


N öroloji Uzmanı Dr. Ayça Gül Sun
migren ağrısının 4 saat sürebildiği
gibi, 3 gün kadar da devam edebil-

diğine dikkat çekerek, “Ağrı hiç bitmeye-
cekmiş gibi hissettirse de bitmeyen
migren atağı yoktur. Önemli olan migren
atağının yaşam kalitesini, sosyal ve iş ha-
yatını olumsuz etkilemesini engellemektir.
Migren ataklarının sıklığı kişiden kişiye
farklılık gösterdiği, gibi aynı kişide dahi dö-
nemsel farklılıklar olabiliyor. Alınabilecek
bazı önlemler ve uygulanabilecek koru-
yucu tedavi yöntemleri ile atak sıklığı azal-
tılabiliyor” diyor. Acıbadem International
Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ayça Gül
Sun migren ataklarından kurtulmanın 10
yolunu anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Migren günlüğü tutun
Uyku düzeni bozukluğu, aç kal-
mak, bazı gıdaları tüketmek,
hava değişimleri ve adet dö-
nemleri migrenin bilinen te-
tikleyicilerinden bazıları.
Migren ağrılarından kur-
tulmak için öncelikle bu
tetikleyicileri bilmeniz
çok önemli. Bunun için
bir migren günlüğünüz
olsun. Migren atağınız-
dan önceki 3 günü düşün-
düğünüzde farklı neler
oldu, not edin. Herhangi bir
sebeple kızgınlık, kaygı atağı
oldu mu? Öğün atladınız veya
aç kaldınız mı? Geceleri uykunuz
nasıldı? Kadınsanız, özellikle adet
döneminde misiniz? Bu günlük saye-
sinde atak tetikleyicilerini ve varsa ağrını-
zın karakteristik özelliğini bulmanız daha
kolay olacaktır. Bu bilgileri küçük bir gün-
lüğe not edebilir veya akıllı telefonlarınıza
indirebileceğiniz bazı aplikasyonlardan da
takip edebilirsiniz.

Aç ve susuz kAlMAyın
Her sabah kahvaltınızı mutlaka yapın,
öğün atlamamaya özen gösterin. Günlük
sıvı ihtiyacının karşılamaması migren
atakları için tetikleyici bir faktör. Sıcak ha-
valarda özellikle terle de sıvı kaybının ola-
bileceğini unutmayın. Bu nedenle günde
en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

serin ortAMlArı tercih edin
Sıcak havalarda günün en sıcak olduğu

saatlerde dışarı çıkmayın. Dışarı çıkar-
ken, şapka ve güneş gözlüğü kullanın.
Serin, klimalı ortamları tercih edin. Gün
içinde, ani sıcaklık ve ışık değişimlerin-
den de uzak durun.

hAvA duruMlArını tAkip edin
Lodos, migren hastalarının neredeyse
çoğunda atak ile eşanlamlıdır. Ayrıca,
sıcak havalar da atak sıklıklarını tek ba-
şına arttırabildiği gibi, dolaylı yoldan
atakların sıklaşmasına da katkı sağlıyor.
Hava durumlarını özellikle akıllı telefon-
larınıza yüklediğiniz bazı aplikasyonlarla

veya internet site-
lerinden

de
takip edebi-

lirsiniz. Lodos için öncesinde alabileceği-
niz önlemleri/tedavileri doktorunuzdan
öğrenebilirsiniz.

uyku hijyeni çok öneMli
Nöroloji Uzmanı Dr. Ayça Gül Sun uyku
problemi yaşıyorsanız, öncelikle uyku hij-
yeni sağlamanız gerektiğini belirterek
şunları söylüyor: “Uyuma ve uyanma sa-
atlerinizin hafta sonu da dahil aynı saat-
lerde olmasına özen gösterin.
Uyuduğunuz ortamın sıcaklığı, havalan-
dırılmış olması ve nemi uykuya dalma-
nızda önem taşıyor. Uyumadan önceki
saatlerde, çay ve kahve gibi uykunuzu
kaçırabilecek içeceklerden de uzak dur-

malısınız. Rahatlamak için yatmadan
önce duş alabilirsiniz. Yatağınızda dinle-
yebileceğiniz sakin müzikler, beyaz gü-
rültü denilen ritmik sesler uykuya
dalmanızı kolaylaştırabilir. ”

Adet öncesi önleMler Alın
Migren hastalarının bir kısmında atakla-
rın adet dönemiyle belirgin ilişkisi oluyor.
Adet öncesi alabileceğiniz bazı önlemler
ya da tedavilerle beklenen ataktan koru-
nabilme şansınız var. Adet günlerinizi,
takvim ile takip edip, alabileceğiniz ön-
lemler açısından doktorunuzdan bilgi
alabilirsiniz.

kontrollerinizi 
ihMAl etMeyin
Kansızlık ve vitamin eksiklikleri (özellikle

D vitamini eksikliği, tiroit hormon bo-
zuklukları) migren atakları için sık-

laştırıcı özellik gösteriyor.Bu
nedenle en az yılda bir kez kan
tetkiklerinizi yaptırın. “Atak sıra-
sında, uygun ağrı kesiciyi ola-
bildiğince erken sürede
almanız önemli” uyarısında da
bulunan Nöroloji Uzmanı Dr.
Ayça Gül Sun sözlerine şöyle
devam ediyor: “Dolayısıyla
doktorunuzun atak için önerdiği

ilaçlarınızı kolaylıkla kullanabile-
ceğiniz şekilde hazır bulundurun

(çantanızda, arabanızda, çalışma
masanızda vs.). Atak sırasında kul-

lanmak üzere göz maskesi, belki sesi
azaltabilecek kulak tıkaçları da size yar-
dımcı olabilir.”

hAftAdA 3 kez egzersiz yApın
Düzenli yapılan egzersiz endorfin salını-
mını arttırarak; beyinde ağrı oluşumunu
sağlayan kimyasalları dengeliyor, bu sa-
yede de atakları önleyebiliyor. Haftada 3
kez, 40'ar dakikalık egzersizler, migren
atak sıklığını azaltmada yardımcı oluyor.
Yoga ve pilatesteki özellikle germe ile es-
neme egzersizleri atak sırasında eşlik
eden boyun ve sırt ağrıları için de faydalı
oluyor.

sigArAyı bırAkın
Sigaranın sağlığa zararlı bir etkisi de
damar duvarlarında büzülme yaratabil-
mesi. Bu süreç de migren sıklığında ar-
tışa sebebiyet verebiliyor.

