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Anadolu Cumhuriyet Başsav-
cılığı'nca Sanatçı Metin Akpı-

nar hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetine karşı silahlı isyana tah-
rik etme” suçundan yürütülen so-
ruşturmada yeni bir gelişme
yaşandı. Savcılık, Akpınar hak-

kındaki suçlamaya ilişkin dosyanın
ayrılmasına karar verdi. Savcılık, fez-
lekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı'na gönderdi. Akpınar hakkındaki
diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nda devam ettiği öğrenildi.
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Büyükçekmece Belediye 
Meclisi ocak ayı oturumunda

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın is-
minin Bahçelievler Mahallesi Aydın-
lar Caddesi'ne verilmesi gündeme
geldi. Fakat diğer isim değişiklikleri
üzerinde tartışma çıkınca maddenin
görüşülmesi seçimden sonraki ilk
meclis toplantısına bırakıldı.  I SAYFA 5
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Topbaş, seçimden 
sonra görüşülecek

17-25 Aralık yolsuzluk operas-
yonları sürecinde ses kayıtlarını

servis ettiği iddiasıyla yargılanan dö-
nemin Karşı Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili
Eren Erdem hakkında “Örgüte üye
olmamakla birlikte örgüte yardım
etmek”, ve “gizliligin ihlali” suçların-
dan 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis is-
tendi. Mahkeme Erdem'i adli kontrol
şartıyla tahliye etti.  I SAYFA 5
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Erdem, 193 gün 
sonra tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
29 Aralık 2018’de İstanbul ve ilçe belediye

başkan adayları açıklandı. Erdoğan, Beylikdüzü,
Kağıthane, Şile, Adalar, Sultangazi ve Çatalca'da
mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı 
gösterdi. 10 gün geçmesine rağmen belediye başkan
adaylarının resmi sitede hala ilçe başkanı olarak 
görülmeleri yeni bir tartışma başlattı.  

ç
İLÇE BAŞKANLIKLARI DEVAM EDİYOR

AK Parti, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati
Işık, Çatalca'da Mesut Üner, Adalar'da

Özlem Öztekin Vural, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin
Sultangazi’de Abdurrahman Dursun ve Şile'de İlhan
Ocaklı'yı aday göstermişti. Yeni ilçe başkanları için bu
ilçelerde tamayül yoklaması gerçekleştirildi. Beylik-
düzü İlçe Başkanlığı'na AK Parti İl Yönetim Kurulu
Üyesi Dilaver Sargın'ın getirileceği iddia edildi. 
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BEYLİKDÜZÜ’NDE SARGIN İDDİASI
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CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu Top-
lum bilimci Prof. Dr. Emre Kongar'ı ziyaret

etti. Kongar ile İstanbul üzerine sohbet ettiklerini
açıklayan İmamoğlu, “Değerli hocama, geleneksel-
leşmiş Atatürk takvimimizi de hediye ettim. Harika
evsahipliği ve ufuk açan sohbeti için teşekkür ede-
rim” ifadelerini kullandı. 26. Dönem Diyarbakır AK
Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun babası Sait
Ensarioğlu’nu da tedavi gördüğü hastanede ziyaret
eden İmamoğlu, “Ensarioğlu ailesine acil şifalar 
diliyorum” temennisinde bulundu. 
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Prof. Dr. Emre Kongar’a
Atatürk takvimi

hediye etti

Prof. Dr. Emre Kongar’ı ziyaret eden İmamoğlu, “Harika
evsahipliği ve ufuk açan sohbeti için teşekkür ederim" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti
İBB Adayı Binali Yıldırım,

medya temsilcileriyle bir araya
geldi. TBMM başkanlığından istifa
etymeyeceğini belirten ve “Huku-
kun olduğu yerde etik konuşulmaz.

İstifa etmeme konusundaki kararlı-
lığımda değişiklik yok” diyen Yıldı-
rım, “Belediye Başkanı seçilirsem
Meclis başkanlığını unut. Bir kol-
tukta iki karpuz olmaz” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 6
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Bir koltUkta iki 
karpUz olmaz!

Metin Akpınar’ın 
DoSYASı AYrıLDı

ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE ERDOĞAN’DAN BİRÇOK BİLGİNİN GİZLENDİĞİNİ
SAVUNAN METİN KÜLÜNK, MİLLETİN BUNUN HESABINI SORACAĞINI SÖYLEDİ

7 HAZİRAN SENDROMU YAŞANABİLİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'a yakınlığıyla bilinen AK Parti Siyasi
Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Kü-

lünk, aday belirleme sürecine tepki göstererek, so-
kakta karşılığı olmayan kişilerin aday yapılmaya
çalışıldığını söyledi. Külünk, Cumhurbaşkanı Er-
doğan'a gerçek bilgiyi sunmayanların partiye bir 
7 Haziran sendromu yaşatabileceği uyarısında
bulundu. Külünk bazı kesimlerin, aday listelerine
"arkadaşçılık, grupçuluk" yaparak tesir etmeye ça-
lıştığını ve listelere iş adamları üzerinden baskı 
kurulmak istendiğini ileri sürdü. 
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MİLLETİN KADERİYLE OYNAMAYIN!

31 Mart akşamı bir sürpriz yaşanabilece-
ğini dile getiren Külünk, “Sokakta, mil-
lette karşılığı olmayan adaylar nedeniyle

31 Mart akşamı, Allah göstermesin bir sürpriz ya-
şanırsa, bu millet, o adayların belirlenme sürecinde
doğru bilgileri sayın cumhurbaşkanımızın önüne
koymayanlardan ağır hesap sorar” ifadelerini kul-
landı. Bazı kişileri sahte anket yaptırmakla suçla-
yan Külünk, “Özellikle müteahhitlerin bir kısmına
söylüyorum; sırf size hizmet edenleri aday yapabil-
mek için gösterdiğiniz ağır çabanın bu milletin ka-
deriyle oynamak olduğunu iyi bilin” dedi. I SAYFA 5
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HEM BASKAN HEM ADAY!
AK Parti İstanbul’da 6 ilçe başkanını ilçelerine belediye başkan adayı olarak gösterdi. 
Bu adayların hala partinin sitesinde ilçe başkanı olarak görülmesi tartışma konusu oldu

Mustafa Necati
Işık Mevlüt Öztekin İlhan Ocaklı Mesut Üner

Abdurrahman 
DursunÖzlem Öztekin Vural

Uysal hakkında
sUÇ dUyUrUsU

CHP İstanbul
milletvekili 

Gökhan Zeybek, Fatih
Yedikule'de 2 kişinin
ölümüyle sonuçlanan
bina çökmesiyle ilgili 
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mev-
lüt Uysal, Fatih Bele-
diye Başkanı Hasan
Suver, İBB Zabıta
Daire Başkanı, İBB 
İtfaiye Daire Başkanı ve
İBB Avrupa Yakası 
İtfaiye Daire Müdürü
ile Fatih Belediyesi za-
bıta müdürü hakkında

“Görevi kötüye kul-
lanma”, “Taksirle yara-
lama” ve “Taksirle
öldürme” gerekçesiyle
suç duyurusunda bu-
lundu. Zeybek, 
“Yıkılma tehlikesi 
bulunan bu binanın
insan giriş çıkışına 
kapatılması ve gerekli
emniyet tedbirleri alın-
ması gerekirken gerek
Fatih Belediyesi'nin 
gerekse Büyükşehir 
Belediyesinin gerekli 
birimleri görevlerini
ihmal etmiştir” dedi.
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AK Parti’nin Zeytinburnu 
Belediye Başkan Adayı Ömer 

Arısoy, "Zeytinburnu’nda sıkılmadık
el, çalınmadık kapı, girilmedik sokak,
selam verilmedik akraba, eş, dost,
komşu bırakmayacağız. 1 Nisan 
sabahı Cumhurbaşkanımıza güzel 
bir müjde vermek için hep birlikte 
çalışmaya sizi davet ediyorum”
dedi. I SAYFA 4
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Bütün akrabalara
selam verilecek!

alevler arasında 

yaşam
savaşı

Şişli'de 6 katlı 
binanın 2. katında

henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı.
Yangında mahsur kalan
iki kişi itfaiye sepeti ile 2
kişi ise arka taraftan mer-
diven ile kurtarıldı. İtfaiye
ekipleri yangını kontrol
altına aldı. I SAYFA 3
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Beşiktaş savunmaya

doymadı I SAYFA 7

SAYFA 4Bahadır SÜGÜR

Zorunuza 
gitmesin!

SAYFA 5Ali TARAKCI

Aday tartışması 
neden yaşandı?

SAYFA 6Münir AKTOLGA

Kemalizm ve
sosyalizm...

Çocukların 
kayak keyfi
Çocukların 
kayak keyfi
Çocukların 
kayak keyfi
Çocukların 
kayak keyfi
Çocukların 
kayak keyfi
Çocukların 
kayak keyfi
Çocukların 
kayak keyfi
Çocukların 
kayak keyfi

Silivri Danamandı-
ra'da kar sevinci ya-

şayan çocuklar, tepelik
alanlardan kızak, bidon ve
naylon poşetlerle kayarak
doyasıya eğlendi. Eğlenen
çocuklara aileleri de eşlik
etti. SAYFA 4
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Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanına altın ge-
tiren bir toptancıyı silahla yaralayan saldırganlar

olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre kuyumcu dük-
kanına altın getiren toptancı aracından indiği sırada

3 kişinin saldırısına uğradı. Toptancının elindeki çantayı
almaya çalışan saldırganlar silahla ateş ederek toptan-
cıyı yaraladı. Çantayı almayı başaramayan saldırganlar
geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.
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AK Parti Siyasi
Erdem ve Etik 

Kurulu Üyesi Metin
Külünk, aday 

belirleme sürecinde
bazı iş adamları ve

müteahhitlerin
kendi adamlarını
belediye başkan
adayı yapmaya 

çalıştığını söyledi. 

Yedikule Mahallesi’nde
bina çökmüş ve 2 kişi
hayatını kaybetmişti. 

Binali Yıldırım

Altın toptancısına 3 kişi silahlı saldırıda bulundu

Çocukların 
kayak keyfi

Ömer Arısoy

Eren Erdem

Hasan Akgün

MiLLET BUNU 
ASLA AFFETMEZ!
AK Parti’de 24, 25 ve 26. dönem milletvekilliği yapan Metin Külünk,
partisinin aday belirleme sürecini sert sözlerle eleştirdi. Dar bir kalıpta
milletle irtibatı kopuk kişilerin, kulis odalarında aday yapılmaya
çalışıldığını ileri süren Külünk, “31 Mart'ta millet bunu affetmez” dedi



G ünlük yaşam içinde kaldırımda
yürüyebilmek, çimlerin üzerinde
koşmak, otomobil kullanmak ya

da gece karanlık bile olsa tökezlemeden
yürüyebilmek...Tüm bu davranışlar
hepimizin kolaylıkla gerçekleştirdiği
ve hatta nasıl yaptığımızı bile sorgu-
lamadığımız hareketlerimiz. Bu or-
ganizasyonu sağlayan ise
vestibüler sistem olarak tanımla-
nan denge organımız... Santral
sinir sistemi, kulaklardaki vestibül-
ler, ayak ve kaslardan gelen algı ve
gözlerden gelen bilgiler doğrultu-
sunda denge sistemi muhteşem bir
uyum içinde çalışıyor. Ancak bu sis-
temlerin herhangi birinde ortaya çıka-
bilecek bir sorun baş dönmesi yani
vertigoya neden olabiliyor. AcıbademTak-
sim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Has-
talıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ
Altundağ, hasar görmüş vestibüler sis-
teme bağlı yaşanan ve baş dönmesiyle
başlayan şikayetlerin kişiyi günlük yaşa-
mını idame ettiremez noktaya kadar ulaş-
tırabileceğini söylüyor.

Denge sistemi nasıl çalışıyor?

Dengemizi sağlayan sistemler; santral
sinir sistemi, kulaklardaki vestibüller, ayak
ve kaslardan gelen algı ve gözlerden olu-
şuyor. Sürekli olarak beyne bilgi aktaran
bu dört organın arasında çok yoğun ve
karmaşık bir ilişki bulunuyor. Dolayısıyla
sistemlerin herhangi birinde ortaya çıkan
sorun denge bozukluğuna neden oluyor.
Bu durumda sistemlerin birbiriyle koordi-
neli çalışmasını sürdürmesini sağlamak,

her-
hangi bo-
zukluk durumunda da
rehabilite etmek gerekiyor.

Denge organı eğitilebiliyor

Baş dönmesi şikayetine yol açan hastalık-
ların çok ve çeşitli olması nedeniyle kesin
tanıya ulaşmak için daha basit testlerden,
kapsamlı kan tahlillerine, yüksek teknolo-
jik donanım gerektiren vestibüler testler ve
görüntüleme yöntemlerine kadar farklı
uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Vertigo
tedavisi de sebebine bağlı olarak değişiyor.
İç kulak hastalıklarına bağlı olan ve en sık
yaşanan vertigoların başlıca tedavisi ise
vestibüler rehabilitasyonla yapılıyor. Bu
tedaviyle, hem oynayan kristaller yerine

oturtuluyor, hem de zayıflayan vestibüler
denge sistemini güçlendirmeye yönelik

egzersiz tedavilerine başlanıyor. Ki-
şinin denge organının eğitilmesine

dayanan rehabilitasyon sürecini
ip cambazlarının dengede kal-
mayı öğrenebilmesine benze-
ten Doç. Dr. Aytuğ Altundağ,
“Biz hastayı ipin üzerinde
değil ama normal yolda yü-
rüyebilecek hale getiriyoruz”
diyor.

