlarımızın parkur ve pist ala-
nına olan ihtiyacını Büyükçekmece
RC Model Park’ı inşa ederek giderdi.
İlgilerinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz'' şeklinde konuştu.

Çocuklara asla
sınır koymayın

KliniK Psikolog Zozan Başçı, Küçükçekmeceli kadınlara
çocuklarda sınır koyma yöntemlerini anlattı. ismet Bir-
gül ilkokulu’nda Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenle-

diği söyleşiye katılan Klinik Psikolog Zozan Başçı ebeveynleri
çocuklara sınır koyma konusunda bilgilendirdi. Ailelerin çocuğun
daha sağlıklı bir birey olması için disiplin sağlamaya ve sınır koy-
maya çalıştığını kaydeden Başçı, “ Bunu yaparken sağlıklı bir şekilde
yapmalıyız. Olumlu davranış geliştirmek için sınır koyuyoruz. Olumlu
bir mesajı olumsuz söylersek bu olumsuz olur. Bu nedenle üslubu-
muza ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Önce çocuğa kendi dav-
ranışlarımızla örnek olmalıyız” diye konuştu.

TaTlı serT olun

Günümüzde anne ve babaların çocuğun her dediğini yaptığını ya da
çok sert kurallar koyduklarını da ifade eden Başçı, “ Çocuklara sınır
koymak istiyorsak orta karar olmalıyız. Tatlı ve sert davranmalıyız.
ne çocuğun her zaman her istediğini yapmalıyız. ne de çok sert ku-
rallar koymalıyız. Çocukla kurduğumuz iletişim çok önemli. Empati
kurmalıyız ve çocuğun duygularını anlamaya çalışmalıyız. Onunla
kurduğumuz iletişim aynı hizada olmalı gözlerimiz, kalplerimiz ve el-
lerimiz temas etmeli” diyerek ebeveynleri uyardı.

Azmi
Ekinci

Ali
Murat
Alatepe Yasir

Çelik

Handan
Toprak

AK Partili Azmi Ekinci iddialı konuştu
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Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

ZAYİ İLANLARI
Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. Nergis Karaca.

Geçici kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür. 
Eklestan Daghlı. 99439985804

Geçici kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür. 
Gays İbrahim. 99428000136

Geçici kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür. 
Elyass İbrahim. 99880957016

Geçici kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür.
Laıth İbrahim. 99746014044

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
AHMED HACCAN 98779755208

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
YASİN FAHAM 99548332834

M illi Piyango'nun yılbaşı özel
çekilişinde büyük ikramiye
isabet eden "7614536" numa-

ralı tam bileti Üsküdar'da seyyar bayi
olan Ali Özçalımlı sattı. Özçalımlı bu
yılbaşında 130 tam bilet sattığını ve ik-
ramiyenin bu 130 biletten birine denk
geldiğini söyledi. Büyük ikramiyenin
çıktığı talihliyi merak ettiğini söyleyen
Özçalımlı, "Son güne kadar da zar zor
sattım. Alana bol şanslar, Alana Allah
sağlık versin. Parasını da iyi günlerde
değerlendirsin, aklını kullansın" dedi.

Borcum var

Talihlinin kendisine de yardımda bu-
lunmasını istediğini söyleyen Özça-
lımlı, "Alan kişiden isteğim şudur;
borcum var çocuk evlendireceğim. Bek-
lentim önce onun sağlığı bizi de gö-
rürse iyi olur" diye konuştu.

Daha önceden de çıkmış

Özçalımlı Milli Piyango'da daha önce-
den de ikramiye verdiğini söyledi. Ali
Özçalımlı, "Daha önceden de ikramiye
verdim. Geçen sene 5 milyon lira ikra-
miye verdim. Temmuz ayında da 2.5
milyon lira verdim. İkramiye canavarı-
yım. Buraya sürekli çıkıyor. Seyyar ba-
yilere sürekli çıkıyor. Bize ancak adres
soruyorlar. Biz çok zor şartlarda satı-

yoruz. Zor şartlarda ekmek kazanıyo-
ruz. Çok da mutluyum bende çıktığı
için. Çıkan arkadaşa da önce sağlık di-
liyorum ondan sonra parasını iyi yer-
lerde değerlendirir" diye konuştu.
Özçalımlı ikramiyenin isabet ettiği kişi-

nin kim olduğu hakkında ise tahminde
bulunamadığını söyledi.

Vatandaşlar mutlu

Öte yandan Üsküdarlılar büyük ikrami-
yenin yaşadıkları ilçeye çıkmalarından

dolayı mutlu olduklarını belirtti. Vatan-
daşlar büyük ikramiyenin çıktığı talih-
liyi merak ettiklerini belirterek,
talihlinin Ali Özçalımlı'ya da bir miktar
yardımda bulunması gerektiğini 
söyledi. DHA

Çatalca için kritik!

Ç atalca için kritik iki haftaya giriyoruz. Çünkü AK
Parti ve MHP Çatalca Belediye Başkan Adayını
belirledi, sıra CHP ve İYİ Parti'nin adayına geldi.

Çeşit çeşit formüller var. Bu aralar ne hikmetse, Ça-
talca halkının dilinde dolanan " İYİ Parti Çatalca'yı istiyor.
CHP değil İYİ Parti Belediye Başkan Adayı çıkartacak"

CHP'nin Çatalca'da yıprandığı yönündeki söylemleri
biraz değerlendirmek gerekiyor. CHP gerçekten 10 yıllık
iktidarında Çatalca halkının gözünde yıprandı mı?

Çatalca'daki bugün en çok konuşulan konular ortada!
CHP'li Belediye Başkanı Cem Kara ve ekibinin , halka 
verdiği sözleri vaatleri yerine getiremediği, şu an için 
halktan uzak bir yönetim anlayışının olduğu yönünde çok
ağır eleştiriler de var.

Açıkçası yapılan her bir ankette vatandaş " Çatalca 
Belediyesinden memnun musunuz?" sorusuna ne yazık ki "
Hayır" cevabını veriyor.

Bunun nedenlerinin derinlemesine araştırmasına 
girdiğimiz zaman, yani halka " Peki neden" sorusunu
yönelttiğimiz zaman aldığımız cevaplar mevcut CHP'li
Belediye için pek te iç açıcı değil.

Ben bu seçimde CHP'nin seçimde büyük bir oy 
kaybedeceği endişesi taşıyorum.

Diyelim ki Cem Kara yine aday oldu!
Ve hani o söz verdiği " Ekipte değişiklik" sözünün hala

tutamadığı gibi, seçimde de aynı kadrolar ile yol yürüdü!
İddia ediyorum ki sandığa gitmeyen sayısı bu ilçede yüzde
olarak seçime üçüncü bir parti girse en az onun alacağı
kadar oy alacağı ve tüm bu sandığa gitmeyen yada ilçe 
belediye başkanlığına oy vermeyen kişi sayısı sebebi ile
2001 yılından beri AK Parti'ye geçmemek için direnen 
Çatalca'nın ilk defa bu direncinin kırılacağını buradan
iddia ediyorum. Ve edeceğim. Etmeye devam edeceğim.

Çatalca'da nasıl bir kan değişimi yapılacak ise yapılsın!
Yoksa mevcutlar ile seçime giden CHP tarihin belki de en
büyük hezimetini yaşayacak.