Migren
hastalarının 
bir kısmında 

atakların adet 
dönemiyle 

belirgin ilişkisi 
oluyor. Adet 

öncesi 
alabileceğiniz 

bazı önlemler ya
da tedavilerle 

beklenen ataktan
korunabilme 
şansınız var.
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GUNES BASINIZI
AGIRTMASIN!

Yaz aylarının, en sıcak 
dönemlerini yaşadığımız bu 

günlerde migren ataklarında
artış görülebiliyor. Özellikle,
günün en sıcak saatlerinde

dışarıda olmak, su tüketiminin 
az olması, sıcak havalara 

bağlı gece uyku kalitesinin 
bozulması, ışık hassasiyeti 

olan hastaların parlak 
güneş ışınlarına maruz 

kalması migren ataklarını
tetikleyebiliyor

Tüm önlemlere rağmen atakların sıklığı kontrol altına 
alınamıyorsa, doktorunuza danışarak koruyucu 

tedavinizi planlayabilirsiniz.
Koruyucu tedaviler: Antidepresanlardan epilepsi ve kalp
ilaçlarına kadar etkinlikleri çalışmalarla kanıtlanmış çeşitli

ilaçlara başvuruluyor.
Botoks Tedavisi: Botoks migrenin en iyi koruyucu tedavilerin-
den biri. Bu uygulama, hastanın sık baş ağrısı atağı yaşaması
ve sık ağrı kesici kullanım ihtiyacının önüne geçiyor. Alın, her

iki şakak, boyun ve omuz bölgelerindeki belirli noktalara
uygulanıyor. Yaklaşık 15 dakikalık bir işlem olan bu

yöntem ilk bir yılda 3-4 ay aralıklarla tekrarla-
nıyor. Bir yıl sonrasında ise sıklığı hasta

özelinde planlanıyor.

Kontrol altına 
alınamıyorsa…

Aşağıda yer alan gıdalardan
her biri kişisel anlamda tetik-
leyici olmayabiliyor. Bu gıda-
lardan hangilerini
tükettiğinizde atağınızın
başladığını bilirseniz, on-
lardan uzak durarak atak-
lardan korunabilirsiniz.
Bunun için aldığınız hazır 
gıdaların paketlerinde yazan
içerikleri okumanız da çok
önemli.

ÜKahve, çikolata, kabuklu yemişler
(ceviz ilk sırada),
ÜNitratları içeren gıdalar (konserve,
füme, fermente,yıllanmış et),
ÜSüt ürünleri (eskitilmiş peynir çeşitleri, 

küflü peynirler),
ÜMSG- MonoSodyumGulu-

tamat içeren gıdalar (Çin
yemekleri, tuzlu atıştırma-
lıklar, hazır çorbalar, paket
diyet ürünleri),
ÜAlkol (özellikle kırmızı
şarap),
ÜBalsamik sirke,

ÜNarenciyeler (suyu ve
içerdikleri sülfitler nede-

niyle),bazı kurutulmuş meyve-
ler, incir, hurma, ahududu,

papaya, çarkıfelek meyvesi, 
avokado

ÜMayalanmış hamur ürünleri,
ÜGluten içeren gıdalar, tatlandırıcılar 

(aspartam içerenler)

Tetikleyici gıdalara dikkat!

Çocuğun
hayatı
kararmasın
Anne babaların erkek çocuklarıyla ilgili en mutlu anlarından biri olan sünnet geleneği doğru
koşullarda ve uzman tarafından gerçekleşmediğinde olumsuz sonuçlara yol açabiliyor

Çocuğun gelecekte
başta cinsel yaşam
olmak üzere psikolojik

olarak da pek çok sorunla karşı
karşıya kalmasına yol açan hatalı
sünnet uygulamaları ebeveynler
tarafından fark edilmeyebiliyor.
Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Do-
ğukan Sökmen, hatalı sünnet uy-
gulamaları ve yol açtığı sorunlar
hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık yüzde 20’si hatalı

Cerrahi bir müdahale olan sünne-
tin işinin ehli bir doktor tarafından
yapılması gerekmektedir. Ülke-
mizde ciddi oranlarda hatalı sün-
net uygulamalarına
rastlanmaktadır. Özellikle Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve
Karadeniz bölgelerinde sünnetle-
rin çoğunun doktorlardan çok
sünnetçi, berber veya sağlık me-
murları tarafından yapılması
bunun en büyük sebebidir. Üroloji
polikliniklerine başvuran hastala-
rın genital muayenelerinde yüzde
20’ye yakın oranlarda hatalı sün-
net uygulamalarıyla karşılaşılmak-
tadır.