Kişiden kişiye değişiyor

Rehabilitasyon sürecinin en
önemli belirleyicileri, hastanın

yaşı, tanısı, ağırlık derecesi ve te-
daviye uyumu oluyor. Hastanın

yaşı arttıkça rehabilitasyon zorlaşabi-
liyor. Bunun yanında kilo ya da hareket

etmeyi kısıtlayan bel fıtığı ya da kalp has-
talıkları, boyundaki problemlere bağlı kı-
sıtlılık gibi ek hastalıklar da sürecin
uzamasına neden olduğu gibi sonuca da
etki edebiliyor. Ancak hastaların çoğunda
herhangi bir zorluk olmadan tedaviye
başlanabiliyor.

Hangi hastalarda ne kadar etkin?

Elde edilecek sonuçların da yine hastanın
durumuna göre değiştiğini söyleyen Doç.
Dr. Aytuğ Altundağ, şu bilgileri veriyor:
“Genel olarak rehabilitasyon tedavisinin
etkinliği hastalığa göre değişiyor ve en çok
tek taraflı vestibüler hipofonksiyonda (za-
yıflık) başarılı oluyor. Ancak hem bilimsel
ortamlardaki sonuçlardan hem de kendi
deneyimlerimizden biliyoruz ki: tek taraflı

veya iki taraflı vesti-
büler fonksiyon ka-
yıplarında, santral
(beyin) kaynaklı sta-
bil dengesizliklerde,
kafa ve boyun travma-
larına bağlı gelişen baş
dönmelerinde, psikoje-
nik vertigolarda, yaşa
bağlı denge sorunla-
rında, dirençli BPPV (Be-
nign paroksismal
pozisyonel vertigo), yani iç
kulak kristallerinin yer de-
ğiştirmesine bağlı olan baş
dönmesi olgularında, vesti-
büler migrende ve kesin ta-
nısı konulamayan hastalarda
vestibüler rehabilitasyon ciddi
yarar sağlıyor. Bilimsel litera-
tür, tedavinin başarı oranını
yüzde 60’tan yüzde 92'lere
kadar çeşitli sonuçlarda 
gösteriyor.”

Migren varsa dikkat!

Eğer sorun BPPV’de ise tamamen
şifadan bahsediliyor. Ama eğer
hastalık migrenöz vertigo ise yani
altta migren gibi bir sorun varsa
ataklar devam edebiliyor. Bu du-
rumda sadece dönemsel bir iyileşme
olsa da hastanın yaşam kalitesinde
ciddi anlamda iyileşme sağlanabiliyor.
Aynı zamanda hastalar bir sonraki
ataklarını panik yapmadan çok daha
rahat kontrol edebiliyor. 
HABER MERKEZİ
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Yonca loDİ
aşka gelDİ

yonca Lodi'nin altıncı stüdyo albümü ''Fazla aşk'' müzik-
severlerle buluştu.
10 şarkıdan oluşan yeni albümünde birbirinden iddialı
sekiz yeni parçanın yanına geçtiğimiz yıl enbe Orkestra-
sı'nın 2018 albümünde seslendirdiği ''Hepi Geçecek'' ve
Single olarak yayınladığı ''Mühür'' adlı şarkıyı da ekle-
yen Lodi, 2019'a büyük bir sürprizle girdi. yaklaşık bir
yıl süren stüdyo ve repertuvar sürecinde oldukça
geniş bir ekip çalışmasına imza atan başarılı sanatçı,
DMC etiketiyle yayınlanan ve müzik direktörlüğünü
alper takan'ın üstlendiği albümünde bir kez daha
ömürlük şarkılar yorumladı. Söz yazarı ve besteci
olarak Sezen aksu, Sibel algan, ilker bayraktar,
Murat Güneş, alper atakan, Murat Sağır, Hakan De-
mirtaş ve Zeki Güner ile çalışan yonca Lodi, albüm
kayıtları içinde “alper atakan Studio", “Kaya
Müzik” ve "Stüdyo Lonca" olmak üzere üç farklı
stüdyo kullandı.

MerciMek, Vertigo tedavisi için vestibüler rehabilitas-
yon kişinin tek başına uygulayabileceği bir tedavi olmadığı

için mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Bununla
birlikte hastanın evde de sürdürmesi gereken ödevleri bulunu-

yor. Ancak genel olarak tedavinin başarılı sonuçlara ulaşmasında
hasta uyumunun çok önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr.

Aytuğ Altundağ, şu bilgileri veriyor: “Hastanın yapılması belirti-
len her hareketi harfiyen ve sonuçlara güvenerek uygulaması
gerekiyor. Örneğin ‘yarım saat sağa sola bak’ dendiğinde bu

hareketin etkisine güvenmeden işlemi bırakırsa sonuç alı-
namaz. Başlangıçta basit görünen bu hareketler za-

manla denge sistemini güçlendiriyor. Dolayısıyla
hastaların da hekime ve uygulamalara güve-

nerek sonuna kadar disiplinli olması
gerekiyor.”

Mutlaka hekim 
kontrolünde yapılmalı

Dünyada hekime başvuru nedenleri arasında ağrıdan sonra ikinci sırada baş dönmesi geliyor. Üstelik
insanların vertigo yaşama ihtimali her beş yılda bir yüzde 10 artıyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, vertigonun tedavisi için sabır gerektiğine işaret ediyor

Denge kaybı, sersemlik ve yerin ayağın altın-
dan kayması hissi, baş dönmesine eşlik eden
bulantı ve kusma…Kişinin kendisi veya çevre-
sinin hareket ettiğini düşünmesi hissi olarak
tanımlanan vertigo; ayağa kalkmaya, hareket
etmeye, hatta beslenmeye engel olarak yaşam
kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. En önemli
nedenleri; çeşitli metabolik hastalıklar, yaşam-
sal alışkanlıklar ve beslenme şeklinin oluştur-
duğu vertigo, özellikle kış mevsimine geçişte,
üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte alevle-
nebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa
Asım Şafak vertigo ve dikkat edilmesi gereken-
ler hakkında bilgi verdi. 

Yer ayağımın altından mı kayıyor?

Denge sistemi, beyin ve beyincikte koordine
edilen ve vücudun üç boyutlu dünyadaki po-
zisyonunu organize eden karmaşık bir sistem-
dir. Merkezi denge sistemi, başlıca iç kulaktan
olmak üzere, görme duyusuyla ve iskelet kasla-
rının bağlarından gelen derin duyuyla bilgi 

alışverişi içindedir. İç kulağın etkilendiği hasta-
lıklar nedeniyle genellikle kişinin “kendisinin
veya çevresinin dönmesi” şeklinde dengesizlik
algısı oluşurken, sistemin diğer bölgelerinin et-
kilenmeleri sonucunda sersemlik hissi, başın
boşlukta hissedilmesi, yerin ayağın altından
kayması gibi ifade edilebilen şikayetlerle ken-
dini gösterir.

Havalar sizi vertigo yapabilir

Yatarken veya otururken ani ayağa kalkmayla
oluşan, 1-2 saniyeden daha uzun sürmeyen
göz kararması şeklinde hissedilen baş dönme-
leri, çoğunlukla anlık tansiyon değişimlerine
bağlı gelişir. Fakat iç kulağa kan taşıyan da-
marlardaki tıkanıklıklar, iç kulak damarlarının
iç kulak sinirlerine yaptığı basılar, iç kulağa ve
beyne kan götüren damarlar ile sinirlerin
yoğun şekilde bir arada bulunduğu boyun
omurlarındaki bozukluklar, kalp ve dolaşım
sistemine ait rahatsızlıklara dikkat edilmelidir.

Vertigo nedir?
Denge kaybı, sersemlik ve yerin ayağın altından

kayması hissi, baş dönmesine eşlik eden bulantı ve

kusma. Kişinin kendisi veya çevresinin hareket

ettiğini düşünmesi hissi olarak tanımlanan vertigo;
ayağa kalkmaya, hareket etmeye, hatta 

beslenmeye engel olarak yaşam kalitesini 
önemli ölçüde etkiliyor
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Diyabetin insan sağlığını çeşitli yönlerden etkileyen kronik bir hastalık olduğunu
belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman,"Fiziksek bir hastalık olmanın ya-
nında psikiyatrik ve psikososyal boyutları olan diyabet; hastada ruhsal, sosyal,
duygusal ve psikoseksüel bir dizi sorun ve çatışmayı gündeme getiriyor" diye ko-
nuştu.Stresin çeşitleri"Diyabetin ortaya çıkışında fiziksel ya da emosyonel stre-
sin sıklıkla tetiği çeken faktör olduğu bilinmekte" diyen Hacıosman şöyle
konuştu: "tıbbi tedaviye rağmen kan şekeri düzenlenemeyen olgularda ise
stres ve kaygı önemli faktörler. Diyabet tanısı alan hastalarda farklı emosyonel
tepkiler ve uyum güçlükleri sıklıkla karşılaşılan sorunlar. Kronik gidişli, çeşitli
sınırlamalara yol açan ve bireyin komplikasyonlarla baş etmesini gerektiren
bir hastalık olması nedeniyle, hastalar yeni yaşamlarına uyum konusunda
güçlük çekiyorlar. bağımsızlıklarını kaybetme kaygısı, beden işlevlerinde
daha fazla bozulma olacağına ilişkin korkular, cinsel yetersizlikte artma ola-
cağına ilişkin kaygılar sık sık gözlenmekte." 

Hastalardaki değişiklikler

Diyabet tanısı konulan hastalarda davranışsal, duygusal, bilişsel ve in-
sanlararası ilişkilere yönelik tepkiler geliştiğini belirten Hacıosman bun-
ları şu başlıklar halinde sıraladı: "Psiko-sosyal zorlamalar ve ruhsal
çatışmalar kan şekerinde
oynamalar yapabilir.
Diyabet, ruhsal bozuk-
lukların ortaya çık-
masına neden
olabilir. Ruhsal
durum diyabetin
seyrini, gidişini ve
tedaviye cevabını
etkileyebilir." 

Diyabet strese yol açıyor

cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
cok sabret
az hastalan
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Y angın, Bozkurt Mahallesi
Eşref Efendi Sokakta bulunan
6 katlı binanın 2. katında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki
kişinin yaşadığı binadan saat 08.00
sıralarında henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda
daireyi sardı. İçeride mahsur kalan
baba ve oğlu arka tarafta itfaiye ekip-
lerinin gelmesini bekledi. Vatandaşla-
rın ihbarının ardından olay yerine
Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri yangına müda-
hale ederek arka odada bulunan iki
kişiyi itfaiye sepeti ile kurtararak sağ-
lık ekiplerine teslim etti. Yan binada
dumandan etkilenen iki kişi ise mer-

diven yardımıyla kurtarıldı.

Maddi hasar oluştu

Dumandan etkilenenlere ambu-
lansta oksijen tedavisi uygulandı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alı-
nırken yangının çıktığı dairede ve üst
katlarda maddi hasar meydana
geldi.

Kameralar kaydetti

Yaşanan panik anları cep telefonu ile
kaydedildi. Görüntülerde yanan bi-
nada yangının kontrol altına alın-
ması ile iki kişinin itfaiye sepeti ile iki
kişinin de yan daireye kurulan mer-
diven ile kurtarıldığı görülüyor. 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...

Bayburtlu inşaat / pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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Şişli'de 6 katlı binanın 2. katında henüz 
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye sepeti ile
2 kişi ise arka taraftan merdiven ile kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

BeşiKtaş'ta trafik
ışıklarının bulun-
duğu noktadan

yolun karşısına geçmeye çalı-
şan kadına otomobil çarptı.
Kazada yaralanan ve hayati
tehlikesinin bulunmadığı öğ-
renilen kadın, ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Bir görgü

tanığı, otomobilin kırmızı
ışıkta durmadığı iddiasında
bulundu.

Sürücünün ifadesi alındı

Kaza Barbaros Bulvarı Le-
vent istikametinde saat 12.00
sıralarında meydana geldi. İd-
diaya göre 34 NC 1071 pla-

kalı otomobil, Levent istika-
metine seyir halindeyken tra-
fik ışıklarında yolun karşısına
geçmeye çalışan Şule Tosun’a
(45) çarptı. Kazada Şule
Tosun yaralanırken ihbar üze-
rine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Yaralıyı
yakındaki bir kafeye götüren

vatandaşlar ambulansın gel-
mesini bekledi. Kaza yerine
gelen ambulansla özel bir
hastaneye kaldırılan Şule To-
sun’un hayati tehlikesinin bu-
lunmadığı öğrenildi.
Otomobili kullanan sürücü,
ifadesi alınmak üzerepolis
merkezine götürüldü.DHA

Az daha canından olacaktı

Alevler ArAsındAAlevler ArAsındAAlevler ArAsındAAlevler ArAsındAAlevler ArAsındAAlevler ArAsındAAlevler ArAsındAAlevler ArAsındA
yAsAm sAvAsı

vatandaşlar hastaneye kaldırıldı
Yangından itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrası kurtarılan
vatandaşlar ambulanslarla en yakın hastanelere götürüldü.

Boğazdan
Amerikan
gemisi geçti

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre
uzunluğunda ki, USS Fort McHenry 
(LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul

Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı
AmerikA Birleşik
Devletleri'ne ait
USS Fort mcHenry

(LSD-43) isimli savaş gemisi,
saat 11.30 sıralarında Çanak-
kale açıklarına ulaştı. Savaş
gemisine güvenlik nedeniyle
Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
marmara Denizi'nden gelerek
saat 19.30 sıralarında istanbul
Boğazı'na giren savaş gemisi,
saat 21.00 sıralarında Yavuz
Sultan Selim köprüsü'nün al-

tından geçerek karadeniz'e
açıldı.