Ve bir gerçeği daha ortaya koymak isterim ki, bugün
AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçime üç parti olarak girsin,
iddia ediyorum, mevcut ekip ile Cem Kara üçüncü çıkacak
hale geldi.

Az biraz heyecan! Yok... Az biraz halka gidiş! Yok... 
Az biraz mevcut sorunları çözme çabası! Yok...

Yani Başkan Cem Kara eğer CHP'nin adayı ise gerçek-
ten işi çok zor! Birileri bu gerçeği artık şu adama söylesin.
Bırakın yalakalık ve yağdanlık yapmayı. İnanma Cem
Kara! İnanma başkan! Ciddi söylüyorum bu ekiple sen bu
Çatalca'da 3. defa belediye başkanlığı göremezsin.

İşin kötüsü şu ki! Ben gerçekten Cem Kara'yı 
seviyorum. Buradan bu sevgimle ifade ediyorum ki;

Görünen köy kılavuz istemiyor.
Bu yazdıklarımı çok merak eden var ise, sokağa çıksın,

20 yıldır belki CHP'ye oy verenlere sorsun! Kaldırımda 
yürümeye çalışan bebek arabalı kardeşlerimize sorsun!

Esnafa sorsun! Hiç bir şey bilmiyor ise çıksın meydana,
gelene geçene, oturana, kalkana! Herkese sorsun.

CHP bu seçimi bu kafa ile gidersen bence kaybedecek.

KOMSUDA PISER
BIZE DE DUSER
Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin Üsküdar'daki seyyar bayiden satıldığı 
ortaya çıktı. Seyyar Milli Piyangocu Ali Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum
var, çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı, bizi de görse iyi olur" dedi

Hayaller
gerçek oldu

İlÇe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
ekibi tarafından geliştirilen proje 1 yıl
önce başlatıldı. İlçedeki 'Kardeş' olabi-

lecek okullar tek tek belirlendi. Milli Eğitim Mü-
dürü Emin Engin, Avcılar’daki gelir düzeyi
nispeten düşük mahallelerdeki okullarda görevli
öğretmenlerden çocuklara çok fark ettirmeden
öğrencilere hayallerini öğrenmelerini ve bunları
isim yerine numaralarını yazarak not etmelerini
istediklerini söyledi. Not edilen hayaller, önemli
bölümü özel 'Kardeş okullara' gönderilirken, öğ-
renciler velileri ile aynı ilçede oturan ekonomik
durumları nispeten daha düşük tanımadıkları
öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek
hayal edilenleri hediye paketleri oluşturdu. 
Aralarında giterdan, yatağa, çalışma masasın-
dan oyuncağa kadar çeşitli birçok alandaki ha-
yallerle ilgili hazırlanan paketler, hayallerini
yazan öğrencilerin eğitim gördüğü okullara gö-
türülerek dağıtıldı. 

Öğretmenlere teşekkür etti

Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, çığ gibi bü-
yüyen ve büyük ilgi gören proje ile ilgili şöyle
dedi: “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin olabi-
lecek hayallerini not ediyor. Bunlar arasında öğ-
rencimiz örneğin; çalışma masası, scooter,
arabalı yatak, gitar, oyuncak istiyor. Öğretmenle-
rimiz bunları bizlere ulaştırıyor. Biz de bunları
durumları daha iyi okullarımızla paylaşıyoruz.
Buradaki öğrenciler velisi ile birlikte gerçekleşti-
rebilecekleri bir hayal seçiyor. Bu hayalleri herkes
alıyor ve okullarımıza gelip öğrencilerimize dağı-
tıyoruz. Bundan güzel bir mutluluk daha yok.”
DHA

Seyyar Milli Piyangocu Ali Özçalımlı, piyango talihlisinden yardım istedi

Ali Özçalımlı, talihli ismin bileti kendisinden almasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek yardım istedi.

Çamlıca'da görüntü
kirliliği oluşturan 

antenlerin ve
kulelerinin tek bir

noktada toplanması
için yapımına

başlanan Küçük
Çamlıca TV-Radyo

Kulesi inşaatında sona
yaklaşılıyor. 388,5

metre yüksekliğindeki
kulede, restoranların

ve diğer sosyal
alanların içinde yer

alacağı bloklar bir bir
yerine yerleştiriliyor

Çamlıca Ca-
mii'nin yapımıyla
birlikte gündeme

gelen Çamlıca Tepesi'ndeki
onlarca radyo ve televizyon
vericisinin kaldırılması ama-
cıyla başlayan projeye 2016
yılının Mart ayında start ve-
rilmişti. 221 metre boyun-
daki betonarme bölümün
tamamlanmasının ardından
kulenin antenleri taşıyacak
çelik konstrüksiyon bölümü-
nün yapımına başlanmıştı.
Kulenin bin 400 ton ağırlı-
ğındaki anteni ise hidrolik
krikolarla kule içinden yük-
seltilmişti.Küçük Çamlıca
TV-Radyo kulesi inşaatında
şu anda elektronik aletlerin
yerleştirilme işleminin
devam ettiği öğrenildi. Kule-
nin betonarme bölümünde
kaplama ve giydirme işlem-
leri başladı. Çalışmalar ku-
lenin 221 metre
yüksekliğinden sürüyor.

Daha önce yerine iki parça
halinde yükseltilen 6 katın
ardından, içinde 4 kat barın-
dıran yeni bir blok da yerine
yerleştirildi. Hidrolik kriko-
larla 3 gün süren çalışmalar
sonucu yukarı çıkarılan yeni
bölüm yerine sabitlendi.

Kirlilik azalacak

Bittiğinde toplam yüksekliği
388,5 metre olacak kulenin
zirvesi deniz seviyesinden
yaklaşık 576,5 metre yük-
sekliğe ulaşacak. Kule her
biri 4,5 metre yüksekliğinde
ve 4 katı yerin altında 53
kattan oluşacak. 300 işçi ve
mühendisin gece gündüz
çalıştığı projede kule saye-
sinde tek yerden ve nokta-
dan televizyonlara,
radyolara ve insanlara ya-
yıncılık hizmeti verilmesi-
nin planlandığı belirtildi.
Kulenin hizmete alınma-
sıyla Çamlıca'da görüntü

kirliliği yaratan televizyon
ve cep telefonu vericisi taşı-
yan kulelerle sökülerek yer-
lerinden kaldırılacak. Kule
sayesinde frekansların bir-
leşmesi ile elektromanyetik
kirliliğin ortadan kaldırıl-
ması hedefleniyor.

Seyir terasları olacak

İstanbul'un sembolü ol-
ması beklenen yeni kulede
39 ve 40'ıncı katlarda deniz
seviyesinden 393,5 ve 398
metre yüksekliğinde birer
restoran bulunacağı belir-
tildi. Ayrıca kulenin 33 ve
34'üncü katlarında deniz
seviyesinden 366,5 ve 371
metre yüksekliğinde iki ayrı
seyir terasının da yapıla-
cağı öğrenildi. Kuleye iniş
ve çıkışta ise son derece
hızlı ve modern asansörler
bulunacak. Kulenin bu yıl
içinde hizmete alınması
planlanıyor. DHA

CAMLICA’DA
SONA DOGRU

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından uygulanan ‘Hayallerim
Bir Adım Ötede’ projesi ile öğrenciler,
tanımadıkları bin 650 öğrencinin
hayalini gerçeğe dönüştürdü

akşam gazetesinin 2015
yılından bu yana Genel
Yayın Yönetmenliği gör-

evini yürüten Murat Kelkitlioğlu,
bugün itibariyle Türk Medya grubu ile
yollarını ayırma kararı aldı.  Kelkitlioğ-
lu'nun görevden ayrıldığı resmi olarak
duyurulurken, yerine geçecek isim de

ilan edildi. Yönetim Akşam Gazete-
si'nin Yeni Genel Yayın Yönetmeni'nin
Star Gazetesi AnkaraTemsilcisi Mus-
tafa Kartoğlu olduğunu açıkladı.