Ebeveynler anlamayabilir

Ebeveynlerin çoğu hatalı sünneti
anlamaz, çünkü peniste dışarıdan
gözle görülmeyen hasarlar kalabil-
mektedir. Bu sebeple aileler sünnet
yapan kişi tarafından nasıl yönlen-
dirilirlerse ona inanabilirler. Böyle
durumlarda sünnet sonrası ciddi
bir sorun olup olmadığı şüphesini

yaşamaktansa çocuğunun sünne-
tinin uzman bir doktor tarafından
yapılmasını sağlamak en doğru
yaklaşımdır. Bir kısmı dışında çoğu
sünnet hatası sonradan düzeltile-
bilse de hem yeniden bir operas-
yon stresine girilmesine hem de
ciddi derecede kaygıya sebep ol-
maktadır. Çocuklar mutlaka steril
şartlarda, ehil bir hekim tarafın-
dan, uygun bir yaşta sünnet ettiril-
melidir. Aksi halde yapılan küçük
hatalar çocuklarda özgüven kay-
bına, psikolojik bozukluklara ve iş-
levsel bozukluklara yol açabilir.
Sünnet cerrahi bir girişimdir ve
önemsiz, basit bir müdahale ola-
rak görülmemelidir.

Sonradan düzeltilemiyor

Her hatalı sünnet uygulaması dü-
zeltilemez çünkü geri dönüşümsüz
hatalar da meydana gelebilmekte-
dir. Özellikle doku kaybıyla sonuç-
lanan komplikasyonların çoğu
maalesef geri dönüşümsüzdür. Ay-
rıca monopolar koter gibi eski tip
enerji kaynağı kullanılan yöntemde
peniste yanıklar, doku ve his kayıp-
ları oluşabilir ve birçoğu düzeltile-
mez. Ancak gömük penis, hatalı
kesimler, sekonder fimozis ve diğer
estetik komplikasyonlar gerek yeni
bir cerrahi müdahale gerek ilaç te-
davileri ile düzeltilebilmektedir.

0-2 yaş arası veya 6
yaşından sonra

Doğru sünnet yaşı hakkında kesin
bir çizgi olmamasına rağmen

çocuk psikiyatristleri tarafından
desteklenen genel görüş; 2-6 yaş
arası süreç cinsel kimlik kazanım
yaşları kabul edilmekte olup bu
yaş grubunda genital travma ya-
şatmanın doğru olmayacağı yö-
nündedir. Özetle çocuğun “ya hiç
anlamadığı, ya da tamamen anla-
dığı zaman” sünnet için en doğru
zamandır. 

SünneTTe en büyük hata
penis gangreni, penis başı
kesilmesi, idrar kanalının
zarar görmesi gibi 
hatalardır.
Bunun dışında ülkemizde
sık yapılan kısa deri bıra-
kılması ve haya torbala-
rına yakın kesim tarzı
ileride penis boyunun bü-
yümesini engellemektedir.
Ayrıca kullanılan enerji
kaynaklarına göre peniste
yanıklar, his kaybı ve ile-
ride yaşayacağı cinsel so-
runlar da meydana
gelebilmektedir.
Bunların yanında kozme-
tik olarak kötü görünüme
sebep olan dikiş köprü-
leri, fistüller, tüneller ve
yara izleri sıkça görül-
mektedir.

TEMEL 
SORUNLAR 

Türkiye’ye neden geliyorlar?

Türkiye’de yüksek-
öğretim alanında 182
ülkeden uluslararası

öğrenci eğitim görüyor. Yabancı
uyruklu öğrencide 4 yıl önceki 40
bin olan sayı 180 bini yakalamış
durumda. Hedef olarak belirle-
nen 500 bini tutturmak için yük-
seköğretim kurumları tarafından
da ciddi çalışmalar yürütülüyor.
Bu anlamda Türkiye’de son yıl-
larda uluslararası öğrenci sayısı-
nın artışına dikkat çeken İstanbul
Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mü-
tevelli Heyet Başkanı Abdulkadir
Gayretli, uluslararası öğrencilerin
Türkiye’yi seçmesinin nedenlerini
anlattı. Türkiye’nin fiziki olarak
ulaşılabilir olmasına dikkat çeken

Abdulkadir Gayretli, “Ancak
bunun yanı sıra Asya ve Avrupa
arasında kültürel bir bağ ve
köprü görevi görmesi de onu ter-
cih edilen bir ülke haline getiri-
yor” diye konuştu.

İstanbul önemli bir merkez

Türkiye’nin barındığı kültürel, ta-
rihi zenginlik ve çeşitlilik ile bera-

ber yabancı öğrenciler için bir 
cazibe merkezi konumunda 
olduğunu ifade eden Gayretli,
“Özellikle Asya ve Orta Doğu
coğrafyasından gelen öğrenciler
hem dini hem de kültürel olarak
daha kolay adapte olabilecekleri
Türkiye’yi tercih ediyor. Bu fak-
törlerin yanında, İstanbul, An-
talya, Ankara, Bursa ve İzmir 
gibi hem ekonomik merkez duru-
munda olan hem de iş fırsatları-
nın bol olduğu şehirlerin
uluslararası tanınırlığı Türkiye’yi
tercih edilir yapıyor. Özellikle de
İstanbul’un, dünyanın ekonomi
merkezlerinden biri olması, me-
zuniyet sonrasında iş imkânları-
nın yakalaması için fırsat” dedi.

Yabancı öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme sebebini açıklayan Abdulkadir Gayretli,
“Türkiye’nin özellikle de İstanbul’un, dünyanın ekonomi merkezlerinden biri olması,
öğrencilerin eğitim durağı olarak Türkiye’yi seçmelerine yardımcı oluyor” dedi



CUMA 5 TEMMUZ 2019

GÜNCEL 3

Tuzla'da tarlada çıkan ardından
tekne imalathanesinin deposuna

sıçrayan yangında, hurda tekne ve
tekne kalıpları alev alev yandı.