Karartma uygulandı

ABD'ye ait savaş gemisinin ge-
çişi sırasında karartma uygu-
landığı ve mürettebattan bazı
askerlerin güverten çevreyi iz-
lediği görüldü. Türk Sahil Gü-
venlik botlarının eşlik ettiği
gemi, istanbul Boğazı'ndan ge-
çerken tüm ışıklarını söndüre-
rek geçişini tamamladı. DHA

Arnavutköy'de evlerinin odasında
çıkan yangını son anda fark eden 
8 kişilik aile, kendilerini dışarı attı.
Ev sahibinin itfaiyeyi araması için
yanına koştuğu komşusu, panikten
itfaiyenin numarasını unutunca
çareyi oğlunu aramakta buldu

Yangın, Arnavutköy ilçesi
Atatürk Mahallesi Körfez So-
kak'ta 4 katlı bir apartmanın

3. katında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, sabah saatlerinde aile uyurken
çıkan yangını ilk önce ev sahibi Yusuf
Barış'ın babası fark etti. Habertürk'ün
haberine göre; yaşlı adamın yattığı
odada çıkan yangın bir anda büyürken,
evde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi apar topar
dışarı çıktı. Dükkan işleten komşusuna
koşan Yusuf Barış evinde yangın çıktı-
ğını söyleyerek itfaiyenin numarasını
sordu. Panikleyen komşusu da heyecan-
dan itfaiyenin numarasının aklına gel-
mediğini ve oğlunu arayarak numarayı
sorduğunu ifade etti. 

İtfaiye yetişti

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye
ekipleri yangına müdahale ederek sön-
dürdü. Henüz belirlenemeyen bir se-
beple çıkan yangında dumandan
etkilenen Yusuf Barış'ın annesi 112 Acil
Servis ekiplerince ambulansta tedavi
edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma
yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar
oluştu.

Oğlum
imdat

zehir tacirlerine

geçit yok
Kartal'da yapılan uyuşturucu 
operasyonunda 1 kişi gözaltına
alındı. Şüphelinin evinde yapılan
aramalarda çok sayıda
uyuşturucu madde ele geçirildi

Kartal İlçe Emni-
yet Müdürlüğüne
bağlı Asayiş Büro

Amirliği ve Mobil Park ekipleri,
Kartal Petroliş Mahallesi'nde
uyuşturucu madde ticareti yap-
tığı ihbar edilen V.Y'yi yakala-
mak için çalışma başlattı.
Şüphelinin yaşadığı eve çok sa-
yıda kişinin girip çıktığını tespit
eden polis ekipleri şüphelinin
evine operasyon düzenledi.
Polis ekiplerinin yaptığı arama-
larda satışa hazır çok sayıda
klipsli poşetler halinde 1.720
gram Skunk adlı madde ve bu
uyuşturucu maddelerin tartıl-
masında kullanılan hassas te-
razi ele geçirildi.
DHA

ısınmak isterken

kAzA yAptı
Fatih'te bir kişi ar-
kadaşının gelmesini
beklerken, ısınmak

cipin kontak anahtarını çevi-
rince araç bir anda kaymaya
başladı. Cip önce park halindeki
kamyonete, ardından bir apart-
manın bodrum katındaki daire-
nin penceresine çarparak
durdu. Aracın ön tarafının bir
bölümünün içeriye girdiği
olayda, evde bulunanlar büyük
panik yaşarken, şans eseri
olayda ölen yada yaralanan ol-
madı.

Sadece kontağı çevirdi

Yavuz Sultan Selim Mahallesi
Kıvrım Sokak'ta meydana gelen
olayda, ehliyeti olmayan 55 ya-
şındaki Mehmet İrtürk, arkada-
şının cipinde bekliyordu.
Isınmak için kontağı açtığı sı-
rada hareket eden cip, önce
park halindeki kamyonete
sürttü, ardından bir apartmanın
bodrum katındaki dairenin par-
maklıklarına çarparak durdu.
Evde bulunan İsmail Çiftçi, eşi
ve çocuğu büyük panik yaşadı.

Alevler ArAsındA
Kırmızı ışıkta durmayan
araç, karşıdan karşıya
geçen kadına çarptı.
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Ç atalca'da son zamanlarda yazdıkları-
mız birilerini kızdırıyormuş! E biliyo-
ruz. Bildiğiniz ama duymak

istemediğiniz her gerçek sizi kızdırır ve 
canınızı acıtır.

Bugün AK Parti İlçe Başkanlığı konusunu
ele alalım.

Çatalca'da Belediye Başkan Adayı Mesut
Üner kiminle çalışmak istediğini söyler ise
bence o ilçe başkanı olacak.

Yani düşünün bugün belediye başkan adayı
siz olacaksınız ve seçim boyunca çalışacağı-
nız ilçe başkanına karışmayacaksınız!

Sizce de saçma değil mi? Mesut Üner

"Ben bu sürece karışmam" diyor.
Hadi ordan sende...
Bugün için eğer AK Parti Çatalca'da se-

çimi kazanmak üzerine bir çalışma yapacak
ise, bunun en önemli adımı ilçe başkanıdır.

Seçimi SKM Başkanı götürürmüş!
Al sana ikinci hadi ordan!
2014'te ve daha sonraki hatta daha önceki

tüm seçimlerde ne yazık ki seçimlerin kaybe-
diliş noktası da tam bu SKM 'nin safsata ça-
lışmaları ve ilçe başkanı ile belediye başkan
adayının uyumsuz çalışmalarına bağlanabilir.

O sebeple Mesut Üner bu ilçede seçim
almak istiyorsa öncelikle ilçe başkanını 

kendisi belirleyecek. 
"Al sana ilçe başkanı bu" denilip de;
1-Çatalcalı seçmenin tepkisini çekecek,
2- Belediye Başkan Adayı ile uyumlu 

çalışamayacak,
3- En az Belediye Başkan Adayı kadar

koşturmayacak...
Kişiden bence ilçe başkanı olur ise, karşı

tarafın adayı ne kadar güçsüz, yıpranmış ve
halk tarafından "Bunla olmaz" denilen aday
olsa bile seçim kazanır.

Şimdi birileri bu yazdıklarım üzerinden
farklı düşüncelere girecek ve kardeşini mi
istiyor denecek!

Yada eşeğin aklına karpuz kabuğu düşüre-
ceğiz! Ama işin de doğrusunu söylemek gere-
kirse Cenk Sügür ismini de ortaya atan ben
değilim ha!

Diğer meslektaşlarım bu ismi ortaya
attılar!

Kendisi öz be öz ağabeyim olur. Yaşı ben-
den büyük yani!

He olur ise ne olur? Mesut Üner bu ko-
nuda neler düşünüyor? Bana göre ben ne dü-
şünmüşüm, gazeteciler ne düşünmüş? Hiç
birisi önemli değil!

Mesut Üner ne düşünüyor?
Yani seçilecek ilçe başkanını belirleyecek

isim Mesut Üner' dir!
Yerli ilçe başkanı cümlesi çok önemli bir

cümle... Ben asla ayrım yapmam ama AK
Partili kardeşlerimiz geçen akşam temayül
yoklamasında oradayken bu cümleyi 
kurdular.

İlçe Başkanı olacak kişinin ayrıca hiç bir
iştirakte çalışmaması şartı var. Geçtiğimiz
dönemlerde bir ilçe başkanı sırf bu sebepten
görevden alınmıştı. Yani bu iki cümle de ne
yazık ki AK Parti Çatalca koridorlarında
bana sarf edildi.

Bakalım ne olacak? İlçe Başkanı kim 
olacak?

Yani ilçe başkanı belli olsun. O gün AK
Parti Çatalca'da secim alır mı, alamaz mı
alenen fikrimi söyleyeceğim.

Gerçekler zorunuza gitmesin!
gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR

HAYATIN GERÇEKLERİ

B elediye Başkan Danışmanı Bayram
Ali Üner, Tarihçi – Yazar Sacide
Bolcan ve Türk Halk Müziği sanat-

çısı Neslinay Çınar’ın düzenlediği etkinlikle
Atatürk’ün ölümsüz anıları anlatılarak sev-
diği şiir ve şarkılar seslendirildi.  

Devam ettirmemiz lazım

Duygu dolu anların yaşandığı gecede Bü-
yükçekmecelilerle birlikte programı izleyen
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çok
güzel tiyatral bir tarih sunumu. Bu programı
Türkiye çapında göreceksiniz. Ben bu işin
arkasında duracağım. Sadece Atatürk’ü
değil Cumhuriyet tarihinin tamamını devam
ettiren diziler gibi bunu da devam ettirme-
miz lazım. Çanakkale yarım adasına girdi-
ğim zaman bütün vücudumun kimyası
değişir" dedi. 

Yeter ki bir kıvılcım olsun

"Çanakkale ruhu Türk milletinin asil ka-
nında mevcuttur" diyen Akgün, "Bu ruh bir
şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Çanakkale
ruhu bizde var yeter ki bir kıvılcım olsun.
Cumhuriyet ve tarih derslerinin çok asgariye
indirilmesiyle tarih ruhu maalesef zayıfladı.
Eğer gencimize, yaşlımıza herkese tarihimizi
biraz sevdirerek anlatmak istiyorsanız proje
ortaya çıkmıştır. Programı çok beğendim. Şi-
irler ve şarkılar yerine tam oturmuş" açıkla-
masını yaptı. 

Büyükçekmece Belediyesi’nin
düzenlediği "Biz Atatürk’ten;
Çalar, Söyler, Anlatırız" etkinliği
gerçekleştirildi. Belediye 
Başkanı Hasan Akgün, "Sadece
Atatürk’ü değil Cumhuriyet 
tarihinin tamamını devam 
ettiren diziler gibi bunu da
devam ettirmemiz lazım" dedi

BüyüKçeKmeceBelediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ilçede faaliyet gösteren
spor kulübü yöneticileri ve spor antre-
nörleriyle “2018 – 2019 Spor ve Gençlik
Yılı Yatırımlar ve Koordinasyon Top-
lantısı”nda bir araya geldi. Bir dönem
yeşil sahalarda fırtına gibi esen ve Bü-
yükçekmece’de ikamet eden milli fut-
bolcular Galatasaraylı Bülent Ünder,
Muhammet Altıntaş, Adnan Esen,
Savaş Demiral, Beşiktaşlı Süleyman
Oktay, Malatyasporlu Feyzullah Küçük
ve İstanbulsporlu Fuat Buruk’a “onur

ödülü” verilirken, ulu-
sal ve uluslararası
alanda Türkiye’yi ba-
şarıyla temsil eden
sporculara da teşek-
kür plaketi takdim
edildi. "Büyükçek-
mece’ye spor zenginliği
kazandıran değerli spor ku-
lübü yöneticilerim ve kıymetli
sporcularım hepinize çalışmalarınız-
dan ötürü teşekkür ediyorum" diyen
Akgün, "Bu kadar zengin spor faaliyet-

leri yaptığı-
mızı sizinle
beraber fark
ettim. Bü-
yükçek-

mece’nin her
bir karış topra-

ğında spor
yapma imkanımız

var. Bu nedenle Bü-
yükçekmece’ye biz Mutlu-

luk Şehri Büyükçekmece diyebiliyoruz"
ifadelerini kullandı. 

SPORCULARA PLAKET

AtAturK’ten cAlAr
AtAturK’ten soyleriz

Selam verilmedik
akraba kalmayacak
AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu’nda sıkılmadık el,
çalınmadık kapı, girilmedik sokak, selam verilmedik akraba, eş, dost, komşu bırakmayacağız" dedi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı-
lığı görevinin ardından AK Parti’nin
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı

olan Ömer Arısoy, hız kesmeden 31 Mart yerel
seçimleri için çalışmalara başladı. Gün içerisinde
taziye ziyaretlerinde bulunan Arısoy, akşam saat-
lerinde Telsiz ve Sümer Mahallelerinde teşkilat
mensuplarıyla bir araya geldi. Zeytinburnu’nda

gittiği her mahallede sıcak bir sohbetle karşıla-
nan Arısoy, teşkilat mensuplarına kendini

tanıtmaya devam etti. Arısoy, ilk olarak
mahalle halkının temsilcileri olarak gö-
rülen teşkilat mensuplarını dinledi. Arı-
soy, istek ve önerileri değerlendirerek
yerel seçimlere emin adımlarla yürü-
mek adına yol haritasına yeni notlar
ekledi.

Projeleri hakkında 
bilgi verdi

AK Parti’nin Telsiz Mahallesi
teşkilatları da pasta keserek
Arısoy’a başarı dileklerini
iletti. Arısoy, toplantının
ardından sokağa çıkarak
mahalle esnafını ziyaret
etti. Tek tek dükkanları
dolaşan Arısoy, esnafa ha-

yırlı işler diledi. Arısoy, esnafın sesine kulak vere-
rek yapılması planlanan çalışmalar hakkında
bilgi verdi.

Bir Zeytinburnu hayalimiz var

Arısoy burada yaptığı konuşmada, “Hepimizin
burada yaşamaktan mutlu olduğu, hepimizin
gururla ‘Ben Zeytinburnuluyum’ dediği bir ilçe
hayal ediyorum. Buna her şey dahil. Çocukların
rahatça top koşturabildiği alanların olduğu, var
olan yeşil alanlara yeni alanlar ilave ettiğimiz,
sosyal, kültürel faaliyetlerle öne çıkmış, kültür be-
lediyeciliğini daha da yukarıya taşımış, ilçesiyle
hemhal olmuş, derdiyle dertlenen bir Zeytin-
burnu hayal ediyoruz. Bunu 20 yılda yaptık.
Bunu yapacak Türkiye’de tek ekip, AK Parti’dir.
Hep birlikte başaracağız” diye konuştu. 

1 Nisan sabahı müjde vereceğiz

Arısoy Sümer Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ko-
nuşmada, “Şimdi el birliğiyle el ele, omuz omuza
31 Mart 2019 gecesine kadar, 1 Nisan sabahına
kadar gönül gönüle Zeytinburnu’nda sıkılmadık
el, çalınmadık kapı, girilmedik sokak, selam veril-
medik akraba, eş, dost, komşu bırakmayana
kadar çalışmak zamanıdır. 1 Nisan sabahı Cum-
hurbaşkanımıza güzel bir müjde vermek için hep
birlikte çalışmaya sizi davet ediyorum" dedi.