Hürriyet’te de ayrılık

Hürriyet gazetesinde 1991 yılında gö-
reve başlayan ve birçok önemli habere

imza atan gazetenin Brüksel, Mos-
kova ve Paris Temsilcisi Muammer El-
veren'in kurumla yolları ayrıldı.
Elveren, dostane ilişkilerle ve emekliliği
dolayısıyla Hürriyet'ten ayrıldığını
açıkladı. Elveren iki kez Sedat Simavi
Gazetecilik Ödülü olmak üzere birçok
ödülün de sahibi olmuş bir isimdi.

Akşam'da değişiklik ve Hürriyet’te ayrılık!

Beyoğlu'nda temizlik var

Yılbaşı ge-
cesi binlerce
kişiyi ağırla-

yan Beyoğlu’nda hum-
malı bir temizlik
çalışması yapıldı. Be-
yoğlu Belediyesi tarafın-
dan başta İstiklal
Caddesi olmak üzere
tüm cadde ve sokaklar
özel yıkama araçları ile
temizlendi. Beyoğlu Be-
lediyesi, yeni yılın gel-
mesi ile birlikte İstiklal
Caddesi başta olmak
üzere ilçe genelinde te-
mizlik çalışması başlattı.
Temizlik İşleri Müdür-
lüğü tarafından vatan-
daşlara daha sağlıklı ve
hijyenik yaşam alanları
sunma amacı ile yapılan
çalışmaya yüz altmış
sekiz personel katıldı.
Kırk sekiz temizlik aracı-

nın kullanıldığı çalış-
mada tüm cadde ve so-
kaklar sabunlu su ile
temizlendi.

Özel araçlar kullanıldı

Çöplerin alınması ve sü-
pürme çalışmalarının ya-
pılmasıyla başlayan
temizlik çalışmaları, özel
dezenfektanlarla yapılan
ayrıntılı yıkama çalışma-
larıyla devam etti. Çalış-
malar sırasında buharlı ve
sıcak sulu yıkama aracına
ihtiyaç duyulan noktalar
tespit edilerek sonrasında
söz konusu araç ile etkili
yıkama çalışmaları ya-
pıldı. Ayrıca paslı, kirli,
yağlanmış ve kalıcı çöp çı-
karma alanı haline getiril-
miş tüm alanlar da sıcak
sulu ve buharlı yıkama
aracıyla temizlendi. DHA

Emin Engin,
öğrencilerle

bir araya
gelerek
sohbet

etti.
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nBiz sizi aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mütevelli heyetinden ve
vakıf başkanlığından tanıyoruz. Sizi bu projeyle buluşturan nedir?

Ben aslında teknik elemanım, mühendisim. Uzun yıllar teknik yatırımlarla ilgili projelerle
ilgilendim. Marin İstanbul, Pendik ve Göçek'teki marina alanlarının birçok teknik yapısını

ben yapmıştım. Milletvekili olduğum dönemlerde de bayındırlık, imar ve turizm komisyon-
larında başkanlık ve üyelik yaptım. O dönemde bu tarz projelere özel ilgim alakam olmuştu.

Sadece İstanbul için de değil. Doğu Karadeniz için de çalıştım. Kaçkar Dağları'nın turizme katıl-
ması orada kayak merkezlerinin yapılması gibi konularda öncü oldum. Bu projeyi de bayındırlık

komisyonunda olduğum dönem özellikle takip ettim. İstanbul'un her yerinde marina olmayacağını
ama burada olacağını savundum.

nBir anlamda proje başladığında sorunlar yaşanıyordu siz devreye girince çözüldü
diyebilir miyiz?
Katkımız oldu. Sadece ben değil Cumhurbaşkanımız da böyle projeleri destekleyin tavsiyesi veri-
yor. Bizim milletvekilliğimiz bitince arkadaşlar gelin bize danışmanlık yapın teklifinde bulundu.
Mutlu olduk, memnuniyetle kabul ettik.

Altyapısı tamamlanan marinada; rıhtım
ve iskele inşaatları bitti. Kara bölümünde
de İDO ve Bosna kentinin kabaları bitti.

Çevre düzenlemeleri ve doğalgaz, 
elektrik, İSKİ yatırımlarıyla 
ilgili çalışmalar başladı. 

Marinanın birinci etabı bu yılın Mayıs
ayında; iskelesi, alışveriş merkezleri
ve çeşitli aktivite alanlarıyla birlikte

hizmete girmeye hazırlanıyor.

nCumhurbaşkanı da bu projeyi destekliyor değil mi?
Bu tip projelerin yapımını destekliyor. Bir projenin uluslar-

arası bağlantısı olacak, katma değer getirecek, yatırım getire-
cek, çevreye uyumlu olacak, tarihi ve estetik değerler anlamında
bizim anlayışımıza ters düşmeyecek. Mesela orada 6-7 katlı bina-
lar olmayacak. Emsali düşük olmak kaydıyla işler yapacağız. Cum-

hurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde Pendik Marina
inşaatıyla ilgili denizden geçen siluetlerin çok çirkin olduğunu
belirterek, binaların aralarını küçülttüğünü biliyorum. Erdoğan

bir projeye destek veriyor ama onun talimatları dışında
hareket etmenin yanlış olacağını düşünüyorum. İlk
etapta ruhsat verilmesi noktasında yabancı ser-

mayenin gelmesi için talimatı var ruh-
satta böylece alınmıştır.

CUMHURBAşKANI 
BU PROJELERİ DESTEKLER

LiMAN PROJELERiNDE COK CALISTIM

Y editepe Marina Teknik Danış-
manı Nusret Bayraktar Büyük-
çekmece'de yapımı devam

eden yat limanıyla ilgili önemli açıkla-
malarda bulundu. Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi Metevelli Heyet
Başkanı da olan Bayraktar, projenin

tamamen yabancı sermaye ile yapıldığını be-
lirtti. Büyükçekmece Belediye Başakanı Hasan
Akgün'ün proje ile hiçbir bağı olmadığını, sa-
dece kurumsal kimlik olarak Büyükçekmece Be-
lediye Başkanlığı'nın kendine düşen yetki ve
sorumlulukları yerine getirdiğini ifade eden Bay-
raktar, “Kurumsal vasfı ile
yerel yönetimin bölge sorum-
lululuğu olur, bu da çok do-
ğaldır” açıklamasında
bulundu. Projenin ülke ve
bölge için ciddi menfaat sağ-
layacağına dikkat çeken Bay-
raktar, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan da kamu menfaati
olan, ülkeye ve insanımıza
katkı sağlayacak yabancı ser-
mayeli bu firmalara büyük ölçüde sıcak bak-
maktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bu
projeyi son derece destekliyor” diye konuştu. 