Çevre sakinleri kargaların
tarladaki anızda tane aradığını,
kondukları elektrik direğindeki

tellere temas edince yanarak yere
düştüğünü, yangının da bu 

nedenle başladığını 
söyledi

Bir süredir kanser
ile mücadele eden

ve 55 yaşında 
hayata gözlerini

yuman Küçük 
İskender, Akatlar

Kültür Merkezi’n-
den uğurlandı

55 YAşınDA vefat eden
Küçük İskender için düzen-
lenen törene Beşiktaş Bele-

diye Başkanı Rıza Akpolat, Ercan
Karakaş, Gülten Kaya, Can Bonomo,
Orhan Alkaya, Bedri Baykam, Ahmet
Ümit, Yekta Kopan, Sarıyer Belediye
Başkanı şükrü Genç ve dostları katıldı.
şairin tabutunun üzerine Fenerbahçe
ve Kabataş Lisesi atkıları koyuldu.
Küçük İskender'in yakınları şair ile ilgili

konuşmalar yaptı. Sanatçı Orhan Al-
kaya, “İskender vicdanın süreklili-
ğiydi” dedi.

En gözüpek şair

şair Ataol Behramoğlu ise törene gön-
derdiği mesajda, "Kendi kuşağının ve
çağdaş şiirimizin içerikte en gözüpek
şairiydi. şiirleri ve unutulmaz kişiliği
ile edebiyatımızda ve yaşamımızda
yaşamını sürdürecektir" ifadelerini kul-

landı. şair ve müzisyen Can Bonomo
da son olarak Dünya Ölmeme Gü-
nü'nde küçük İskender'i gördüğünü 
anlatarak, “Çok özel bir insandı, müte-
vazıydı. Yakınlarına sabır diliyorum. 
İskender çarklar ve statükoya her
daim karşı çıkmış bir şairdi" ifadelerini
kullandı. Küçük İskender’in cenazesi
törenin ardından Ortaköy Büyük Meci-
diye Camii’nde öğle vakti kılınacak 
cenaze namazının ardından defnedildi. 

Küçük İskender uğurlandı
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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Y angın, Tepeören Mahallesi Me-
deniyet Bulvarı üzerinde bulu-
nan açık tarlada çıktı. İçinde

anızın bulunduğu tarlaya düşen elektrik
direklerindeki kıvılcımlar, kısa sürede
yangına dönüştü. Yangın, tarlanın ya-
nında bulunan tekne imalathanesinin
deposuna da sıçradı. Burada bulunan
hurda bir tekne ile çok sayıda
tekne kalıbı alev alev yandı.
İhbar üzerine bölgeye
çok sayıda itfaiye
ekibi sevk edildi.
Yangın yaklaşık
1 saatlik çalış-
manın 
ardından
söndürüldü.
Elektrik ekip-
leri, bölgeye
verilen elek-
trikleri kesti.
Bölgede ika-
met edenler ile
elektrik ekipleri
arasında. elektrikle-
rin kesilmesi nedeniyle
tartışma yaşandı. Bazı va-
tandaşlar yangının çıkış nedeni-
nin direklerdeki elektrik tellerine konan
ve yanarak düşen kargalar olduğunu
söyledi.

GEÇEN SENE DE AYNISI OLDU
Elinde yanmış ölü bir kargayı gösteren
bir mahalle sakini, "Bugünkü felaketin
bütün sebebi işte bu gördüğünüz karga-
lar. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Can
tehlikesi var burada, eve de sıçrayabi-
lirdi. Kargalar sürü halinde geldikleri
için, kanatları kablolara takılıyor. Aynen
bu şekilde yangın çıkıyor" dedi. Bir
başka mahalle sakini ise, "Geçen sene
de aynısı oldu, bu senede. Biz artık
buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz.
Bu trafoların kapalı devre olmasını isti-
yoruz. Ben evdeydim çiftlikte. Bir anda
dumanı gördüm. Hemen itfaiyeye
haber verdik. Tarlada saman vardı.
Hemen arkadaşıma haber verdim sa-
manını alsın, diye. İtfaiye geldi. Yan 
tarafa sıçrıyor yangın. Samandan öbür
tarafa geçti”  diye konuştu. DHA

KARgA YANgIN 
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İstanbul'da bir ay içinde birçok
işyerine girerek yüz binlerce liralık
hırsızlık yapan 4 kişi polisin filmleri
aratmayan kovalamacının ardından
bir kamyona çarparak kaza 
yapınca kıskıvrak yakalandı

BaŞakŞehir, Bayrampaşa, Sul-
tangazi ve Esenler ilçelerinde son
bir ayda meydana gelen hırsızlık

olayları üzerine polis soruşturma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz renkli
hafif ticari araç kullandığı belirlenen şüpheli-
lerin eşkalleri belirlendi. Bölgede pusu kuran
ekipler önceki gün bir mağazada yaşanan hır-
sızlık üzerine harekete geçti.

Şüphelileri gözaltına aldı

Olay yerine giden polis ekipleri araçlarıyla
kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düştü.
Polis aracına çarpan şüpheliler otoyolda hızla
kaçmaya başlarken nefesleri kesen bir takip
başlattı. Polisin megafonla yaptığı "Dur" ihta-
rına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler
bir kavşağa geldiklerinde hafriyat kamyonuna
çarptı. Kaza sonucu şüphelilerin içinde bu-
lunduğu araç devrildi. Hemen peşindeki polis
ekipleri de şüphelileri gözaltına aldı. O anlar
ise polis otosunda bulunan araç kamerası ta-
rafından saniye saniye görüntülendi.