İtirazın 
limiti arttı

Büyükçekmece Tüketiciyi
koruma ve Bilinçlendirme
Derneği Başkanı Sevgi ema-

net, Tüketici Hakem Heyetlerine yapıla-
cak başvurularda 1 Ocak 2019’dan
itibaren geçerli olmak üzere uygulanan
parasal sınırların yeniden değerleme
oranları hakkında açıklama yaptı. "5 bin
650 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda
İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ya da der-
neğimiz, 5 bin 650 TL ile 8 bin 480 TLa-
rasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici
Hakem Heyetleri, 8 bin 480 TL üzerindeki
tüketici uyuşmazlıklarının tamamında Tü-
ketici mahkemesi görevlidir" bilgisini
veren emanet, "Tüketiciye yönelik uygu-
lamalarda uyuşmazlık ortaya çıkması ha-
linde başvurulabilecek bir mercidir ve
Tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret İl
müdürlüklerinde, ilçelerde ise kayma-
kamlıklarda bulunur" açıklamasında 
bulundu. 

Şahsen başvurulabiliyor

Tüketicilerin ikametinin bulunduğu yerde
tüketici hakem heyetine şahsen başvuru
yapabileceğini ifade eden emanet, "ya
da derneğimize gelerek kendilerine her
türlü yardımcı olabiliriz. Ayrıca tüketiciye
işlem yapılan yer hakem heyetine de
başvuruda bulunabilir. Tüketici hakem
heyetine yapılan başvurunun ardından
verilen karar üzerine taraflar, tüketici
hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ
tarihinden itibaren on beş gün içinde tü-

ketici hakem heyetinin bulunduğu yer-
deki tüketici mahkemesine itiraz edebili-
yor" bilgisini verdi. 

Bir ya da iki hafta

Sevgi emanet "Tüketicilerimiz kredi söz-
leşmeleri dahil kapıdan satış, mesafeli
satış, konut  ve devre tatil sözleşmelerin
de 14 gün, taksitli satışlarda tüketici, 7
gün içinde herhangi bir gerekçe göster-
meksizin ve cezai şart ödemeksizin, tak-
sitle satış sözleşmesinden cayma
hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma hak-
kını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi-
nin yedi gün içinde satıcı/sağlayıcıya
ulaşması yeterlidir. Ayıplı mallar ve hiz-
metler için şikayette bulunacak olan tü-
keticiler yeni limitleri bilerek başvuru
yapmaları ve mağduriyetlerini giderme-
leri gereklidir" dedi. 

Kayarak
eğlendiler
Silivri Danamandıra'da kar sevinci
yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan
kızak, bidon ve naylon poşetlerle 
kayarak doyasıya eğlendi

Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili
olan kar yağışı yerini güneşli havaya
bıraktı. Danamandıra'da hava sakin-

liğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda
bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük se-
vinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında
ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.

Çocuklar durmuyor!

Diğer yandan Kağıthane'den kar görmek için
Danamandıra'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehli-
vanoğlu, "İstanbul merkezine kar yağmadığı için
biz de Trakya'ya gidelim dedik. Çocuklar dur-
muyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu.
Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandı-
ra'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyor-
lar" diye konuştu.  DHA

AKGÜN, TEŞEKKÜR ETTİ
Akgün, etkinliğin ardından
katılımcılara çiçekler hediye etti.

Ömer
Arısoy

Sevgi 
Emanet
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SOKAK TANIMIYOR
AK Partili belediye başkan
adaylarının sokakta ve halk
üzerinde karşılığı olmadığını
anlatan Külünk, “Millet 
bunun hesabını sorar” dedi.

İSTANBUL

C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen
AK Parti eski İstanbul Millet-

vekili Metin Külünk, aday belirleme
sürecine tepki göstererek, sokakta kar-
şılığı olmayan adayların aday yapıl-
maya çalışıldığını söyledi. Külünk,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçek bil-
giyi sunmayanların partiye bir 7 Hazi-
ran sendromu daha yaşatabileceği
uyarısında bulundu. Metin Külünk,
sosyal medya hesabından yayınladığı
videoda AK Parti'de aday belirleme
sürecine ilişkin eleştirilerini sıraladı.
Bazı kesimlerin, aday listelerine "arka-
daşçılık, grupçuluk" yaparak tesir et-
meye çalıştığını ve sokakta karşılığı
olmayan isimler için Ankara'ya iş
adamları üzerinden baskı kurulmaya
çalışıldığını ileri süren Külünk, bu kişi-
lerin partiye bir 7 Haziran sendromu
daha yaşatabileceği uyarısında 
bulundu. 

Millet bunu hesabını sorar

31 Mart akşamı bir sürpriz yaşanabi-
leceğini dile getiren Külünk, "Anka-
ra'da anketler üzerinden, baskı
grupları üzerinden, iş adamları baskı-
ları üzerinden belirledikleri, sokakta
karşılığı olmayan, millette karşılığı ol-
mayan, adaylar üzerinden eğer 31
Mart akşamı, Allah göstermesin bir
sürpriz yaşanırsa, 1 Nisan şakası

değil, bir gerçeğe dönüşme ihtimali
ortaya çıkarsa, bir 7 Haziran daha
Allah göstermesin ortaya çıkarsa, bu
millet o adayların belirlenme süre-
cinde doğru bilgileri sayın cumhur-
başkanımızın önüne koymayanlardan
ağır hesap sorar. Kim dar kadroculuk
yapıp, arkadaşçılık yapıp, grupçuluk
yapıp, Ankara'da belli yerlerde kulis
odaları hazırlayıp, İstanbul'da nasıl
etki altına alabiliriz, iş adamları üze-
rinden özellikle de müteahhitler üze-
rinden, dar kadroculuk, dar alancılık
oynayarak baskı grupları üzerinden
hak etmeyenleri aday yapma nokta-
sında, kim isim vermiyorum, yapar-
larsa, 31 Mart'ta millet bunu
affetmez"  ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da bize gösterdi

“Bakın 24 Haziran'da sayın cumhur-
başkanımızla AK Parti arasında 10
puan fark var" diyen Külünk, "Açıkça
söylüyorum eğer, milletvekili aday lis-
telerine müdahale edilmemiş olsaydı,
millette karşılığı olan isimler aday gös-
terilseydi, AK Parti'nin parlamento-
daki milletvekili sayısı, 350'den
aşağıya düşmeyecekti. Dolayısıyla 24
Haziran'da millet Ankara'daki grup-
çuluğun kendi arkadaşçılıklarının 
oynamasının sonucunu sandıkta 
24 Haziran'da bize gösterdi” diye 
konuştu. HABER MERKEZİ

A K Parti istanbul'da iktidar olduğu
26 yerin, 12 başkanını aday yap-
madı. İstanbul'da 40 adayı ise şöyle

belirledi: 3 belediye başkanını başka ilçeler-
den, 11 ilçe belediye başkanı tekrar, 6 ilçe

başkanını, 4 il yöneticisini, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı 6 ismi,
dört ilçeninde adayını da önceden belirleye-
rek toplam 34 ismi belediye başkan adayı
yaptı. 3'ü MHP'ye verilen ilçe... Ve toplam
üç ilçe için yeni isimler belirledi. Soru şu:
Kaç aydır yapılan tartışmalar; MHP'ye veri-
lecek 3 yer nereleri olsun, Bakırköy, Kadı-
köy, Şişli'ye kim aday olacak diye mi
yapıldı? Öyleyse neden onca insana boşuna
umut verildi? Neden insanlar umutla 
sahada maddi ve manevi emek sarf etti?

AK Parti İstanbul
adayları belliydi!

Tartışma neden yaşandı?

Açık açık iddia ediyorum. Belirlenen isimlerin
özgeçmişlerine bakın. Görevlerine bakın.

Sonra da şu soruyu sorun: Adaylar 
belli miydi? O zaman bunca tartışma neden

yaşandı? Sorunun yanıtını aşağıda
tartışmaya açıyorum...

AK Parti’de 3 dönem milletvekilliği yapan Metin Külünk, partisinin aday 
belirleme sürecini sert sözlerle eleştirdi. Dar bir kalıpta milletle irtibatı
kopuk kişilerin kulis odalarında aday yapılmaya çalışıldığını ileri süren

Metin Külünk, “31 Mart'ta millet bunu affetmez” diye konuştu

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELERMILLET BUNU
ASLA AFFETMEZ!

BAZI kişileri sahte anket yaptırmakla suç-
layan Külün, “Şimdi bu canlı yayınımı iz-
leyip, palas pandıras bu canlı yayınımı bir
yerlere haber verip, dinleyecekler var, iyi
dinlesinler. Şimdiden söylüyoruz, bu mil-
let bunun hesabını sorar. Hangi ölçülerde
sorar; sokaktan gelen bilgiyi sakladıkları
için sorar. Sahte anketler yaptırarak baskı
oluşturdukları için sorar. İş adamlarına,

özellikle müteahhitlerin bir kısmına söy-
lüyorum; sırf size hizmet ettiği için o size
hizmet edenleri aday yapabilmek için
gösterdiğiniz ağır çabanın bu milletin ka-
deriyle oynamak olduğunu iyi bilin. Bu
millet bunu affetmeyecektir. Dolayısıyla
aday belirleme sürecinin bu dikkatte ol-
ması gerektiğini sokak söylüyor. Ben
kendi düşüncelerimi, söylemiyorum tek

başına. 81 ilin de bilgisi önüme geliyor.
Şahsen kendim 4 ay önce açık tavır koy-
dum. Hiçbir beklentim ve talebim yok.
Ama bu ülke ve sayın Erdoğan çok
önemli. Herkes ona göre hareket etmeli-
dir. İstedikleri adamları aday yapmak için
çırpınırsa ve bir hezimet yaşanırsa bu
millet bunun hesabını çatır çatır sorar"
açıklamasını yaptı.

METİN KÜLÜNK: SAHTE ANKET YAPIYORLAR

Topbaş, seçimden 
sonra görüsülecek
Büyükçekmece Belediye Meclisi ocak ayı oturumunda İBB eski Başkanı
Kadir Topbaş'ın isminin Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'ne verilmesi
gündeme geldi. Fakat diğer isim değişiklikleri üzerinde tartışma çıkınca
maddenin görüşülmesi seçimden sonraki ilk meclise bırakıldı

BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’ün başkanlığında gerçekleş-
tirilen meclis toplantısında İBB eski Baş-

kanı Kadir Topbaş'ın isminin Bahçelievler Mahallesi
Aydınlar Caddesi'ne verilmesi gündeme geldi. Günde-
min 11 maddesi olarak gündeme gelen isim değişikliği
diğer değişikliklerin tartışılması nedeniyle 31 Mart Yerel
Seçimleri'nden sonraya bırakıldı. Kabul edilmesi halinde
Aydınlar Caddesi'nin yeni ismi, 'Dr. Mimar Kadir Topbaş
Caddesi" olacak. 

Tabela fiyatları düştü

Meclis toplantısında ışıklı tabela fiyatlarında da düzenle-
meye gidildi. Mecliste düşme tehlikesi bulunan tabelalardan
vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve şehir esteti-
ğine katkıda bulunmak için ışıklı tabela fiyatları 70 TL’den 35
TL’ye düşürüldü. İşletme sahiplerinin iş yeri tabelaları için Bü-
yükçekmece Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü’nden onay
almaları gerektiğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, "İş yeri
sahiplerini ve vatandaşları tabelaya özendirmek için belediye
meclisimizle güzel bir karar aldık. Büyükçekmece’deki tüm tabe-
lalar belirli bir standartta ve ışıklı olacak. Işıklı tabela fiyatları
artık 35 TL. Binaların dışında yer alan tabela ve soğutma sistem-
leri insan sağlığı açısından tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bi-
nalarda ve iş yerlerinde bulunan tabela ve klimaların altından
yürüyerek geçiyor. Bu nedenle klima ve soğutma sistemlerini de
kaldırıyoruz. İş yeri sahibi olan tüm vatandaşlarımız Etüt ve Proje
Müdürlüğü’nden onay almak zorunda. Şehir estetiğine büyük katkı
sağlayacak bu kararımız Büyükçekmece’ye hayırlı olsun” şeklinde
konuştu. Büyükçekmece Belediyesi’nin 2019 yılında hayata geçire-
ceği projeler arasında yer alan “Yaşlı Bakım Merkezi” de ocak ayı
meclis toplantısı gündeminde yer aldı. Karaağaç Mahallesi’ne yapıla-
cak olan Yaşlı Bakım Merkezi çalışmalarının başladığını belirten Baş-
kan Dr. Hasan Akgün, “Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı
bakım merkezinde konuk edeceğiz. İlçemizde ikamet eden yaşlılarımı-
zın hepsi başımızın tacıdır. Tüm bakım ve ihtiyaçlarını karşılayacağız.
Bu yıl yapımı tamamlanacak Yaşlı Bakım Merkezi’nde tüm yaşlılarımıza
hizmet edeceğiz" dedi. 

CHP’li Eren Erdem tahliye edildi 
17-25 Aralık
yolsuzluk ope-
rasyonları süre-

cinde ses kayıtlarını servis
ettiği iddiasıyla yargılanan
dönemin Karşı Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
ve eski CHP Milletvekili
Eren Erdem hakkında
"Örgüte üye olma-
makla birlikte örgüte
yardım etmek", ve

"gizliligin ihlali" suçlarından
8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis
istendi. Mahkeme Eren Er-
dem'in adli kontrol şartıyla
tahliyesine karar verdi.

Adli kontrol şartı getirildi

Çağlayan'da bulunan İstan-
bul 23. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde görülen 12 sanıklı
davada Eren Erdem, SEG-
BİS ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada ayrıca biri tu-
tuklu 4 sanık daha hazır 
bulundu. 
Duruşmada tanıkların dinlen-
mesinin ardından söz alan
duruşma savcısı, esas hakkın-
daki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, eski CHP Millet-
vekili Eren Erdem hakkında
"Örgüte üye olmamakla bir-
likte örgüte yardım etmek", ve
"Gizliligin ihlali" suçlarından

8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi
talep edildi. Firari sanıkların
dosyaları ayrılması talep edi-
len mütalada, bazı sanıkların
beraati, bazı sanıkların ise ce-
zalandırılması talep edildi.
Duruşma sanık ve avukatların
esas hakkındaki mütalaaya
karşı beyanlarının alınmasıyla
devam etti. Mahkeme, Eren
Erdem'in adli kontrol şartıyla
tahliyesine karar verdi.