nYat limanın özellikleri nedir ne zaman başladı
nereye gidiyor?
İstanbul'da marina ve liman potansiyeli bakı-
mından bilinen yerler Anadolu Yakası'nda ya
da Rumeli'de. Ama Büyükçekmece aslında saklı
bir kent gibi. İstanbul'un batı bölgelerine hizmet
edecek, doğu bölgelerine de destek verecektir.
Yeni İstanbul'un gelişim alanı olan tam orta
merkezinde yer alan bu proje en yakın mesa-
fede bir buçuk milyon, kısa mesafede iki buçuk
milyon, orta mesafede dört biraz uzak mesa-
fede altı milyon potansiyeli içine alabilecek bir
proje. Bu projede ne var? Başta denizle ilgili
marina, rıhtım, liman gibi turistik tesisler ola-
cak. Karada alışveriş merkezleri. 7 cadde 7
meydan adı altında Avrupai tarzda farklı mo-
delde bir konsept söz konusu. Yani İstanbul'un
merkezden Avrupa'ya geçiş güzergahını hatırla-
yın. Sirkeci'den trenle Avrupa'ya gidilirdi. Şimdi
biz Avrupa'nın önemli turistik kentlerinin en
önemli özelliklerini 7 cadde 7 meydan çalışması
içinde buraya getiriyoruz. Berlin, Paris, Amster-
dam, Londra gibi şehirlerin minyatürlerini geti-
riyoruz. Bir de İstanbul'da Avcılar'da,
Bakırköy'de sıkışan İDO seferlerinin sağlan-
ması için ihtiyaca cevap verecek. İDO iskelesini
bünyemize kazandırmak istiyoruz.
Büyükçekmece bilinmeyen bir villa kent belli se-
viyede insanların oturduğu bir ilçe ama bu
proje sadece Büyükçekmece'ye hizmet vermeye-
cek. Birçok yerde kalan insanlar bile Tarab-
ya'dan, Sarıyer'den binecek yatına, botuna
gelecek Büyükçekmece'de kalacak. Çünkü deni-
zin üstünde otellerimiz var. 750 yat kapasiteli
marinalarımız var. 3 bin kapasiteli oto garajımız
var. Bunun dışında belki açık alanlarda da garaj
olacak. Bu proje 2010-2011 arası başlamış.
Projede olan yanlışlardan dolayı Bayındırlık
Bakanlığı o dönem projeyi düzelterek yeni bir
konsept ile projenin şeklini 2014'te güncelledi.
Projenin yatırımını tamamen Alman sermayesi
Euro bazlı ödemeler getirmek suretiyle yapıyor.
Şirketin sahipleri de Alman. Türk ortakları var-
dır ama finansı Almanlar sağlıyor. Bu noktada
Almanya ile olan aramızdaki kısmi sorunlu dö-
nemler ve piyasadaki aksaklıklar projenin
yapım sürecini geciktirdi. Normalde 2014'te su-

retle başlayan projenin 2018'in altıncı ayında
bitmesi gerekiyordu ama kısmi olarak finansal
bir sorun yaşamış ve gecikmiş. Türkiye'de yatı-
rım yapılır mı yapılmaz mı dendi, Almanya ile
aramızda sorunlar oldu malum...

Akgün'ün projeyle hiçbir bağı yok

nYeditepe Marina ile ilgili medyada Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün şirket
ortağı olduğu yönünde birtakım iddialar çıktı.
Bu iddianın aslı var mıdır?
Buranın mülkiyeti kıyı kenarı olduğu için Milli

Emlak'ındır ve kiralama işlemi
Milli Emlak'tan yapılır. Kim
yapar? Ya özel şahıslarla ya
özel şirketler olabilir. O dönem-
lerde belediye başkanlığı tüzel
kişiliği olarak Büyükçekmece
sınırlarında olduğu için ve Bü-
yükçekmece'de benzer bir proje
olmadığı için Büyükçekmece
Belediyesi buranın tahsisini
ister ve tahsisini alır. 2058'e
kadar, 49 yıllığına. Büyükçek-

mece Belediyesi de bu işletmeyi kendisi yapma-
yacağına göre yap, işlet, devret yöntemiyle
ihaleye açar. Belediye başkanlığı Hasan Bey
değil. Bugün Hasan Bey ise yarın bir başkası
gelecek. Dolayısıyla limanı yapan bir şirkettir.
Hasan Akgün'ün hiçbir bağı yok sadece kurum-
sal kimlik olarak yerel yönetici sıfatıyla Büyük-
çekmece Belediye Başkanlığı kendine düşen
yetki ve sorumlulukları yerine getirir. Gerekirse
bakanlık veya Milli Emlak der ki bu proje alanı-
nın şu kısmı ilave edilebilir. Onun sözleşmesi
belediyeyle mi şirketle mi yapılır? Hukuki prose-
dürlere uygun olarak belediye başkanlığıyla da
yapabilir şirketle de ama bakın belediye başkanı
değil belediye başkanlığı buna
dikkat etmek lazım. Kurumsal
kimlikli vasfı ile yerel yöneti-
min bölge sorumlululuğu olur
ki bu çok doğal bir şeydir. Ya-
pımcı firma Alman sermayeli
yüzde yüz. Onların nakit akışı
ile desteklenen bir proje. Ülke
ve bölge için ciddi menfaat
sağladığımız ve kamu açığının
ortadan kaldırılmasına yöne-
lik istihdamın arttırılmasına
yönelik bölgenin kalkınmasına yönelik bir proje.
Sadece Büyükçekmece'ye hitap edecek bir proje
de değil bu. Büyükçekmece merkezli  yayılan
yani Rumeli'deki bütün İstanbul gibi herkesi et-
kileyecek. Yalova'dan, Bursa'dan gelip gidilecek.
Denizdeki trafikten tutun karadaki trafiğe kadar
kompakt bir proje. Şu hassasiyeti unutmayalım;
Cumhurbaşkanımız kamu menfaati olan, ül-
keye ve insanımıza katkı sağlayacak yabancı
sermayeli bu firmalara tek şartla; çevreyi tehdit
etmeyen, estetik görüntüsü olan, çevreye olum-
suzluk vermeyen, yani mimari yapılaşma, aşırı
inşaat yoğunluğunun olmadığı işleri sever. Ke-
sinlikle yoğunluklu betonerme işleri sevmez
meşru bile olsa. Kaldı ki bu projede yüzde 35,
45 kadar emsal kullanılmıştır. 250 ile 400
dönüm arasında toplam 80 bin metrekare in-
şaat alanı olan bir yer. Dolayısıyla Cumhurbaş-
kanımız bu projeyi son derece destekliyor. 