Azılı hırsız çıktılar

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Onur
K.(21), Umut K.(31), Oğuzhan A.(25), Tolga
G.(25) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin
daha önceden onlarca kez yakalanan azılı hır-
sızlar oldukları belirlendi. Şüphelilerden Onur
K.'nin aralarında hırsızlık, uyuşturucu bulun-
durmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı gibi
suçlardan 41 kez gözaltına alındığı ortaya
çıktı. Diğer şüpheliler Umut K.'nın 18 kez,
Oğuzhan A. 6 kez, Tolga G.'nin ise 26 kez
polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Asayiş
Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin
6 ayrı hırsızlık olayında otomobil lastiği, teks-
til ürünleri çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler
işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli-
yeye sevk edildi. DHA

Tornavidalı dehşet
Beyoğlu'nda laf atma kavgasında bir kişi tornavidayla yaralanarak hayatını
kaybetti. Kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Olay Tomtom Mahallesi'nde
meydana geldi. İddialara göre
Burhan I. (30) ve Damla B. (19)

otoparka geldi, Otoparkta bulunan Emrah
Ç., Damla B.'ye laf attı. Bunun üzerine Bur-
han I. ve Emrah Ç. arasında kavga çıktı. Bu
sırada kavgayı ayıramayan Damla B. tele-
fonla arkadaşları Ercüment Ş. (41) ve Tayfur
Ş.'yi (30) arayarak yardım istedi. Kısa sürede
olay yerine gelen Ercüment Ş. ve Tayfur Ş.
otoparktan sokağa taşan kavgaya girdi.

Defalarca sapladı

Kavga sırasında Ercüment Ş. yanında
getirdiği tornavidayla Emrah Ç.'yi
ağır bir şekilde yaraladı. Burhan
I. da sokakta bulduğu parke
taşını Emrah Ç.'ye attı. Daha
sonra şüpheliler bir otomo-
bile binerek olay yerinden
kaçtı. İhbar üzerine olay yerine
gelen ambulansla hastaneye

kaldırılan Emrah Ç. tüm müdahalelere rağ-
men hayatını kaybetti. Yaşanan kavga sıra-
sında Ercüment Ş.'nin tornavidayı defalarca
Emrah Ç.'ye saplaması güvenlik kameraları
tarafından kaydedildi.

4 kişi gözaltına alındı

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri
Burhan I., Damla B., Ercüment Ş. ve Tayfur
Ş. aynı gün Şişli Mahmut Şevket Paşa Ma-
hallesi'nde yakalanarak gözaltına aldı. Şüp-
helilerin yapılan detaylı sorgulamasında
Burhan I.'nın 'Uyuşturucu madde kullanma',

'Tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kaçak-
çılık' suçlarından kaydının bulun-

duğu, Ercüment Ş.'nin 'Hır-
sızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala
zarar verme' suçlarından
kaydının bulunduğu, Tayfur
Ş.'nin ise 'Uyuşturucu mad-

de kullanma' suçundan kay-
dının olduğu ortaya çıktı.

Ümraniye'de arala-
rında husumet bulu-
nan komşu iki aile

arasında silahlı kavga çıktı. Altın-
şehir Mahallesi’nde dün saat
20.00 sıralarında aralarında
daha önceden husumet bulun-
duğu öğrenilen komşu iki aile
arasında tartışma yaşandı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dön-
üştü. Komşular evlerine
girdikten bir süre sonra yan yana
olan binalarından birbirlerine
karşı silah ve pompalı tüfekle
ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye
çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

3 kişiyi gözaltına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen
polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili
bilgi aldıkları sırada, iki aile üye-
leri tekrar yumruklaşmaya baş-
ladı. Polis ekipleri çıkan kavgayı
ayırdıktan sonra iki aileden 3 ki-
şiyi gözaltına aldı. Şüpheliler,
Dudullu Polis Merkezi’ne gön-
derildi. Polis şüpheliler üzerinde
yapılan aramalarda olayda kul-
lanılan bir adet kurusıkı silah ele
geçirdi. Çıkan silahlı kavgada ya-
ralı ve can kaybı bulunmazken,
polisin olayla ilgili soruşturması
sürüyor. DHA

Komşular
biribirine

gİRDİ

BaŞakŞehir İlçe
Emniyet Müdürlüğü
ekipleri silah ticaretiyle

ilgili olarak gelen ihbarlar üze-
rine çalışma başlattı. Ekipler 29
yaşındaki Muhammed A.'yı ta-
kibe aldı. Avcılar'da Muhammed
A., Yusuf C.(32)'ye silah satar-
ken suçüstü yakalayarak gözal-
tına aldı. Şüphelinin üzerinde,
Esenyurt'ta bir evde ve Küçük-
çekmece bulunan bir iş yerinde
yapılan aramalarda seri num-
arası silinmiş 3 tabanca, 21
mermi, 21 şarjör ve silah satışın-
dan elde edildiği değerlendirilen
3 bin 100 lira ele geçirildi. Emni-
yetteki işlemleri tamamlanan 2
şüpheliden Yusuf C. savcılık tali-
matıyla emniyetten serbest bıra-
kılırken, Muhammed A. sevk
edildiği adliyede çıkartıldığı mah-
keme tarafından tutuklandı. 

Kaçakçılar
yakalandı

ŞiŞli'de, kıraathane sahibi Necmi
Yalçın, tartıştığı müşterisi tarafından
silahlı saldırıya uğradı. Ağır yarala-

nan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. Yaya olarak
kaçmaya çalışan saldırgan, polis tarafından 
yakalandı.

Durumu ciddi

Kurtuluş Caddesi, Şahin Sokak'ta saat 22.15
sıralarında meydana gelen olayda edinilen bil-
giye göre, sokak üzerinde kıraathane işleten
Necmi Yalçın, bir müşterisiyle henüz belirlene-
meyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma
sürerken, müşteri, be-
linden çıkardığı ta-
bancayla Yalçın'a iki el
ateş etti. Kıraathane
sahibi Yalçın, karnına
ve baldırına kurşun
isabet etmesiyle yara-
landı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya ola-
rak kaçarken, kıraathanedekiler durumu polis
ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri,
Necmi Yalçın'a olay yerinde ilk müdahaleyi
yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi
altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun ciddi
olduğu öğrenildi.

Kıraathanede 
silahlı saldırı

Avcılar'da, ruhsatsız silah satışı
yapılırken polis baskın düzenledi.
Bir şüpheli, diğer bir şüpheliye
silah satarken suçüstü yakalandı.
Operasyon kapsamında 
2 kişi gözaltına alındı

FiLM GiBi 
kovalamaca
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Polis ekipleri Burhan I., Damla B., 
Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. aynı gün 

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde
yakalanarak gözaltına aldı.