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün

Dün yazdım. İstanbul'da AK Parti İBB ve
25 ilçede iktidar olduğu yerin; 11'inde (Ar-
navutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayram-
paşa, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa,
Küçükçekmece, Sultanbeyli, Tuzla ve Üskü-
dar) mevcut  ilçe belediye başkanınlarıyla
devam etme kararı aldı. 3 başkanını da; Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın
Beykoz'dan, Sancaktepe Belediye Başkanı
İsmail Erdem Ataşehir'den, İBB Başkanı
Mevlüt Uysal Büyükçekmece'den aday 
gösterdi.

2018 yılında AK Parti'nin il kongresinde
bizzat yönetime seçilen dört il yöneticisi;
Hakan Bahadır, Ahmet Cin, Bünyamin
Demir ve Şeyma Döğücü'nün de seçilme ihti-
mali garanti gibi olan ilçelerden, yine bizzat
İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından ata-
nan 6 ilçe başkanı da Adalar, Beylikdüzü,
Çatalca, Kağıthane, Sultangazi ve Şile ilçe-
lerinden aday gösterilmiştir. Ki, üç ilçenin
kazanılma ihtimali çok yüksektir. 

10 teşkilat ilçe ve il yöneticisi, 11 mevcut
belediye başkanı, 3 yeri değiştirilen ve bizzat
Erdoğan'ın yakınında bulunan 6 isim (İBB
Adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım,
Esenyurt Adayı Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Azmi Ekinci, Fatih Adayı TOKİ eski

Başkanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul
Milletvekili Ergün Turan, Ümraniye Adayı
KİPTAŞ eski Genel Müdürü İsmet Yıldırım,
Beyoğlu Adayı Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Ali Haydar Yılmaz, Zeytinburnu
Adayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ömer Arısoy ve toplam 30 belediye başkan
adayı.

MHP'ye verilen; Silivri, Maltepe, Beşiktaş
üç ilçe ve geriye kalan ise 7 ilçe. Avcılar, 
Bakırköy, Kadıköy, Eyüpsultan, Kartal, 
Sarıyer, Şişli.. 

Bu 7 ilçenin 6'sında CHP iktidar. Eyüpsul-
tan Adayı Deniz Kökten ismini ise daha önce
gündeme getirmiştim. 2017 yılında görevden
alınacak ilçelerin içersinde olan Eyüpsultan'ı
yazmış ve yerine gelebilece isim olarak da
Deniz Kökten’e dikkat çekmiştim.

(Hatırlamışken; Ekim 2017 yılında; Bah-
çelievler, Esenyurt, Şile, Eyüpsultan, Beykoz,
Zeytinburnu belediye başkanlarının görevle-
rinden istifa ettirileceğini yazmıştım. Bir ay
sonrasında da bir silahlı saldırıya uğramış-
tım. Vurulmadan önce Şile, Ümraniye bele-
diye başkanlarını da yazacaktım. Görevden
istifa ettirilmelere tepki artınca, yarım bıra-
kılmıştı süreç. O süreç şimdi tamamlandı. Bu
ilçelerden sadece Zeytinburnu'nda yanıldım.)

Toplam 34 isim aşağı yukarı belliydi!

AK Parti'nin adaylarına ve parti yöneticile-
rine sesleniyorum:

İnsanlar "madem adaylar belliydi, neden bizi
uğraştırdınız" diyerek birbirlerine küsmüş
durumdalar.

Sakına "böyle bir şey yok" demeyin.
Sakın ha "Erdoğan ne isterse o olur" diyerek,

sahada insanların geçmişte olduğu gibi oy vere-
ceğini düşünmeyin.

Erdoğan'ın da kandırıldığını, yanıltıldığını
düşünüyorlar. 

Çıkarı olan, meclis üyeliği bekleyenlerin yo-
rumlarına, konuşmalarına da kanmayın.

Aday olamadıklarında onların da isyanlarını
duyacaksınız. 

Partiniz eski parti değil. İnsanlar susarak iç-
lerine atmıyorlar, söyleyeceklerini.

O köprülerin altından çok sular aktı.
İnsanlar tepkilerini açık açık söyleyemeseler

de, dost meclislerinde içlerindeki her şeyi kusu-
yorlar.

Hatta cesaret edip sosyal medyada, etrafla-
rında ki mevcut olumsuzluğu açık açık
seslendirenler var.

Yüzünüze gelip, sahada her şeyin düzgün ol-
duğunu söyleyenler ise küçük hesap yapıyorlar.

Zannediyorsunuz ki, ülkede ki ekonomik so-
runlar insanları etkilemedi.

24 Haziran öncesinde verdiğiniz sözlerin,
yerine gelmemesi insanları olumsuz etkilemedi.

Aday tercihleriniz parti içersinde ve partiye
gönül vermiş seçmenlerde kırılma yaratmadı.

Kim size rapor veriyorsa doğru söylemiyor.
Eskisi gibi sahada değilsiniz. Sırça köşkleri-

nizde etrafınıza örülmüş duvarlardan dışarda
yaşanılanları okuyamıyorsunuz.

Poşet konusunda kıyamet kopuyor ya. Bilin
ki, o kıyamet hayra alamet değil.

Size gaz verenlerinde tuzları kuru. Hala
beklentileri var. İnanın beklentileri kalmadığı
gün en çok onlar konuşacaklar.

Bizden söylemesi.

Sahada ki küskünlüğü, eskiden olduğu gibi aşamazsınız!

Yukarıda ki detayları neden yazıyorum.
Düşünün 17 yıldır bu ülkede iktidarsınız. 

Üç yerel seçim geçirmişsiniz. Ve aday adaylık
sürece başlatıyorsunuz. Ancak İstanbul'da 40
yerin adaylarının 30'u, yetmez; Avcılar, Kartal,
Eyüpsultan, Sarıyer ilçelerinin de adayları
aşağı yukarı belli. Buna rağmen adaylık müra-
caatlarını kabul ediyorsunuz.

Sahada yüzlerce insan aday olmak için 
çaba sarf ediyor.

Siz bu aday adaylarının hiçbiri ile görüşme-
yeceksiniz. Özellikle İstanbul'da bildiğim üç
adayla üst düzeyde görüşme gerçekleştirecek;
Avcılar'da Dr. Gürhan Bilgiç, Büyükçekmece'de
İlker Gürbüz ve Recep Erol'a aday olamayacak-
larını ve sorun çıkarmamalarını isteyeceksiniz. 

İnsanlar günlerce çalışma yapacak. Partinin
yetkili organları ile görüşecek. Kendilerini ta-
nıtmak için maddi ve manevi kayıp yaşacaklar.

Halbu ki, adaylarınız belli. Düşünün Avcılar
adayını bile 1 yıl önceden belirlemiş ve tayinini

Avcılar Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak
yapmışsınız. 2018 yılı içersinde ilçelere aday
olmaları garantı olan 6 ismi ilçe başkanı olarak
atamışsınız, 4 il yöneticisi ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a yakın 6 ismin yeri hazır. 

E be kardeşim Bakırköy, Kadıköy ve Şişli'ye
aday belirlesiniz ne olacak? Zaten kazanma ih-
timali yok. Kazanma ihtimali kesin olan yerlere
garanti isimleri belirlemişsiniz.

Bu partinize gönül veren insanlara büyük 
bir ayıp. 

Çıkın aday adaylıklarda kıstas belirleyin. Ga-
ranti olan yerlerde insanlara açık açık söyleyin.
Maksat aday adaylık sürecinde yatırılacak pa-
ralardan maddi destek mi sağlamak. Ki, AK
Parti'nin buna ihtiyacı yok. 

Yoksa amaç parti içersinde hareketlilik mi
sağlamak? Ki, bugün AK Parti İstanbul'da kay-
nıyor. Sırf yanlış bir yöntemden dolayı. Resmen
her şey masada tartışıldığı için. Sahadan uzak.
Parti içi lobilerin etkili olduğu bir süreç...

Neden aday adaylık süreci başlatıldı?

Son söz: AK Parti sadece İstanbul'da değil
Türkiye genelinde kayıp yaşayacak. Bunu gör-
mek için kahin olmaya gerek yok. Sadece at
gözlüklerini çıkarmak gerekir. Sonrası basit.
Yerel seçimler üzerinden AK Partililerin ülkenin

bekası diyerek, CHP'lilerin de yok son seçim di-
yerek hamaset yapmasına gerek yok. 31 Mart
yerel seçimlerinde yerel yöneticilerimizi seçece-
ğiz. Kentlerimiz için rejimi oylamıyoruz. 
Biline...

Geçici koruma kimlik
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

MOHAMAD ZAKAREA NAJAR
99497468645

10.11.2018 Tarihinde fatura defterimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf ALGOR 

İHSAN KURT adına kayıtlı Beko 300 TR
marka model 60203848 seri numaralı Ya-
zarkasa ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüz-
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T BMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bi-
nali Yıldırım, Üsküdar'da medya tem-

silcileriyle bir araya geldi. Cemile Sultan
Korusu’ndaki toplantıya çok sayıda gazeteci
katıldı. Kahvaltının ardından kısa bir konuşma
yapan Yıldırım, "Partimiz karar verdi. İstan-
bul'da bu yarışta bulunmamızı istedi bizden.
'Başımız, gözümüz üstüne'  dedik, böyle bir
yola girdik. Allah hakkımızda hayırlısını versin.
Ayrıca bu 39 ilçede, 3 arkadaşımız Maltepe, Be-
şiktaş, Silivri, Cumhur İttifakı içinde MHP'den
belediye başkan adayı olarak seçimlere katıla-
cak. Cumhur İttifakı her ilçede seçimlere girmiş
olacak" dedi.

Ülkemiz kazansın istiyoruz

31 Mart seçimlerine 84 gün kaldığını söyle-
yen Yıldırım, "İlçe ilçe, mahalle mahalle hem-
şehrilere çeşitli iletişim araçlarını kullanarak
ulaşacağız. Ancak prensip olarak daha az ko-
nuşup, daha fazla dinleyeceğiz. İstanbul'u
dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözleri-
miz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız
delik İstanbul'u dinleyeceğiz. İstanbul'un
gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve
hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz. 31
Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, İs-
tanbul kazansın istiyoruz, ülkemiz kazansın

istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu tebrik ettim

Yıldırım, "Şu ana kadar İstanbul'da büyükşe-
hir adına yarışacak belli iki aday var. Bunlar-
dan bir tanesi CHP ve Millet İttifakı adına
Ekrem İmamoğlu, birisi de Cumhur İttifakı
adına benim. Arkadaşımıza da telefon ettim,
başarılar diledim, tebrik ettim. Benim arzum
31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul ölçeğinde,
İstanbul merkezli, İstanbulluların sorunları,
beklentileri ve geleceğini konuşacağımız bir
seçim olması. Bu seçimlerin bir genel seçim
havasına dönüştürülmesi, bir referanduma
dönüştürülmesi bana göre İstanbul'a yapılabi-
lecek bir iyilik değildir. İstanbul'un konularının,
dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni
çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu
alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur
kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok
fazla mesai harcamayacağım. Ümit ederim ki
diğer partiler de veya diğer ittifak da bu hassa-
siyeti gösterir. Bunun şüphesiz en büyük fay-
dası, bu güzel şehre olacaktır, bu şehirde
yaşayan 15 milyon 250 bin hemşerimize ola-
caktır" diye konuştu. 

İstanbul'a 1967'de geldim

İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmiş-

lerinin olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Bu,
yeni dönemin ilk durağı Cumhuriyetimizin
100. kuruluş yıl dönümü 2023'tür. 2023'e bir
yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle
yürürken, diğer yandan da İstanbul'da biz aynı
şekilde İstanbul ölçeğindeki hedeflerle beraber
yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. İstanbul'a geliş
hikayesini de anlatan Binali Yıldırım, "Ben bu
şehre 1967'de geldim. İlkokulu bitirmiş, kö-
yünden başka hiçbir yer görmemiş birisi ola-
rak bir gece yarısı bol ışıkların olduğu bir yere
geldim. Harem'miş orası daha sonra öğren-
dim. Oradan bir yere geçtik. Büyük bir ev
gibi... Biraz sonra hareket etmeye başladı, ben
şaşırdım. Bulunduğumuz mekan hareket et-
meye başladı diye endişelendim. Sonradan
öğrendim o arabalı vapurmuş. Oradan Sirke-
ci'ye gittik. Amerikan taksileri vardı. Onlardan
birine bindik. Amcam ile beraber Beyoğlu'na
dedemin evine gittik, yerleştik. Ondan sonra
da Kasımpaşa Piri Reis Ortaokulu'na kaydı-
mız yapıldı. 1967'den 2003 Kasım'ına kadar
sürekli İstanbul'da oldum. O dönemler İstan-
bul'un bilmediğim noktası kalmamıştı. Avru-
pa'da, Asya'da hala o dolaştığım semtler
hafızamdadır. Her ne kadar büyümüş olsa da
değişmiş olsa da mekan olarak çok rahat ha-
tırlayabiliyorum. Ancak en son durumunu İs-
tanbul'un görmek için bir ay her tarafını

dolaşmak lazım" açıklamasını yaptı. 