250 milyon euro yatırım yapılacak

n2010-2011 yılı başlangıç ve 2019'a girdik. 7-8
yıllık bir zaman geçmiş. Proje neden öngörülen
sürede tamamlanmadı.
Yapım esnasındaki ön hazırlıklar yeterli değildi.
Firmanın Türkiye bazındaki yöneticileri gele-

ceği çok iyi planlayamadı. Projede eksiklikler
vardı bunlar tartışılır oldu. Böyle olunca ruhsat
alımında da sorunlar oldu. Hem ruhsatı kolay-
laştırıcı hem de projeyi revize etmek için Bayın-
dırlık Bakanlığı yani şimdiki Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı projeyi onardı. Burada bir marina ya-
pılması için anlaşma sağlansa da bunu uygun
görecek olan bakanlıktır, bakanlık da o dönem
düzeltmelere gitti bir yerde de hayırlı oldu. Ben
projeye 2016 sonrası vakıf olmaya başladım. O
dönemlerde projenin gelişmesine fikir bazında
çok katkımız oldu. Yatırımcılar çok tereddüt et-
tiler. Almanlar buraya bu kadar büyük 250 mil-
yon Euro yatırım yapacağız karşılığında ne
olacak diye tartışıldı konuşuldu. Bir taraftan
tartışma sürerken diğer yandan projenin de-
vamı istendi. Hem yerel yöneticiler hem şirket
ortakları istedi. Ama projenin nihai şekli onay-
lanmadan inşaata başlarsanız olmaz. Derler ya
99 kere ölç 1 kere biç. Burada 99 kez ölçülmedi.
İki üç AVM olsun iki üç otel olsun dendi ama
sonradan bu işin böyle olmadığı, olaya profes-
yonel bakılması gerektiği ortaya çıkınca şimdiki
proje ortaya çıktı. Bu proje ülkeye ve bölgeye
çok katkı verecek. Türkiye'de herkesin yatırım
yapmaya çekindiği bir dönemde Almanlar bu
projeye yatırımın gelecek vaat ettiğini düşündü,
hem Türk-Alman ilişkileri açısından önemli
gördüler hem de bölgeye faydası olacağını dü-
şünerek start verdiler. 

nNe durumda şu an? 
Altyapının büyük bölümü tamamlanmış rıhtım
ve iskele inşaatları bitti. Kara bölümünde de
İDO ve Bosna kenti bitti kabaları bitti. Çevre
düzenlemeleri ve doğalgaz, elektrik, İSKİ yatı-
rımlarıyla ilgili çalışmalar başladı. Bunlar
devam ederken dedik ki biz bu hızla kredi alma-

dan tamamen öz sermayeyle gi-
dildiğine göre birinci, ikinci
etap projeleri sürdülerelim. Bi-
rinci etabı bu yılın Mayıs ayına
birinci bölümünü iskelesi ile
çekek alanlarıyla ve yat limanı
ile birinci bölüm AVM'leriyle
hizmete sunmaya çalışıyoruz.
Bir taraftan orası hizmete açıl-
dığı an ikinci etapla ilgili de şu
an sermaye hazırlıkları yapılı-

yor. Oradaki akışı paralel olarak da birinci üni-
teler devreye girmeden ikincileri devreye
sokmaya çalışacağız. Onu da 2019 sonuna sak-
lıyoruz. Diğerlerini de 2020'de tamamlamak
istiyoruz.

nProjenin önünde kanunu bir engel var mı?
Kanuni, yasal hiçbir engel yok. Kaynakta da
bir problem yok. Çünkü projenin iyiliğini
gören yatırımcılar ellerindeki öz sermaye
ile kaynaklarını kullanıp birinci etabı
açmayı düşünüyorlar. Alman ortak-
ların sermayeleri çok güçlü bura-
dan olumlu sinyal aldıkları
zaman kaynak sağlamaya
devam ederler.

nMedyada çok olumsuz ha-
berler çıktı. Bunlarla ilgili bir
kanuni süreç başladı mı?
Bazı ortaklarla ilgili doğru
yanlış bir sürü bilgi, belge
konuşuluyor. Şimdi burada
farklı maksatlı insanların algı
operasyonları olabilir, yatırımı
engellemek isteyen olabilir, yatı-
rıma dahil olmak isteyip alınmayan-

lar, yatırım içindeyken
dışarı atılanlar böyle şeyler
yapıyor olabilir. Bu konuda
malum arkadaşlar hukuki müca-
delesini veriyor. 

nÜlkemizde bu projenin başka bir 
benzeri var mı?
Şimdi bakın Pendik'te var, Tuzla'da var, Bakır-
köy, Ataköy, Kadıköy'de var. Ama bunun hepsi-
nin ötesinde farklı bir konumu ve konsepti var.
Onlardan çok farklı. Bazı şeyleri zaman içinde
göreceksiniz. 
Yatırımcı firma Türk halkına ve uluslararası
faaliyet alanlarına bu projeyi sunmak istiyorlar.
Belki borsaya bile açılabilirler çünkü böyle ta-
lepler var. Son derece kazançlı bir iş.
Kiralama işini profesyonel bir firmaya verdik.
Onlar birçok yerin ön kira sözleşmesini hazır-
ladı. Marina ile ilgili de çalışmalar sürüyor.
Toplamda burada aslında kapalı alan olarak
150 bin metrekare üzerinde dükkanlar olacak,
ilk etap birinci etap 50 ila 70 bin metrekare ara-
sında. Çünkü kapalı alan dışında kullanılmaya-
cak otopark vs var. Bunları metrekareye dahil
etmiyoruz. Ama ilk etapta 50 veya 70 bin met-
rekare alanı kiralayabiliriz. 

nDiğer marinalardan  farkı ne?
Hem içindeki oteller, AVM'ler, restoranlar
ile farklı hem de binaların şekliyle farklı. 7
cadde 7 meydan projesi burada 7 ayrı
büyük şehrin tarihi binalarının dokusu
olacak. Türkiye'den de Sirkeci Garı.
Oradan başlayarak daha nice şeyler
getireceğiz. Bu bölgede böyle bir hiz-
met üreten bir proje yok. En yakın Ba-
kırköy ama o da sıkıştı artık. 
Bu proje şu bakımdan eleştirilebilir.
Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun
ilçe ve büyükşehir belediyesinin ilgisinde
olması lazım destek olunması lazım. İşbir-
liği yapılması lazım. Çünkü otopark,
sahil ve çevre düzeni çok
önemli. Proje-
nin
yeri
Bü-
yük-

çek-
mece

Belediye-
si'nde ama

İBB'de hizmette olacak,
bakanlık da. Bu proje İstanbul'a, bölgeye ve ül-
kemize katma değer getirecektir, yerli ve yabancı
turistleri ağırlayacak. Bizim bacasız sanayi de-
diğimiz alanda gelişimimizi sağlayacak. Bu
proje bittiği gün 4 bin kişi burada çalışacak aile-
lerini düşünün 16 bin insanın geçimine katkı
sağlayacak demektir. 

nBu projeyle birlikte İBB'nin veya hükümetin
de bölgeye hizmetler getirmesi gerekmiyor mu?
Gerekiyor, getirecek. Kuzey Marmara Otoyolu,
havalimanı bağlantıları, Metro, metrobüs,
İDO, deniz ulaşımı. Bütün bu ulaşım aksları
çok önemli. 

nİDO gelecek mi 2019'da?
İDO ile görüşmeler sürüyor. İDO birçok iske-
leyi kaldırmak isterken buraya açmayı bizzat
kendisi istiyor. Çünkü önemli bir nokta. Hem

Adalar bazında hem Bursa'ya,
Balıkesir'e doğru gidiş

gelişlere bakıldı-
ğında İDO

buraya
stratejik
bakıyor.
Biz is-
kelesini
yaptık
şimdi
binasını
yapıyo-
ruz bit-
mek

üzere. 