Bir mahalle sakini ise, “Geçen 
sene de aynısı oldu, bu senede. 

Biz artık buna bir çözüm bulunmasını
istiyoruz. Bu trafoların kapalı devre

olmasını istiyoruz” dedi. 



H erkesin bilge
Herkesin siyaset bilimcisi.
Herkesin kanaat önderi.

Herkesin aydın.
Herkesin barışsever.
Herkesin her konuda uzman olduğu bir

ülke var mıdır sizce?
Hemen söyleyeyeyim.
Aydınlar ve Özgürlükler ülkesi, insanları-

nın güzellikleriyle ünlenmiş huzur ve refah
ülkesi Türkiye!

Cehaletimiz diz boyuyken, Birbirimizle
saygısızlikta kusur etmezken, Bencillik
almış yürümüşken, Ülke, Birbirini aldatan-
ların şarlatanların mesken tuttuğu ülke
olmuşken.

Bu kadar böbürlenmeyi ve dış kapının filo-
zofları olmayı ancak biz başarabilirdik.
Vede başardık. Hemde canla başla çalışa-
rak çabalıyarak. kusursuzca başardık. YA-
ŞASIN BİZ.

-Adam okuldan beri kitap yüzü açmamış
kimin ne olduğunu, Neyi niçin yaptığını
bimez, Tarihten bihaber medeniyetleri bir
kadınla sohbetten yalancıktan ibaret zanne-
der ama sosyal medyasında en büyük tarihçi
edasında bilmediği yorum yapmadığı
halt yok.

-Adam ömrünün uzunca bir zamanında,
mecburiyetten katıldığı cenaze namazları
dışında camiye uğramamış ama cuma gün-
leri ve kandillerde adeta müftülük maka-
mına oturarak hiç aksatmadan ulema
paylaşımları yapıp duruyor.

-Kadın, kendi halinde bir ev hanımı orta

yaşam standardında bir aileye
sahip sosyal medyasına bakmaya kalkma
sakın, paylaştığı resimlerde ar namus hak
getire. Afrodit sanırsın mübareği.                                                  

Allahım sen aklıma mukayyet ol bu neyin
çabası, neyin peşine düştük biz.
Bir durun yahu biraz olmayan beyninizle
düşünmeye çalışın azıcıkta olsa Nereye akı-
yorsunuz?.

Kimi yahut kimleri mutlu etmeye çalışı-
yorsunuz?

Neyin sonuna bu akış. Hangi litaretüre

sığar bu saçmalıklar.
-Hiç bir din görmemişliğe, riyaya pirim

vermez.                                                                                                              
-Hiç bir uygar toplum cehaleti, vurdum-

duymazlığı, sorumsuzluğu kabul etmez.                                                         
-Hiçbir ahlak ve görgü kuralında bu zır-

valıklar yoktur.
-Hiç aile, bir bireyinin kendisini olmadık

ortamlarda teşhirine hoş görüyle bakmaz.
anlayamaz toplumada anlatamaz. çünkü
hiç bir açıdan etik değil.

-Hiç bir ülke kendi topraklarında her fır-
satta kendisini hançerleyeni kin ve nefret
kusanı övmez ödüllendirmez kurallar, ka-
nunlar toplumun üst refah yaşamı ve güven-
liği için vardır.

Eyyyy sanal dünyanın cehaleten aydınla-
nan insancıkları Hele bir deyin bakalım Siz

neyi amaçlıyorsunuz?
Nereye sürükleniyorsunuz?
Bir durun artık Allah aşkına .                                                                                                                                          
Bir düşünün bakalım ?                                                                                                                                                                            
SİZ KİMİN HİÇİSİNİZ?

Bir anektod anlatmadan bitirmek olmaz
sanırım.

Tarih biyografisi ve monografi sahala-
rında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya 
çapında bir şahsiyet olan Mahmud Kemâl
(İnal) a sormuşlar:

- “Sizdeki bilginin çok azına sahip olma-
larına rağmen sizden çok daha fazla tanı-
nanlar var. Bunun sebebi nedir?” 

Şöyle cevap vermiş:
- Ben bilmek için öğrendim, onlarsa 

bilinmek için!
VESSELAM

CUMA 5 TEMMUZ 20194 İSTANBUL

Siz kimin hiçisiniz?

Z eytinburnu'nda engelli genç-
ler galoş üreterek belediyeye
destek oluyor. Zeytinburnu

Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve
Engelliler Merkezi (AKDEM)'nde
eğitim gören engelli gençler, hem
motor becerilerini geliştirerek tedavi
oluyor hem de ürettikleri bine yakın
galoşla belediyenin temiz kalmasını
sağlıyorlar. Bir eğitmenle beraber
grup halinde müzik eşliğinde yaptık-
ları galoşlar, aynı zamanda gençlerin
sosyalleşmesini de sağlıyor.
AKDEM açıldığından beri yaklaşık
11 yıldır gerçekleştirilen eğitimler sa-
yesinde bugüne kadar binlerce en-
gelli genç bu şekilde terapi gördü.
Öğrenciler 5'er kişilik gruplar ha-
linde merkezde bulunan atölyede
çalışmalarını yapıyorlar. Gün içeri-
sinde toplamda üç grup bu hizmet-
ten faydalanabiliyor. Terapinin
gelişim sürecine önemli ölçüde katkı
sağlamasının yanı sıra engelli genç-
lerin bir arada olmalarından dolayı
oluşan mutlulukta görülmeye değer.