Yıldırım, istifa etmeyecek

Taksici UBER tartışamsına da değinen TBMM
Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Binali Yıldırım, "Taksiler şehrimizin
aynasıdır. Eğitim, güvenlik yönünde gözden ge-
çirilmesi gerekir. UBER de teknolojinin getirdiği
bir kolaylık. Gerekli düzenlemeler yapıldığı tak-
dirde bakılabilir" diye konuştu. TBMM başkan-
lığından istifa edip etmeyeceğinin sorulması
üzerine "Hukukun olduğu yerde etik konuşul-
maz" diyen Yıldırım, "Hukuk devletinde hukuk
konuşulur. TBMM Başkanlığı'ndan istifa et-
meme konusundaki kararlılığımda değişiklik
yok" dedi. İstanbul'un en önemli probleminin
ulaşım ve trafik olduğunu belirten Yıldırım,
"Büyükşehirlerde trafiği yüzde 100 çözen yok.
Biz çekilebilir bir seviyeye getireceğiz. Trafik
durmayacak, yürüyecek. 2006’da geniş katılımlı
bir toplantı yaptık. Kısa-orta-uzun vadede
çözüm yollarını raporlaştırmıştık. Rapora bak-
tım hepsini gerçekleştirmişiz. O yıllarda mobi-
lite 14 milyonmuş, şimdi 31 milyon" ifadelerini
kullandı.  DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya geldi.
TBMM başkanlığından istifa etymeyeceğini belirten ve "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz.
İstifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok" diyen Yıldırım, "Belediye Başkanı
seçilirsem Meclis başkanlığını unut. Bir koltukta iki karpuz olmaz" ifadelerini kullandı

BIR KOLTUKTA IKI 
KARPUZ OLMAZ!

B iliyorsunuz belki bu söz,
yani “Kemalizmle sosya-
lizm arasında aşılmaz 

duvarlar yoktur” sözü Mihri Belli’ye
aittir!

Niye yoktur (?), Kemalizm 
nedir ki, Kemalizm’den sosyalizme

nasıl bir yol gidiyor ki, bu arada  “aşılmaz 
duvarlara” yer yok?

Aşağıdaki satırlar Mihri Belli’nin  “İnsanlar
Tanıdım-Anılar”ından... Önce bunu bir okuya-
lım. Sonra zaten bütün bu değerlendirmelerin,
onun  “Kemalizmden sosyalizme varan sosya-
list kimliğinin” oluşması yolunda nasıl ortaya
çıktığını  kendi ağzından dinleyeceğiz!

(Sakın yanlış anlaşılmasın, bu satırları buraya
Mihri Belli’yi eleştirmek, 'bakın o Kemalistti,
gerçek solcu bizdik' havalarına girmek için
falan aktarmıyorum. Çünkü, ne de olsa hepi-
miz aynı kökenden geliyoruz, tarihsel olarak
aynı Jöntürk yetiştirme mekanizmasının ürün-
leriyiz! O'ndan -M. Belli’den- ayrılarak aynı
zemin üzerinde başka bir fraksiyonu oluştur-
mamız bu gerçeği değiştirmiyordu! Yani öyle,
'M. Belli Kemalistti, gerçek solcu bizdik' falan
diyerek işin içinden sıyrılıp çıkmak yok! Bu ça-
lışma bir yasak savma, ya da kendini temize çı-
karma çalışması değil! O tarihsel bir oluşumu
kendi yaşantısıyla da örnekleyerek çok güzel
açıkladığı için onun sözlerini buraya alıyorum.)

Evet Mihri abiden okuyoruz: "Biz 1950’deki
iktidar değişikliğini ‘karşı devrimci’ bir gidiş ola-
rak nitelendirdik. Adım adım tezgahlanan bir
karşı devrimdi bu...

... Bir dağa tırmanıyoruz, dağın doruğuna
vardığımızda, insanın insan tarafından sömü-
rülmesi olanağı ortadan kalkacak ve sosyalist
düzen içinde Türkiye emekçisi gerçek mutlu-
luğu tadacaktır. Tırmanıyoruz 1919’dan beri bu
dağa. İlk tırmanış döneminde aşılması zor,
büyük engeller var önümüzde. O engelleri aşı-
yoruz. İstiklal Savaşı’nı kazanıyoruz, siyasi ba-
kımdan bağımsız bir ülke kuruyoruz. Sonra
duraklamalar zikzaklar oluyor; gene de genel
doğrultumuz doruk yönündedir. Bir noktaya
varıyoruz, ayağımız kayıyor ve 1919’da bulun-
duğumuz noktaya yakın bir yere düşüyoruz.
Bu düşüşü yükseliş sanmayalım... (Altını ben
çizdim M.A)

... Atatürk’ün en büyük çabası, genç kuşaklara
Türk milli gururunu telkin etmek olmuştur.
Milli gurur iyi şeydir. Milli gurur insanı sosya-
lizme götürür. En sağlam sosyalistler o yoldan
gelmişlerdir sosyalizme. Bir adamda gerçek
milli gurur varsa korkma! Er geç temel ilkelerde
birleşirsin onunla. Er geç bu dünyada Türk ola-
rak başı dik yaşamanın, kapitalizmin son aşa-
ması olan emperyalizmin dünya düzeninden
silinmesiyle mümkün olabileceğini anlayacaktır. 

Bunu ben kendimden bilirim. Bizim delikanlı-
lığımızda biz, ‘Bir Türk dünyaya bedel’, ‘Ne
mutlu Türküm diyene’ sloganlarını ciddiye alan
bir kuşaktık. Uşak zihniyeti, komprador zihni-

yeti, ‘Amerikasız yaşayamayız’, ‘ya Amerikan
uydusu, ya da Rus uydusu olmamız mukad-
derdir’ zihniyeti ezilmişti Atatürk Türkiyesi’nde.
Ve işte Atatürkçü olarak, en derin bir milli gurur
içindesin ve o havanla Batı’ya okumaya gidi-
yorsun. Batı’da Amerikan dünya hakimiyetiyle
karşılaşıyorsun. İngiltere’nin imparatorluğu,
dünyanın dörtte birini kapsıyor. Amerika kapi-
talist dünyanın en zengin ülkesidir. Bir Anglo-
sakson dünya hakimiyeti var. Ve sen seziyorsun
ki, bu dünyada, yeteneğin ne olursa olsun,
Türk olarak senin kaderin, ikinci sınıf dünya va-
tandaşı olmaktır. Ve Anglosakson’un ve öteki
emperyalist Batılı ülkeler vatandaşının kade-
rinde (sömüren metropolün insanı olduğu
için), daha doğduğu günden başlayarak birinci
sınıf dünya vatandaşı olmak yazılıdır. Sen milli
gururla bunu kabul edecek misin, etmeyecek
misin? Etmeyeceksin! Etmediğin anda da An-
glosakson hakimiyetini yıkman gerek! Emper-
yalistlerin dünya hakimiyetinin, nasıl
yıkılabileceğini düşüneceksin, düşünüyorsun.
Ve sen, ezilen sömürülen bir Doğu ülkesinin ev-
ladı olarak sen, anlıyorsun ki,  yalnız senin ça-
banla başarılamaz bu iş. Çok güçlüdür
düşman. Müttefik arıyorsun. Kapitalist ülkeler-
deki işçi hareketiyle ilgileniyorsun. Ve ancak
dünya işçi hareketiyle senin milli bağımsızlık
hareketin birleştiği anda, emperyalizmin üste-
sinden gelinebileceğini anlıyorsun; ve bu seni
sosyalizme  yöneltiyor. Dünya işçi hareketinin
büyük ustalarının okumaya, öğrenmeye başlı-
yorsun. Ve sonunda kavrıyorsun ki, milli guru-
runu zedelememenin tek yolu, sömürüyü
yalnız ulusal anlamda değil, sınıfsal anlamda
da kaldırmaktır. Hayır, Kemalist ile sosyalist
arasında aşılmaz bir duvar yoktur! Ben bunu
kendimden bilirim." 

Mihri abi olayı -kendisinin de içinde bulun-
duğu Jöntürk devrimciliği olayını- o kadar sa-
mimi bir şekilde anlatıyor ki, şu an bu satırlara
ilave edecek  hiçbir şey bulamıyorum!..  

Düşünüyorum da, demek ki diyorum,  me-
sele -gerçekliği kavrama meselesi- bizzat bizim
kendimizle, kendi kimliğimizin de oluştuğu dur-
duğumuz yerle ilişkiliymiş!.. 

Bütün her şeyin altında resmen bir aşağılık
kompleksi ve bu tür duygulardan kaynaklanan
milliyetçilik  yatıyor! “Emperyalizm” anlayışı-
nın, “düşman” anlayışının, “milli-gayrı milli”
(ve de “yerli-milli”!..) olma anlayışlarının al-
tında yatan hep bu milliyetçi kompleks, başka
hiçbir şey değil!.. Ve sonra da bu duygu -“biz
istesek de bu saatten sonra onlar gibi olama-
yız” duygusu- ikinci kuşak Jöntürklerin ruhunu
“sosyalist” olmaya -bu anlamda “devrimci” ol-
maya- yönlendiriyor!.. 

Mihri abi, “Kemalizmle sosyalizm arasında
aşılmaz duvarlar yoktur” derken  aslında birinci
kuşak Kemalist Jöntürklerle bizim gibi ikinci
kuşaktan “sosyalist” Jöntürkler arasında,  her
iki kimliği de kendi içinde taşıyarak bütünleşti-
ren  bir  kimliği temsil ediyordu!..

Bizlere, yani ikinci kuşak “sosyalist” Jöntürk-
lere gelince...   

"Burjuva devrimi" yaparak "Devlet’i kurtar-
maya" çalışırken tarih sahnesine çıkan birinci
kuşak Jöntürklerin, daha sonra nasıl  aynı top-
lumsal kökene sahip “sosyalist devrimci” ikinci
kuşak Jöntürkler haline dönüştüğünü, bu olu-
şumun ortaya çıkış diyalektiğini kavrayabilmek
bende neredeyse bir ömür aldı!.. Neden mi?
Çünkü, diğer yol arkadaşları gibi benim ken-
dim de o zeminin içindeydim de ondan!!
Olayları ve süreçleri kavrayarak açıklamaya ça-
lışırken bilinç dışı olarak başvurduğun koordi-
nat sisteminin merkezi hep kendin -kendi
kimliğini de oluşturduğun toplumsal zemin-
olunca, ondan sonra artık her şeyi  ancak buna
göre açıklayabiliyorsun! Çünkü, bu durumda
açıkladığın o gerçekler sadece seni merkez alan,
sana göre, senin de içinde bulunduğun zemine
göre gerçekler olup kalıyor!

Bu, tıpkı suyun içindeki  balıkların durumuna
benzeyen bir durumdur! Hani o, “derya içre-
dirler de deryayı bilmezler” sözü var ya, ora-
daki “balıkların”, bilinç dışı duygusal
kimlikleriyle  içinde varoldukları  suyu bilmeleri,
hele hele, onun dışında da varolan bir başka
yaşam için çaba sarfetmeleri  hiçbir şekilde
mümkün değildir (Burada    bir metaforun söz
konusu olduğun anlıyorsunuz sanırım...)
Çünkü, su onlar için  bir varoluş zemini olarak,
aynı zamanda, bu varoluşa ilişkin zaman-
mekan boyutlu koordinat sisteminin durduğu
yer de olduğundan, içinde yer alan varlıkların
bilincini de belirlemektedir!.. 

İşte,  yukardan aşağıya doğru “burjuva dev-
rimi yaparak Devlet’i kurtarmaya” çalışan bi-
rinci kuşak toplum mühendisleri Jöntürklerin
durumu da buna benziyordu. Onların  bilinçle-
rini  belirleyen   içinde varoldukları   Devletçi
zemin olduğundan, amaçları hep  içinde kim-
liklerini de oluşturdukları bu Devletçi zemini
“kurtarabilmek” düşüncesi etrafında şekilleni-
yordu. Nasıl ki o balıklar su varsa vardır, su,
onların varoluş ortamı-şartıdır, aynı şekilde,
Jöntürk kimliği için de olmazsa olmaz olan su
o Devlettir, Devlet’in varlığıdır. Çünkü her şey,
kendileri de, ancak Devlet  varsa vardı... 

İşte, daha sonra, içinde bulundukları yolun -
“Devlet’e bağlı bir kapitalizm yaratarak  Dev-
let’i kurtarma” yolunun- aşağıdan yukarıya
doğru gelişerek gelen anadolu kapitalizminin
yaptığı basınç karşısında artık çıkmaz bir yol ol-
duğunu gören birinci kuşak Jöntürkleri  yeni bir
arayış süreci içine sokan, onları,  kulvar değişti-
rip metamorfoza uğratarak “sosyalist devrim
yapma” yolunda ikinci kuşak Jöntürkler haline
dönüştüren sürecin diyalektiği budur... 

Dikkat ederseniz burada bütün mesele Dev-
let’i “çağdaşlaştırarak kurtarmayla” ilgilidir. Bi-
rinci kuşak Jöntürkler  bunu “milli burjuva
yaratarak” -“Devlet’e bağlı bir kapitalizm yara-
tarak”- başarmaya çalışırken, bu yolun bir
sonuç vermediğini, Devlet’e bağlı kapitalizm

yaratmaya  çalışırken ortaya “Devlet düşmanı
işbirlikçi  bir kapitalizmin de” çıktığını gören
ikinci kuşak Devletçi Jöntürkler, bu sefer rotayı
“sosyalizme” döndürürler Niye? Çünkü orada
da esas olan “Devlettir” de ondan! Madem ki
amaç Devlet’i kurtarmaktır, o zaman mesele
yoktur! Neymiş, “sosyalist devlet üretim araçla-
rının sahibiymiş”, e iyiydi ya işte, bizim Devlet-
çilerin de istediği bu  değil miydi!? 

İşte, “Kemalizmden sosyalizme giden yolda
arada aşılmaz duvarların bulunmadığı” söyle-
minin anlamı budur!.. İşte, benim  bu gerçeği
farketmeye başladığım 1973 Mart’ını takip
eden günlerde, Sıkıyönetim Mahkemeleri’nden,
“Devlet’e karşı mücadele ediyoruz derken ona
hizmet ettik” diyerek feryad edişimin nedeni
budur! Bütün bunları, sürecin nasıl buralara
geldiğini çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 
göreceğiz!..  