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ 

Yeditepe
Marina Teknik Danışmanı

Nusret Bayraktar, Büyükçekmece'de
yapımı devam eden yat limanının

tamamının Alman sermayesi ile yapıldığını
belirterek, proje bittiğinde ülke ve bölge için

büyük menfaat sağlayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çevreyi tehdit 
etmeyen, estetik görüntüsü olan projelere 

sıcak baktığını belirten Bayraktar, “Bu proje
bizim bacasız sanayi dediğimiz alanda

gelişimimizi sağlayacak” 
diye konuştu

MARİNADA 
7 CADDE 

7 MEYDAN
OLACAK

PROJENİN
YASAL 
HİÇBİR

SORUNU YOK

SERMAYE YABANCI 
YATIRIM MILLIYATIRIM MILLIYATIRIM MILLIYATIRIM MILLIYATIRIM MILLIYATIRIM MILLIYATIRIM MILLIYATIRIM MILLIYATIRIM MILLI

Nusret Bayraktar, projenin sadece Büyükçekmece için değil İstanbul için de büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.
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Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in kararları doğrultusunda 4 futbolcunun
Antalya kampına götürülmemesini de onayladı. Güneş, kamp öncesi
yönetim ile yaptığı toplantıda satış listesinde olan ve transfer
görüşmelerinde bulunacak hiçbir futbolcunun kampta olmamasını
isteyince yönetimin satış listesine koyduğu isimler kampa dahil edilmedi

S por Toto Süper Lig'in ilk yarı-
sını 26 puanla 7'nci sırada
tamamlayan Beşiktaş, 2'nci

devre hazırlıklarına yarın yapacağı
antrenmanla başlayacak. İlk yarının
son maçını 22 Aralık'ta Kasımpaşa
ile oynayan ve karşılaşmadan 4-1'lik
skorla mağlup ayrılan siyah-beyazlı
ekibe, teknik direktör Şenol Güneş
tarafından 11 gün izin verilmişti.
Bugün Antalya'da toplanacak olan
Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar
Belek bölgesinde hazırlıklarını
devam edecek. Siyah-Beyazlılar
devre arası kampında 3 tane de ha-
zırlık maçı yapacak.

Yetki Şenol Hoca'nın

Beşiktaş, ligin ilk yarısını özellikle
son haftasını oldukça çalkantılı ge-
çirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nden ele-
nen siyah-beyazlılarda ligdeki son 3
maçta 7 puan kaybedilince başta
teknik direktör Şenol Güneş'in gele-
ceği olmak üzere bir çok futbolcu-
nun da durumu yüksek sesle
tartışılmaya başlanmıştı. Yönetim
Kurulu ise tartışmaların çok fazla
uzamasına müsade etmeyerek Şenol

Güneş'e sahip çıkmış ve sözleşmeyi
1 yıl daha uzatma teklifi yapılaca-
ğını açıklamıştı. Yönetim Kurulunun
açıklamayı yaptığı 26 Aralık tarihin-
den bu yana konu ile ilgili net bir
cevabı olmayan Güneş'in başkan Fi-
kret Orman ile bir araya gelerek ka-
rarını açıklaması beklenen
gelişmeler arasında. Bu arada Be-
şiktaş yönetimi de Şenol Güneş'in
otoritesini artırmak adına aldığı bu
kararın arkasında duruyor ve yapıla-
cak transferlerle 2'nci devre şampi-
yonluğu kovalayacak, hatta
kazanacak bir hava yakalayacakla-
rına inanıyor.

Kadroda büyük kesik

Teknik direktör Şenol Güneş ile söz-
leşme uzatmaya hazırlanan Beşik-
taş yönetimi, tecrübeli hocanın
kararları doğrultusunda 4 futbolcu-
nun Antalya kampına götürülmeme-
sini de onayladı. Şenol Güneş kamp
öncesi yönetim ile yaptığı toplantıda
satış listesinde olan ve transfer gö-
rüşmelerinde bulunacak hiçbir fut-
bolcunun kampta olmamasını
isteyince yönetimin satış listesine

koyduğu
isimler
kampa
dahil edil-
medi. Bu
futbolcuların
arasında Tolgay
Arslan'ın da olması dikkat çekiyor. 5
aylık alacağını tahsil edemediği için
kulübe ihtar çeken Ricardo Qua-
resma, yeni yapılanma doğrultu-
sunda satış listesine konulsa dahi
kamp listesinden çıkarılmadı. Uzun
bir süredir kadro dışı olan fakat yö-
netim tarafından affedilen Tolgay
Arslan ise teknik direktör Şenol
Güneş tarafından kamp kadrosuna
dahil edilmedi. Tolgay Arslan'ın af-
fedilmesine rağmen bazı kulüplerle
temas halinde olması ve kendisi ile
ilgilenen kulüplerinin ciddi girişim-
lerde bulunmasından dolayı satış
süreci sonuçlanıncaya kadar takıma
alınmayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta
satış listesinde olduğu için kamp
kadrosuna dahil edilmeyen diğer
dört isim ise Tolga Zengin, Vagner
Love ve Gökhan Töre oldu. 
DHA

Sporcu velileri

H er başarılı sporcunun arkasında
mutlaka bir veli yani anne, baba
veya yanlızca anne veya yanlızca

baba vardır. Eğer çocuk, anne veya babası-
nın hoşuna giden spor dalı ile uğraşıyorsa bu
onlar için yani veliler için daha büyük bir
mutluluk kaynağı oluyor.

Ülkemizde ne yazık ki sporcunun isteğine
göre bir spor branşında yetişmesi biraz zor
on kişiden biri çocuğunun istediği spora 
gitmesini ister. Geri kalan bütün ayrıntıları
antrenör arkadaşlarım yaşamıştır. Misal;
başıma gelmişti. Anne, baba çocuğunu geti-
rir 'Hocam ben bunu her türlü kursa 
gönderdim artık bıktım en son sana geldik
bak oğlum kızım bu sefer yap artık benimki
çok maymun iştahlı nereye gitse bir hafta
duruyor beni de sinir ediyor' der. Bu spor 
bilinci olmayan veli profili tam lafı bitti,
velinin sordum, 'Sayın veli siz bu kadar 
kurslara çocuğunuzu gönderirken çocuğunu-
zun görüşünü aldınız mı?' Tam o anda veli
çocuğuna bakar sessizlikle karşılaşır. Çocuk
bana dedi, 'Hocam annem zorla götürdü
benim istemediğim kursa ben hiç bir kursa
gitmek istemiyorum.' Ortalık yine sessizliğe
büründü. O zmaan yine veliye dedim 'Sayın
veli siz bu çocuğunuza artık spor 
yaptıramazsınız en az kendi isteyene kadar
bence hiç bir kursa gönderme' dedim.

Bir diğer veli profili çocuğunu gönderir
herhangi bir kursa çocukta yetenek var 
derken birkaç tane madalya alır çocuk 
yaştaki sporcu burada çocuğun egosu değil
velinin egosu yükselir. İlk önce başarılı 
çocuğunun arkadaşlarını küçük görmeğe
başlar maçlara gider havasından geçilmez.
10 madalyadan sonra tam ukalalık dönemi
başlar antrenör olur çocuğuna taktik verir
bu da tatmin etmez başlar hakemlare 
hakaret etmeğe derken başarısız bir antre-
nör yanına gelir hay maşallah Allah vergisi
tam da size çekmiş ve veli hemen cevabı
verir Allah razı olsun. Devam eder; 'Benim
çocuğum zaten doğuştan yetenekli...' Başarı-
sız ve hazıra konmanın tam zamanı 
başarısız antrenör işe konur öyle ya hazır
armut piş ağzıma düş olmuş bir kere çok 
bilmiş kendini antrenör zanneden zat çocu-
ğunu yıllarca ne zahmetlerle yetiştirmiş 
cefakar antrenörünü kötülemeğe başlar ya
aslında memnun değiliz işte mecburiyetten
tam da bu araya hazıra konan antrenör sizin
gibi velim olsun ne ilgilenmesi başımın 
üstünde taşırım der ukala çok bilmiş veli için
gazların en güzeli havaya uçar bu gazla...