Sosyalleşmelerini sağlıyor

Galoş yapmanın engelliler için iş uğ-
raşı terapisi olduğunu dile getiren
AKDEM Engelliler Koordinasyon
Birimi El Sanatları Hocası Sabiha
Yayla, "AKDEM kurulduğundan
beri bu faaliyet devam etmekte. Yak-
laşık 10-11 yıl kadar diyebiliriz. 8 yıl-
dır burada çalışıyorum. Galoş
üretimi dışında buna benzer düzen-
lediğimiz çeşitli faaliyetlerimiz var.
Öncelikle çocuklarımızı yaş ve engel

durumuna göre ayırıyoruz. Galoş
yapımı da bunlardan bir tanesi.
Galoş neye yarıyor? Öncelikle fizik-
sel engelli hastalarımızın ince motor
becerisi kazanmalarına sebep olu-
yor. Küçük parmak ucu kaslarını ça-
lıştırıyor. Aynı zamanda grup eğitimi
olduğu için sosyalleşmelerini de sağ-
lıyor. Birbirleriyle keyifli zaman geçi-
rebiliyorlar, paylaşmayı öğreniyorlar,
birbirlerine yardımcı olmayı öğreni-
yorlar. Aynı zamanda bu gerçek bir
terapi. Biz buna kısaca ‘iş uğraşı te-
rapisi’ diyebiliriz" diye konuştu.

El kaslarımı çalıştırıyorum

Eğitimlerin çok güzel geçtiğini ve
çok mutlu olduğunu dile getiren 
23 yaşındaki Down Sendromlu
Hilal Dursun, "Burası çok güzel.
Herkes muhakkak buraya gelmeli.
Bol bol eğitim alsınlar. Bana burayı
annem gösterdi. Beni bu yaşıma
kadar buraya annem getirdi. An-
neme teşekkür ediyorum. Eğitimler
çok güzel geçiyor, çok mutluyum."
dedi. 
AKDEM'de nasıl galoş yaptıklarını
anlatan Mental Reterdasyon ve Se-
rebral Palsi hastası 20 yaşındaki
Özbay Yasin Şahin ise; "AKDEM'de
galoş yapıyorum. Galoş yapmayı
çok seviyorum. Bir işle meşgul olu-
yoruz. Çok mutluyum. Burada yar-
dımlaşma var. Arkadaşlarımla
sohbet ediyorum. Aynı zamanda
ince el kaslarımı çalıştırıyorum. Bu
etkinliğin benim tedavime katkısı
çok büyük" ifadelerini kullandı.

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Zeytinburnu'nda bulunan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nde eğitim
gören engelli gençler belediye ekonomisine katkıda bulunuyor. AKDEM’de tedavi
gören vatandaşların galoşlarını kendi elleriyle hazırlayan engelli gençler, üretirken
motor becerilerini de geliştirerek tedavi süreçlerine olumlu katkılar sağlıyor

GALOS URETIYORLAR

Yanlış tercih 
YapmaYın!
Beylikdüzü Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının
açıklanmasının ardından, LGS Tercih Günleri hizmetiyle
öğrencilere doğru tercih yapabilmeleri için yardımcı oluyor

lGS sonuçlarının açıklanmasının ar-
dından, öğrenciler ve aileleri için tercih
heyecanı başladı. Kültür İşleri Müdür-

lüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM
‘LGS Tercih Günleri’ hizmetiyle uzman eğitmen-
lerin rehberliğinde, öğrencilere aldıkları puan ve
ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihi yapa-
bilmeleri için destek veriyor. 

Son gün 12 Temmuz

KÜLTÜRSEM, liselere yerleştirilecek öğrencile-
rin tercih heyecanına, verdiği tercih danışmanlığı
hizmeti ile ortak oluyor. Öğrencilerin doğru ter-

cihler yapabilmesi adına Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal
Yaşam Merkezi ve Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam
Atölyesi’nde hayata geçirilen LGS Tercih Gün-
leri’nde, öğrenciler, uzman eğitmenlerle konuşa-
rak kendileri için en doğru kararı vermeye
çalışıyor. Öğrenciler LGS tercihleri için 1 – 12
Temmuz tarihleri arasında; Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi ile Zübeyde Ana Sosyal
Yaşam Merkezi’nde 09.00 – 17.00 saatleri ara-
sında, Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi’nde
ise 18.00 – 21.00 saatlerinde ücretsiz tercih danış-
manlığı hizmeti alabilecekler. 

ÇİZGİDEN 
TUVALE 

YOLCULUK
KüçüKçeKmece Beledi-
yesi Cennet ve Sefaköy
Kültür ve Sanat Merkezleri

tarafından geçtiğimiz eylül ayında
başlayan resim kursuna katılan 70
kursiyer, Küçükçekmece Belediyesi
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde
‘Dokunuşlar’ isimli resim sergisini
açtı. Küçükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Sedat Özkan tarafından
gerçekleştirilen sergi açılışına kursi-
yerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

149 eserin bulunuyor

Temel resim eğitimi ile kendilerini
keşfetme şansı bulan Küçükçekmeceli
kursiyerler Küçükçekmeceli sanatse-
verler ile buluştu. 149 eserin bulun-
duğu sergide tuval, pastel ve
suluboya çalışmaları yer aldı. Resim
Eğitmeni İmad Bora Ağbaba yöneti-
minde gerçekleşen eğitimlerde öğren-
ciler kağıt ve kalem kullanarak, temel
sanat eğitimi içeriğinde yer alan; çizgi
ve form, obje, perspektif, ışık gölge,
obje, figür, desen, kompozisyon gibi
konularda kendilerini geliştirme fırsatı
buldular.