Peki, aşılamaz olmayan bu 
duvarlar nasıl aşılacaktı?

Tek yolu vardı bunun: Okumak! Sosyalist
klasikleri okuyup hatmederek, Devlet’i sosyalist
bir Devlet haline dönüştürmenin yollarını öğ-
renmek. Kemalist mi idin, çok basitti,  Lenin’i,
Mao’yu okuyarak çok kolay bir şekilde toplum
mühendisi bir sosyalist haline dönüşebilirdin!
Amaç, pozitivist bir anlayışla ideolojik-popülist
söylemlerle tarihsel devrim mekanizmasının
içini  doldurmak, sonra da bir toplum mühen-
disliği aracı olarak bunu kullanmak olduktan
sonra neden olmasındı ki! İşin özünde bir
sorun olmadıktan sonra! Sen de 'Devletçilik,
Devlet mülkiyeti' diyorsun o da!.. Geriye ne ka-
lıyordu, konulacak ad mı?.. O önemli değildi,
ister kapitalist olmayan yol denirdi, ister  
sosyalizm,  önemli olan 'Devlet’in bekası' 
değil miydi?.. 

Söyleyin bana şimdi, Kemalizmle sosyalizm
arasında aşılmaz bir duvar var mıymış yok
muymuş!?.. Ne olacak ki, ilk kuşak Jöntürkler
nasıl daha önce burjuva devrimine ilişkin eser-
leri okuyarak, bunları içinde yaşadıkları top-
lumu değiştirmek için “bilimsel bir  araç”
olarak kullanmaya çalıştılarsa, bu sefer de
“sosyalizmi öğrenerek”, “öğrenilen bu bilgilerle
toplumu değiştirmeye çalışan” sosyalist bir
toplum mühendisi haline gelinirdi olur biterdi
(işte, pozitivizm denilen virüsün  kullandığı me-
kanizma ve bilgi temeli budur)!.. 

Sosyalizmde mesele “burjuvaziyi altetmek
değil miydi; tamamdı işte, senin meselen de
zaten toplumun sırtında “karşı devrimci” bir ur

gibi gelişen o “gayrı milli” “işbirlikçi kapita-
lizmi” yok etmek olduğuna göre, arada tam bir
hedef birliği vardı! Ha, ne imiş,  bu işi -“devrim
yapma” işini- başka ülkelerde işçi sınıfı yapıyor-
muş?.. Tamam da, ya o işçi sınıfı bizim gibi ül-
kelerde henüz daha bu işi yapacak kadar
“bilinçli” değilse!? (Görüyorsunuz, her şeyin
kılıfı hazırdı!..) 

Bunun hiçbir önemi yoktu! Çünkü "emperya-
lizm çağında bütün ülkelerde devrimin objektif
şartları zaten vardı”! Bu nedenle mesele, "eksik
olan sübjektif şartları tamamlamaktan" iba-
retti!.. "İşçi sınıfına bilinci götüren  zaten o  sos-
yalist aydınlar” olduğu için,  önce oturur
sosyalizm denilen o ideolojik hedefi   kendin
öğrenirdin, sonra da, bir yandan  bu  bilinci
“yukardan aşağıya doğru işçi sınıfına götürür-
ken”, diğer yandan da, oturup ilanihaye onların
bilinçlenmesini bekleyemeyeceğine göre(!) on-
ları 'eylem içinde bilinçlendirme' yoluna girer,
'işçi sınıfına ideolojik öncülük yapmaya', eldeki
vurucu güç olan asker-sivil aydın zümreyle  iş-
birliği yaparak milli demokratik bir devrimden
sosyalizme doğru  ilerlemeye çalışırdın olur bi-
terdi!.. Olay budur!..

Gerisi, “solcu” Jöntürk toplum mühendisleri
arasındaki fraksiyon-strateji farklılıklarıyla 
ilgilidir!

Ha, bazıları, "önce işçileri, halkı bilinçlendire-
lim, onlar daha sonra devrimi  parlamenter sis-
tem içinde, aşağıdan yukarıya doğru oy verme
mekanizmasını kullanarak  kendileri yaparlar"
derken, bazıları da, "hayır öyle olmaz, böyle
olur" diyerek, "asker-sivil aydın zümre  ile bir-
likte biz yolu açalım ki, daha ileriye-sosyalizme
doğru gitmek mümkün" hale gelsin diyorlar,
veya, bir başka fraksiyon da "işçilere öyle lafla
bilinç falan götürülemez, bilinç ancak eylem
içinde, silahlı propaganda aracılığıyla, hakim
sınıfın aslında ne kadar güçsüz olduğunu on-
lara göstererek mümkündür, bu aşamada
önemli olan ideolojik önderliktir" diyerek 
öne atılır... 

Dikkat ederseniz bütün bu devrim anlayışla-
rında işin özü hep aynıdır: Varolan sistemin -
üretim ilişkilerinin- içinde at koşturarak
Devlet’e hakim olmak, bu şekilde politik iktidarı
ele almak!.. Peki sonra? Sonrası kolay! Nasıl ki
bir önceki  Jöntürk kuşak Devlet’e bağlı bir ka-
pitalizm yaratmaya çalıştıysa, sen de tutar,
Devlet’e sahip olmanın verdiği gücü kullanarak
özel mülkiyeti yok edip Devlete bağlı  sosyalist
bir düzen kurardın olur biterdi!.. Ol hikaye
bundan ibaretti!

MÜNİR 
AKTOLGA

ANALİZ
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“kemaliZmle SOSyaliZm araSında aşılmaZ duVarlar yOktur” 

ANLAYISI!
Aktolga,
Türkiye’de
bir dönem
sol hareketin
öncüleri
arasında
yer alan
Mihri Belli’nin
yazdığı yazılar
üzerinden
önemli
tespitlerde
bulundu ve
Kemalizm ile
sosyalizme dair
farklı fikirler
ortaya
koydu.

iStanbul’da 
4.0 dönemi başladı

Suriyeliler 
kalıcı değil

Yıldırm, "İstanbul'da 4.0 dönemi başladı. Yani ‘Endüs-
tri 4.0’ gibi. Her şeyin bilgi iletişim teknolojileri ile
desteklendiği, yaşamın adeta elektronik araçlarla yö-
netilir hale geldiği yönetim anlayışından bahsediyoruz.
Dolayısı ile İstanbul’un yeni vizyonu, yeni hizmet dö-
nemini de ‘Endüstri 4.0’a benzer, ‘İstanbul 4.0’ olarak
kabul edebiliriz. Bunun içinde neler var, bunları
zaman içinde konuşacağız ve değerlendireceğiz. İhti-
yaçlar değişti, beklentiler değişti. Şimdi İstanbullar
daha ulaşabilir, havası doğası çok daha temiz, gençler
için doya doya yaşayacakları, hayallerini karşılayacak
alt yapı ve imkanların olduğu sosyal kültürel faaliyet-
lerin yoğun olduğu bir kent hayal ediyorlar. İstanbullu
isteyecek biz yapacağız. Türkiye'de bunu yaptık İstan-
bul’da da bunu yapacağız. Ortak paydamız İstanbul,
hepimiz bir taşına paha biçilmez İstanbul’dayız.”dedi.

Türkiye'ede ikamet eden Suriyelilerin kalıcı olmadığını
dile getiren Yıldırım, "Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli
var. Amacımız orayı işgal değil. Huzur getirmek. Suri-
ye’nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. 295 bin Suri-
yeli döndü.  İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler
kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler
içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans.
Tutar kulağından atarız" dedi. "Belediye Başkanı seçi-
lirsem Meclis başkanlığını unut" diyen Yıldırım, "Bir
koltukta iki karpuz olmaz. İstanbul aidiyetini güçlendi-
receğim. Bunu İzmir yapıyor. İstanbul bizim evimiz, İs-
tanbul bizim geleceğimiz. Ekonomisine eğileceğim.
Turist sayısını artırma, istihdamı artırma hedefimiz
olacak" didye konuştu. 

Binali Yıldırım



yıldız futbolcularından Garry Rodri-
gues'i Suudi Arabistan'ın El Ittihad
ekibine gönderen Galatasaray, son
iki sezonda transferden büyük gelir
elde etti. UEFA'nın finansal fair
play kriterleri çerçevesinde trans-

ferde dengeli hareket etmek zorunda
olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki se-
zonda futbolcu satışı ve kiralamasın-
dan 53 milyon avro geliri kasasına
koydu. Galatasaray, bu sürede Badou
Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rod-
rigues, Bafetimbi Gomis, Luis Ca-
vanda, Lukas Podolski, Semih Kaya
ve Lionel Carole'ün satışından, Cenk
Gönen'in ise kiralanmasından gelir
sağladı.

En yüksek gelir Ndiaye'den

Galatasaray, son iki sezonda en yük-
sek bonservis bedelini Senegalli fut-
bolcu Badou Ndiaye'nin satışından
aldı. Senegalli oyuncu, geçen sezonun
devre arasında 16 milyon avro karşılı-
ğında İngiltere'nin Stoke City ekibine

gönderildi. Galatasaray, satışından
önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi
bu sezon başında 750 bin avro karşılı-
ğında kiralık olarak tekrar kadrosuna
kattı.
Bu dönemde Ndiaye'den sonra en
yüksek gelir Armindo Bruma'nın
transferinden kazanıldı. Alman ekibi
Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-
kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek
ödemelerle toplamda 13 milyon 250
bin avro verdi.

Rodrigues üçüncü sırada

Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son
iki sezonda en yüksek bonservis bede-
liyle sattığı üçüncü futbolcu oldu.
Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi,
Garry Rodrigues transferi için Galata-
saray'a 10 milyon 250 bin dolar bon-
servis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı
kulüp, bugünkü kur üzerinden alacağı
yaklaşık 9 milyon avronun yüzde
20'sini anlaşma gereği Rodrigues'in
eski kulübü PAOK'a verecek. AA
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S iyah-beyazlı kulüpte baş-
kanlık koltuğuna 2012
yılında oturan Fikret

Orman'ın, görev süresi bo-
yunca ağırlıklı olarak sto-
per mevkisinde oynayan
futbolcuları transfer et-
mesi dikkati çekti.
"FEDA" olarak adlandırı-
lan ilk sezonunda savun-
maya Sakaryaspor'dan
Berat Çetinkaya ve Fransız
oyuncu Julien Escude'yi trans-
fer eden Orman, 2013-2014 se-
zonunda ise Kolombiya'nın gelecek
vaat eden isimlerinden Pedro Franco'ya
siyah-beyazlı formayı giydirdi. Stoperde görev yapan
oyunculardan istediği verimi alamayan siyah-beyazlı
ekip, aynı sezonun devre arasında ise Galatasa-
ray'dan Dany Nounkeu'yu transfer etti.

Kimler geldi gitti?

Orman, bir sonraki sezon devre arasında Alexander
Milosevic'i AIK'tan transfer ederken, 2015-2016 se-
zonu en fazla stoper transferi yapılan dönem oldu. Bu
sezonda teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşan
siyah-beyazlı kulüp, yeni kadro yapılanmasında kad-
rosuna 4 stoper kattı.
Brezilya ekibi Gremio'dan Luiz Rhodolfo'yu alan Be-
şiktaş, Gençlerbirliği'nde oynayan Dusko Tosic'i de
transfer etti. Beşiktaş aynı sezonun ara transfer dö-
neminde Marcelo Guedes ve Alexis Delgado'ya da

siyah-beyazlı formayı giydirdi.

Transfer
bitmedi

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezo-
nunun devre arasında Hırvat

oyuncu Matej Mitrovic'i transfer
ederken, sezon başında Çin
takımı Hebei China Fortu-
ne'ya transfer olan Ersan
Adem Gülüm'ü ve Leipzig'e
giden Atınç Nukan'ı ocak
ayında kiralık olarak yeniden
kadroya dahil etti. Beşiktaş'ın

savunmanın göbeğine yaptığı
transferler geçen sezon da

sürdü.
Portekiz Milli Takımı ve Real Mad-

rid'in kaptanı Pepe geçen sezonun ba-
şında siyah-beyazlı takıma imza atarken,

Hırvat Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Domagoj
Vida da Beşiktaş formasını giydi.

Bu sezon da devam etti

Şili Milli Takımı'nda görev yapan Enzo Roco, siyah-
beyazlı ekibin bu sezonki ilk stoper transferi olurken,
ara transfer döneminde alınan Nicolas Isimat-Mirin,
Fikret Orman'ın 16. stoper transferi oldu.

Stoperler para bastı

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın, savunma oyun-
cularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti.
Orman yönetimi, siyah-beyazlı takımın altyapısından
yetişen Atınç Nukan'ı 5 milyon avro karşılığında Al-
manya ekibi Leipzig'e gönderirken, aynı sezonun
devre arasında ise Ersan Adem Gülüm'ü Çin'in Hebei
China Fortune takımına 7 milyon avro bedelle sattı.
Siyah-beyazlı takımda sadece yarım sezon geçiren
Alexis Delgado'nun, 400 bin avro karşılığında Ala-
ves'e transferine izin veren Beşiktaş yönetimi, 2017-
2018 sezonu öncesinde Marcelo Guedes'i 7 milyon
avroya Olympique Lyon'a sattı. Yaşadığı uzun süreli
sakatlığın ardından formasını kaybeden Luiz Rho-

dolfo ise 1 milyon 400 bin avro bedelle Brezilya
ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.

Beşiktaş bu sezonun ba-
şında ise Dusko Tosic'in

Çin'e transferine izin
verdi. Sırp futbolcu, 4 mil-
yon 500 bin avro bedelle
Guangzhou'ya transfer

edilirken, siyah-beyazlı ta-
kımda beklentileri karşıla-
yamayan Matej Mitrovic
de 4 milyon 500 bin av-
roya Belçika ekibi Club

Brugge'e satıldı.
Beşiktaş, stoper oyuncu-
larının satışı sonrası 29

milyon 800 bin avroyu ka-
sasına koydu.