Ve başlar tavırlar diğer velileri de örgüt-
lemeye başlar;  'Boşverin ya ben çocuğumu
başka yere götüreceğim adam var ya beni
başının üstünde tutuyor bir tanıyın bu çok
bilmiş veli alır çocuğunu gider bir müddet
sonra bir bakar Allah Allah bu çocuk geri
gider. Bir, iki derken çocuk nerdeyse sporu
bırakacak vaziyette derken hazıra konmuş
antrenör arkadaş kendini antrenör zanneden
veliye der beğenmezsen al çocuğunu git öyle
ya emek yok al çocuğunu git der nasıl olsa
ben aidatımı aldım istediğin yere git...

Sevgili okuyucularım malasef biz antre-
nör arkadaşların kaderi böyle yıllarca 
uğraşırsın hiç emek harcamamış hazıra
konan biri sporcunu kapar ben bugüne kadar
hocasını satıpta helalik almadan giden hiçbir
sporcunun başarılı olmadığını gördüm 
yazdıklarım bugün hala bir çok antrenör 
arkadaşın sorunu.

Neden böyle oluyor birinci kabahat biz
hocalarda. Veliyi işin içine karıştırırsak 
olacağı bu egosuda yükselir kibiri de ondan
sonra ne seni beğenir ne de beni. Ben bu 
soruna çözüm buldum işime karışan egosu
yükselen velimi anında gönderiyorum nasılsa
hazırı kapmak isteyen antrenör arkadaşlar
var az da olsa camiada bunlardan var al 
çocuğunu git hayırlı olsun. No stres no 
problem.

Bütün veliler böyle değildir tabiki benim
çok akıllı velilerim var ben onlara çok 
güveniyorum. Allah çocuklarının başarılarını
daim etsin mutluluk, başarı, aile, hoca,
sporcu arasında paylaşınca güzel olur.  
Egoist olunca birisi, hepsi kaybeder ve 
sorunlar başlar...
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8 OCAK SALI: 16.00 
Beşiktaş - Helmond Sport

11 OCAK CUMA: 17.00 
Beşiktaş - Greuther Fürth

14 OCAK PAZARTESİ: 17.00
Beşiktaş - Dinamo Zagreb

Beşiktaş'ın maç programı
şu şekilde:

Burak için gün sayılıyor
Ligin ilk yarısındaki hayal kırıklı-
ğının ardından geniş kapsamlı bir
transfer harekatına giren Beşik-
taş, ilk olarak kanayan yara ha-
line gelen santrfor transferine
odaklandı. Geçen sezondan bu
yana Şenol Güneş'in ısrarla is-
tediği Burak Yılmaz transferi bu
sefer bitmeye çok yakın. Trans-
fer komitesi başkanı Umut Gü-
ner'in imza aşamasına getirdiği

Burak transferi, Trabzonspor ile
aradaki pürüzlerin gideril-
mesi halinde
resmi ola-
rak açıkla-

nacak. 

Santrfor transferinin ardından stoper takvi-
yesi de yapacak olan siyah beyazlılar Vi-
da'nın satılması halinde bu sayıyı 2'ye
çıkaracak. Sağ bek transferi ise yine yaz
transfer döneminde olduğu gibi şartların
uygun olması halinde gerçekleştirilecek. Be-
şiktaş'ta 4 futbolcu ile yolların ayrılması da
daha önce kesinleşmişti. Tolga Zengin, Gök-
han Töre, Cyle Larin ve Vagner Love ile yol-
ları ayırmak isteyen yönetim bu oyunculara
gelecek resmi teklifleri bekliyor. Bu dört isme

Quaresma'nın
eklenmesi ve
Tolgay Arslan
için de ciddi tek-
liflerin olması ta-
kımdan ayrılacak
futbolcu sayısını 6'ya
çıkarmış durumda. Bu oyun-
cuların yanı sıra gönderilmek istenmese de
Vida ve Medel gibi futbolculara gelen teklif-
lerin değerlendirilmesi Güneş’e bırakıldı.

Vida için teklif bekleniyor?

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada kapatan Fenerbahçe'de bahar ikinci yarıya kaldı.
Sezonun ilk devresinde istediğini elde edemeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın

göreve gelmesi ile umut ışığı doğdu. İkinci yarıya Antalya'da sıkı çalışma ile başlayacak olan
Fenerbahçe'de affedilen ve takıma dahil edilmesi planlanan oyuncular ile güneş tekrar doğacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gel-
mesi ile kadro dışı bırakılan futbolcuların
durumları netleşmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta içinde Aatıf ve Di-
rar'ın affedilip Antalya kampına kafi-
lesine dahil edilmesinin ardından
tecrübeli kaleci Volkan Demirel
için de gelişmeler yaşana-
cak. Yönetimden özür
dileyecek olan Vol-
kan'ın devre arası
kampına dahil edil-
mesi
bekleniyor.Yasin
yolda Visca
beklemedeSü-

per Lig'in
ikinci ya-

rısına iddialı başlamak ve ilk devredeki
kötü sonuçları unutturmak isteyen Fener
bahçe'de Yasin Öztekin'le büyük ölçüde
anlaşma sağlanırken Edin Visca pazarlığı
ise sürüyor. Göztepe Kulübü'nden Yasin
Öztekin için haber bekleyen Fenerbahçe

Yönetimi, istediği bir
başka oyuncu

olan Edin
Visca için
Medipol
Başakşe-
hir ile
sıkı pa-
zarlık

içinde. Öte yandan sarı-lacivertliler, Gala-
tasaray'ın göndermek istediği Maicon ve
Serdar Aziz ile de ilgileniyor.

Kamp başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde ba-
şarısız bir görüntü sergileyen ve 17'nci sı-

rada devreyi kapayan Fenerbahçe'de
hazırlıklar bugün yapılacak antren-

manla başlayacak. Hazırlıklarına
İstanbul'da start verecek olan
sarı-lacivertliler, bugün günü
Antalya Beleke giderek ikinci ya-
rıya hazırlanacak. Antalya kam-
pını 11 Ocak'ta Hollanda ekibi
AZ Alkmaar ile oynayacağı ha-

zırlık maçı ile sonlandıracak
olan Fenerbahçe,

İstanbul'a dö-
necek.

DHA

Fenerbahçe umutlu

Gençlik
FIRTINA’sı
2018-19 sezonunun ilk yarısını 23 Ara-
lık’ta Çaykur Rizespor ile oynadığı
maçla tamamlayan ve ardından izine
çıkan Trabzonspor, yarın saat 18.00’de
yapacağı antrenmanla Antalya'da
ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
Bordo-mavili takımın açıklanan kamp
kadrosunda İran milli takım kampında
bulunan Vahid Amiri ile Majid Hos-
seini, kadro dışı bırakılan Onur Recep
Kıvrak ile Burak Yılmaz, kadroda dü-
şünülmeyen Olcay Şahan ile Zeki
Yavru, sakatlığı nedeniyle sezonu kapa-
tan Ogenyi Onazi’nin yanı sıra genç
sağ bek oyuncusu Semih Karadeniz
yer almazken, kamp kadrosunun
yüzde 65,5’lik bölümünü 1461 Trab-
zon ve altyapıdan gelen oyuncular
oluşturuyor.19 isim altyapıdanTrab-
zonspor’un Antalya kampı kadro-
sunda Zargo Toure, Joao Pereira,
Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak,
Luis Ibanez, Juraj Kucka, Anthnony

Nwakaeme,
Hugo Rodal-
lega, Caleb Eku-
ban ve Jose
Sosa’nın yanı sıra,
altyapıdan ve 1461
Trabzon’dan ta-
kıma katılan Uğur-
can Çakır, Arda
Akbulut, Muzaffer
Kablan, Hüseyin
Türkmen, Hasan Batu-
han Artarslan, Murat Cem
Akpınar, Abdülkadir Ömür,
Yusuf Yazıcı, Abdülkadir
Parmak, Abdurrahim Dur-
sun, Bahadır Han Gün-
gördü, Yunus Emre Çakır,
Serkan Asan, Burak Temur,
Yağızcan Erdem, Ali Osman
Karnapoğlu, Berkay Sefa
Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan
Açıl yer alacak. DHA

Yılbaşı tatili için gel-
diği memleketi Er-
zurum'da Polis
Mektebi'nin
22'nci dönem
mezuniyet töre-
nine katılan Erzu-
rumlu iş insanı
Adnan Polat, 2019'u
Palandöken Dağı'ndaki
Polat Erzurum Resort Otel'de karşıladı.
Adnan Polat, Türk sporu, Galatasaray, Be-
şiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu hak-
kında değerlendirmelerde bulunurken,
yenilenmenin şart olduğunu söyledi.
2019'un Türk sporuna her anlamda iyi gel-
mesi temennisinde bulunan ancak bu tür
şeylerin aslında dilemekle olmadığına
vurgu yapan Polat, "Gereğini yapmak
lazım. Sporumuz yeniden yapılandırıl-
maya, değiştirmeye ve geliştirmeye ciddi
anlamda ihtiyaç var” dedi. DHA

Polat: Yenilik şart
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TESEKKUR
31 Mart Yerel Seçimi için AK Parti Avcılar Belediye Başkan Aday Adaylığım sürecinde destek ve 

teveccühlerini esirgemeyen sevgili aileme, sevgili Avcılar halkına, İstanbul Vali Yardımcısı Avcılar Eski
Kaymakamı Sayın Hulusi Doğan’a, Avcılar Kaymakamı Sayın Ömer Lütfi Yaran’a, Avcılar İlçe Emniyet
Müdürü Sayın Bülent Yeşilyurt’a, Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Sayın Abdullah Cüneyt

Besler’e, AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı’na, Firüzköy Vakıf Başkanı Sayın Hasan Değirmenci’ye,
Firuzköy’ün kıymetli kanaat önderleri Celal Bilgen, Kazım Elatan, Engin Bağdaş, İsmet Bağdaş, Tuncay

Arabacı ve İbrahim Çavuşoğlu’na, Avcılardaki tüm kanaat önderleri ve kıymetli büyüklerimize,

Kıymetli Muhtarlarımız;
Ambarlı Mahalle Muhtarı Sayın Hilal Çakar,

Firüzköy Mahalle Muhtarı Sayın Meral Akverdi,
Gümüşpala Mahalle Muhtarı Sayın Ali Çiftçi,

Merkez Mahalle Muhtarı Sayın Mehmet Raufoğlu,
Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Sayın Hüseyin Topcu,

Tahtakale Mahalle Muhtarı Sayın Murat Çilek,
Denizköşkler Mahalle Muhtarı Sayın Muhlis Can,

Cihangir Mahalle Muhtarı Ergun Çoban,
Üniversite Mahalle Muhtarı Sayın Gülten Ekici ve Yeşilkent Mahalle Muhtarı Sayın Aziz Körpeci’ye, 

Kıymetli Sivil Toplum Kuruluşlarımız;
Ambarlı Spor Kulübü, Avcılar Afetzedeler Koruma Derneği, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, 
Avcılar Dernekler Federasyonu, AVENDER - Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür ve Dayanışma
Derneği, Avcılar Firüzköy Yeşilkent Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Avcılar Gümüşpala Spor
Kulübü, Avcılar Kızılay Şubesi, Avcılar Kültür Sanat Eğitim Vakfı, Avcılar Seyyid Babamansur Ocağı Kültür
Tanıtma Vakfı ve Derneği, Avcılar Su Ürünleri Kooperatifi, Avcılar Şoförler ve Esnaflar Odası, Avcılar Taksi
Şoförleri Derneği,  Avcılar Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Avcılar Otobüs Minibüs Taksi
Kamyon Kamyonet ve Şoförler Esnaf Odası, Avcılar Trabzonlular Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği,
AVESDER - Avcılar Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Bayburt Güllüce Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Bayburt İli Kalecik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Alaca İmat Köyü Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Denizköşkler Spor Kulübü, Diyarbakır İli Bismil İlçesi ve Köyleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eğitim-Bir-Sen Avcılar İlçe Teşkilatı, Firüzköy Vakfı, Garip
Dede Türbesi Koruma ve Yaşatma Derneği, Gümüşhane Şiran Yeşilbük Yardımlaşma Derneği, Hacı
Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi, İHH İnsani Yardım Vakfı Avcılar Temsilciliği, İlim
Öğrenme Öğretme ve Yayma Derneği, İstanbul Karslılar Derneği, İstanbul Muşlular Derneği, 
İstanbul Şehit Aileleri ve Yakınları Yardımlaşma Derneği, Kars Ardahan Iğdır Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Kastamonu-Azdavay Yeşilköylüler Yardımlaşma Derneği, Kırklareli Babaeski Yenima-
halle Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, KONSİAD - Konyalı Sanayici ve İşadamları
Derneği, MİAD -Malatyalı İşadamları Derneği, Nevşehir Kapadokya Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği, Profesyonel Boks Federasyonu, Samsun Alaçamlılar Derneği, Tahtakale Ma-
hallesi Çankırı Kızılırmak Tımarlı Köyü Derneği, Tokat İli Erbaa İlçesi Akça Kasabası
Sosyal Yardımlaşma Derneği, Tokat İli Zile Çayırköyü Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Tokat Zile Belpınar Köyü
Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği, Trakya Balkan
Rumeli Türkleri Derneği, Trakya Balkan ve Rumeli
Türkleri Gençlik Derneği, Trakya Grubu İşadamları
ve Serbest Meslek Sahipleri Derneği, Tunçel Spor
Kulübü, TÜED - Türkiye Emekliler Derneği Avcılar
Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi,
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Avcılar Şubesi, Yozgat Çek-
erek Çakır Köyü Derneği ve Yozgat Çekerek İk-
izce Köyü Derneği’ne ve bölgemizde görev
yapan basın mensuplarımıza sonsuz hürmet
ve şükranlarımı sunuyorum.

TESEKKURLER… 

ALI KAYA
SANAYİCİ İS ADAMI