BeŞiktAŞ
sAvunmAyA
doymAdi

Beşiktaş, stoper
Isimat-Mirin transferiyle

başkan Fikret Orman
dönemindeki 16. 

savunma oyuncusunu 
transfer etti

Tosic’i de
SATTI

Suudi Arabistan'ın El Ittihad takımına Garry 
Rodrigues'i gönderen sarı-kırmızılı kulüp, son iki 
sezonda transferden 53 milyon avro gelir elde etti

Ersun Yanal'a
güven tam

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç,
sarı-lacivertli takımın, ligin ikinci
yarısında Ersun Yanal liderliğinde
herkesi memnun edecek sonuçlar

alacağına inandıklarını belirtti

Potada Avrupa mesaisi
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir
numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde
heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka
Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY
Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın ve 9 Ocak
Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak. Av-
rupa Ligi'nde 15 galibiyete sahip lider Fener-
bahçe Beko, Mytishchi Arena'da yarın saat
20.00'de başlayacak karşılaşmada Rusya
temsilcisi Khimki'ye konuk olacak. Şu ana

kadar çıktığı 16 maçta 10 galibiyet alan Ana-
dolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya
ekibi Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgi-
rio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşı-
laşma, TSİ 21.30'da oynanacak. Ligde
2 galibiyetle son sırada bulunan Da-
rüşşafaka Tekfen, 9 Ocak Çarşamba
günü evinde Rusya temsilcisi CSKA
Moskova ile karşılaşacak. Volkswagen
Arena'da oynanacak mücadele, saat
20.15'te başlayacak.

Bugün:
20.00 Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko
21.30 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)
23.30 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

Yarın:
20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Buducnost VOLI (Karadağ)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya)

Barcelona uçuşa geçti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. hafta-
sında, Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yene-
rek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk
yarışındaki farkı açtı. Karşılaşmanın 20. dakika-
sında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Bar-
celona, 39. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye
çıkardı. Getafe 43. dakikada Jaime Mata golüyle
skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarı ev sahibi takımın be-
raberlik çabaları sonucu değiştirmedi. La Liga'da
liderliğini koruyan Barcelona, şampiyonluk yarışı

veren diğer takımların puan kayıplarıyla
aradaki farkı da artırdı. 18. haftanın diğer
maçlarında Sevilla-Atletico Madrid maçı 1-1
sona ererken Real Madrid ise sahasında
Real Sociedad'a 2-0 yenildi. Barcelona
40 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.
En yakın takipçileri Atletico Mad-
rid (35), Sevilla (33), Alaves (31)
ve Real Madrid (30) olarak sıra-
landı.

Cimbom’a transfer

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç,
Fenerbahçe dergisinin ocak ayı sayısın-
daki yazısında, ligde alınan kötü sonuçla-
rın kabul edilebilir olmadığını ifade etti.
Teknik direktör Phillip Cocu ile şartların
planladıkları şekilde olgunlaşamaması
nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kal-
dıklarını aktaran Koç, "Ersun Yanal ho-
camızı futbol takımımızın teknik
direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni
görevlendirme sonrasında futbol A takı-
mımızda olumlu yönde değişiklikler ol-
duğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun
Yanal liderliğinde takımımızın, 2018-
2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu
ikinci yarısında hepimizi çok daha mem-
nun edecek sonuçlara imza atacağına
inancımız tamdır. Taraftarlarımızın bu
yüksek aidiyeti ve inancı, bu zorlu süreçte
göstermiş oldukları sabır ve inanç, gele-
ceğimizin en önemli teminatı olacaktır."
ifadelerini kullandı.

Gerekli adımlar atıldı

Gelecek yılların takımını hazırladıklarını
vurgulayan Koç, "Amacımız, 2018-2019
sezonunun ikinci yarı puan tablosunda
takımımızın ligi en üst sıralarda bitirme-
sini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda
da ligimizi domine edecek Fenerbah-
çe'miz için gerekli adımları şimdiden ata-
bilmek." değerlendirmesinde
bulundu. AA
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Türkiye'de Süper Lig
takımlarında futbol oynama
umuduyla Avcılar'a gelen bir
grup Afrikalı siyahi futbolcu,
takım oluşturmuştu. Genç 
futbolcular, lisanslı futbol takımı
kurmak için yaptıkları dernek
başvurusuna yanıt bekliyor
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Esenyurt’ta kartpostallık manzaralar

H er hafta belirlenen günlerde bir araya ge-
lerek antrenman yapan futbola gönül
veren ve Türkiye futbol liglerinde forma

giymek isteyen Nijerya, Senegal, Gana, Liberya,
Fildişi ve Afrika’nın diğer ülkelerinden gençlerin
sayısı 32’yi buldu. Bazıları üniversitede okuyan,
bir bölümü çeşitli işlerde çalışan Afrikalıları bir
araya getirerek ‘Konviction Rüya Spor’ adını
verdiği Türkiye’nin ilk yabancı futbol kulübünü
kurmak isteyen Gineli Djibril Bakala Camara,
bu amaçla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlü-
ğü’ne giderek, dernek kurmak istedi. Türki-
ye’deki bütün spor kulüplerinin dernek
statüsünde olduğunu belirten Camara, Afrikalı-
lar’dan oluşturduğu 7 isimden oluşan ‘Kurucu-
lar listesi’nin aradan 1 ay geçmesine rağmen
henüz onaylanmadığın söyledi.

Türkiye'yi çok seviyorlar

Çalışmalarını haftada 1 gün Avcılar Belediyesi
Atatürk Stadyumu’nda, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin Küçükçekmece Sefaköy'deki Kar-
tal sahasında 3 gün yapan ve son olarak Bağcı-
lar Belediyesi İstoç Spor Tesisleri’nde amatör
‘Şafak 76’ takımı ile yaptıkları hazırlık maçını 7-
2 kazanan siyahi futbolcular, Türkiye’yi çok
sevdiklerini söyledi. DHA

Esenyurt’ta gece
başlayan ve

aralıklarla devam
eden kar yağışı

kartpostallık 
manzaralar

oluşturdu

ESEnyUrT’Ta gece etkisini artıran ve
sabah saatlerine kadar devam eden
kar yağışı, ilçenin güzelliğine güzel
kattı. Esenyurt’ta gece saatlerinden
başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla bir-
likte etkisini kaybeden kar yağışı ge-

ride güzel görüntüler bıraktı. Sabahın
erken saatlerinde işe gitmek için evle-
rinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü
ile karşılaştı. park halindeki araçların
üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaş-
lar ise araçlarının üzerindeki kar biri-

kintilerini temizlerken kadınlar ve ço-
cuklar parklarda karın tadını çıkardı.
Esenyurt Belediyesi ekipleri ise yağış-
ların artma ihtimaline karşı kar ve
olumsuz havayla mücadele için hazır
bekledi.

LISANS BEKLIYORLAR

Uzun süre almanya’da kalan, almanca’nın yanı sıra Fran-
sızca ve İtalyanca da konuşabilen antrenör mustafa yıldı-
rım, çalışmalara kısa süre önce başladığını ifade ederken,
"Türkiye için vasat futbolcular. ancak, kas yapıları üstün.
Çalışırlarsa önemli başarılar elde edebilirler" diye konuştu.

Çalışmaları
lazım

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

Çarşı Migros Karşısı 
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ET VE SARKÜTERİ

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ilçedeki önemli sorunlardan biri olan otopark sorununu
çözmek için harekete geçtiklerini söyledi. Suver, “Toplam kapasiteleri yaklaşık 624 araç olacak 
4 yeni mekanik otoparkın vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalarımız sürüyor” dedi
OTOPARKLARI yerinde inceleyen ve ça-
lışmaları bizzat takip eden Başkan
Hasan Suver, araç parkının İstanbul’un
başta gelen sorunlarından biri olduğunu
belirterek; “İlçemizdeki en önemli sorun-
lardan biri olan otopark sorununu çöz-
mek üzere yeni otoparklarımızı hizmete
almaya başladık. Ayvansaray'daki 53
araç kapasiteli otoparkımız ile Yenikapı
Marmaray metro istasyonunun hemen
yanı başındaki 300 araç kapasiteli oto-
parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine
sunduk. Bunun dışında Sarayağa Cad-
desi Mehmetağa Cami Sokağı'nda 67,
Kadıçeşme Sokağı'nda 62, Sümbül
Efendi Duhaniye Sokağı'nda 250, Dra-
man'da yaklaşık 300 araçlık otoparkımız
çok kısa sürede hizmete başlayacaktır.
Bizim hedefimiz her mahallemize uy-
gunluğuna göre otoparklar kazandırarak
bu sorunu en aza indirmek” dedi. 

Güzel bir Fatih için

Vatandaşların her alanda mutlu bir şe-
kilde yaşayabilmesi ve normal standart-
ların üzerinde bir yaşam kalitesine
ulaşabilmesi için çalıştıklarını anlatan
Belediye Başkanı Suver, “Elimizden ge-
lenin en iyisini yapmaya gayret ederek
güzel bir Fatih için çalıştık, çalışıyoruz.
İstanbul'un bu en önemli ve güzel ilçele-
rinden birinde birçok sorunun çözümü
için gayretlerimiz devam edecek” diye
konuştu. ANIL BODUÇ

Otopark sorununu

cOzecegiz

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ilçede devam 
eden otopark inşaatlarının çalışmalarını inceledi.
Suver, “Otopark sorun olmaktan çıkacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN YEŞİL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL’DAN ÇIKTI

Yemyeşil Yeditepe
Yeditepe Üniversitesi, UI Green Metric'in (Yeşil Ölçüm) 2018

değerlendirmesinde, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 
birinci sıradaki yerini korurken dünya genelinde ise 249’uncu oldu
2017 yılında tüm dünyadan 619 üni-
versitenin katıldığı 'UI Green Metric
World University Rankings'te, bu yıl
719 üniversite yer aldı. Türkiye’den ka-
tılan 25 üniversite içinde genel sırala-
mada beşinci, vakıf üniversiteleri
sıralamasında geçen yıl olduğu gibi bi-
rinci olan Yeditepe Üniversitesi, dünya
genelinde 249’uncu sıraya yerleşti.

Green Metric hakkında

Sürdürülebilirlik konusunda farkın-

dalığı arttırmak için 2010 yılında ku-
rulan Green Metric, her yıl dünya-
nın seçkin üniversitelerini “kampüs
yerleşimi, altyapı, enerji, iklim deği-
şikliği, geri dönüşüm, su kaynakları,
ulaşım ve eğitim” gibi farklı alan-
larda değerlendiriyor. 
Üniversiteleri her değerlendirme
alanı için ayrı ayrı puanlayan Green
Metric, bu değerlendirmelerden al-
dıkları toplam puanlara göre sırala-
mayı yapıyor. DHA

Yaşayan çınarlar unutulmuyor
Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri
müdürlüğü, Bayrampaşa'nın yaşlılık ha-
ritasını çıkartmak için hummalı bir ça-
lışma yürütüyor. Üniversiteler ile
işbirliği içinde yürütülen çalışmada, Er-
goterapi, Gerontoloji, psikoloji ve Sos-
yoloji alanında eğitim alan öğrenciler
yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, araş-
tırmayı yüz yüze görüşme yöntemiyle
gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde yaşlı va-

tandaşlara onların sosyal, ekonomik ve
sağlık durumları ile kültürel beklentile-
rini anlamaya yönelik çeşitli sorular yö-
neltiliyor. Elde edilen veriler ilgili
kurumlar ile paylaşılarak, yaşlılarla yö-
nelik hayata geçirilecek projeler ve su-
nulacak hizmetlerin alt yapısını
oluşturuyor. şu ana kadar yaklaşık 300
yaşlıyı ziyaret eden araştırmacı öğrenci
grubu, toplam bin yaşlı ile görüşerek

çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.

Kaynaşma sağlanacak

Çalışmayla amaçlanan diğer unsurlar
ise şöyle; gençlerle yaşlılar arasında
kaynaşmayı sağlamak, onların yalnızlı-
ğını paylaşmak, aktif yaşlanmayı des-
tekleyecek psikososyal ve bilişsel
aktiviteler düzenlemek ve grup çalış-
maları ile aidiyet oluşturmak.

Bez çanta gelir
kapısı oldu
1 OCAK 2019 itibariyle başlayan
ücretli naylon poşet düzenlemesi,
dolaylı yoldan ev hanımları için
gelir kapısı oldu. İstanbul'da yaşa-
yan bir çocuk annesi Merve Kap-
lıca (27), alışverişte
kullanılabilecek bez çantaları çe-
şitli figür ve şekillerle süsleyip on-
line olarak satışa sunuyor. Genç
anne bu yolla hem bebeğinin mas-
raflarını sadece eşine yüklemiyor
hem de ev hanımlarının da evde
yapacağı küçük girişimlerle gelir
elde edebileceğini gösteriyor. Aynı
zamanda bir rehber öğretmeni
olan Merve Kaplıca, işsiz olduğu
dönemlerde ücretli poşet düzenle-
mesinin gündeme gelmesinin ar-
dından böyle bir fikir geliştirerek,
çalışmalarını satışa sunduğunu
aktardı.

Ev ekonomisine katkı

Bebeği dünyaya gelmeden önce
bir özel okulda Rehber Öğretmeni
olarak görev yaptığını ancak, be-
beği doğduktan sonra işine ara
vermek zorunda kaldığını anlatan
Merve Kaplıca, “Evde sadece be-
beğimle ilgilenerek kendimi iyi his-
setmediğimi fark ettim. O süreçten
sonra bir arayışa girmiştim ve üc-
reti poşet düzenlemesiyle ben de
denemeye başladım ve şuan da
gayet güzel ilerliyoruz” dedi.

Hasan
Suver