Profosyonel eğitim

Eğitim alan kursiyerlerden Esin Genç
“Buradaki resim kurslarında her şey
en baştan öğretiliyor. Kara kalemle
karalayarak başladığımız eğitimde
çok ilerleme kaydettim. Her türlü tek-
niği öğrendim. Hem sosyalleşiyoruz
hem para kazanıyoruz. Eğitmenleri-
miz hem çok iyi hem de bilgilerini bi-
zimle sabırlı bir şekilde paylaşıyorlar.
Bizi kaliteli eğitimle buluşturan Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi'ye teşekkür ederim” dedi. Resim
Eğitmeni İmad Bora Ağbaba, “Resim
eğitimine sıfırdan çizgi çizmekle baş-
layıp, sulu boya ve yağlı boya ile
devam ediyoruz. Kursiyerlerimize
resmi hiç bilmiyormuş varsayarak
eğitim veriyoruz. Resme gönül veren,
ilgisi olanlarla çalışmak bizleri mutlu
ediyor ve onları aramızda görmek is-
tiyoruz” dedi.

1 EYLÜL’E KADAR AÇIK
Manzara, natürmort ve portre örnek-
leri gibi klasikten güncele ve modern
sanata geniş örneklerin yer aldığı
sergi 1 Eylül’e dek Cennet Kültür
Sanat Merkezi’de gezilebilir.

Belediyeyi 
denetlediler!
Mimaroba Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Kreş öğrencileri ve
Mimarsinan Halk Akademisi Çocuk Oyun Kütüphanesi
öğrencileri Büyükçekmece Belediyesi’ne ziyarette bulundu

İlçenİn nereden ve nasıl
yönetildiği hakkında ço-
cukları bilgilendirmek

gerektiğini belirten Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Çocuklarımız diledikleri
zaman belediye hizmet binamızı
ziyaret edebilir. Belediyenin görev-
leri nelerdir, şehrimiz nasıl yönetili-
yor bu konularda çocuklarımızı
bilgilendirmeliyiz. Kültür merkez-
lerimizdeki öğrencilerimizi bele-
diye binamızda gezdirerek
sorularını merak ettiklerini yanıtla-
dık. Aralarından mutlaka iyi bir

yerel yönetimci çıkacaktır. Çocuk-
larımızın geleceğine ışık tutmak da
görevimizdir" dedi. 

Bilgilendirme yapıldı

Belediye çalışanları minik misafir-
lere belediye binasını gezdirerek
geleceğin yerel yönetimcilerini be-
lediyenin görevleri hakkında bilgi-
lendirdi. Minik yerel yönetimcilerin
en çok dikkatini çeken yer ise mec-
lis toplantı salonu oldu. Heyecanla
meclis koltuklarına oturan minik
öğrenciler merak ettikleri tüm so-
ruları belediye görevlilerine sordu.

AKDEM açıldığından beri
yaklaşık 11 yıldır gerçekleşti-
rilen eğitimler sayesinde bu-
güne kadar binlerce engelli
genç bu şekilde terapi gördü. 

Yardım için seferber oldular 
Bağcılar'da taksinin
çarptığı kediye, kendile-
rinin çarptığını zanne-

den otomobildekiler, yaralanan
kediye yardım etmek için seferber
oldu. Hoca Ahmet Yesevi Cadde-
si'nde geçen Pazartesi akşamı
meydana gelen olayda cadde üze-
rinde seyreden taksi sürücüsü yola
çıkan kediye çarptı. Taksinin arka-
sından gelen otomobil sürücüsü

kediye kendisinin çarptığını 
zannederek, aracını durdurdu.
Otomobil şoförü ve yakınları ya-
ralanan kediyi yakalayıp, tedavi 
ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda
yatan kediyi almak için hamle
yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra
çevredekiler de yaralı kediyi yaka-
lamaya çalıştı. Ancak başarılı 
olamadı. Kedi yarasına rağmen
kaçarak, uzaklaştı. DHA
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D evlet kendisi ve çalıştıran yani işverenler
başta olmak üzere sıfatı ne olursa olsun
çalışanların gelirlerinden vergi aldığı gibi

hastalıkta ve yaşlılıkta geçinebilecek kadar maaş
bağlamak sağlı/sosyal güvenlik adıyla prim al-
makta görevlerinden biridir. Bunun için koca ku-
rumlar kurmak, elemanlar alıp istihdam etmek
yine onun görevlerindendir. Devlet dün olduğu gibi
bugünde almayı sever gerekirse zorla alır ama ver-
meye geldiğinde çok nazlıdır. 

Bizim gibi geri bıraktırılmış ya da birilerine göre
kalkınmakta olan ülke (neyse) yöneticilerinin seçil-
miş ve atanmışları kendilerini hep ayrıcalıklı gör-
mekte. Mahalle muhtarı, belediye meclis üyesi,
vekiller, yakası kalkık ve beli silahlı görevliler, gö-
revleri neyse onu yapmaları gerekirken ukalaca ve
şımarıklılık derecesinde tavırlar sergilemekte. Bun-
lar maaşlarını vatandaşın huzur ve güvenini sağla-
mak için yine vatandaşlardan alınan vergilerle
karşılanmakta. Vatandaş sorunun çözümü ve huzur
güveni buluyor mu işte bu muamma.

Devletin güvencesine alınan sorgulanan kişi ne-
dense akut ülserden ölüyor, bindikleri tren raydan
çıkıp devriliyor onlarca ölü ve yaralı, onlar iyi ço-
cuklar ama biraz hırcın diyorlar ama Ankara tren
garında bomba patlatarak onlarca ölü ve yaralı ve
buna benzer olaylar oluyor ne bir ilgili ve ne bir
bakan özür dilemediği gibi küstahça “şov yapma-
yın” diye bilecek kadar kendilerine yetki verilmiş.
Vatandaşın geliri yanında yediği içtiği ne varsa
hatta devletin yaptığı altyapı hizmetlerinin sayaç
okuma parasını dahi yurttaş ödemekte. Yurttaş yaşı
kaç önemli değil yaşadığı müddetçe hangi adla
olursa olsun vergisini ödemekte. 

Vatandaştan toplanan onca vergiler nereye git-
mekte nereye harcanmakta ve kimlere verilmekte? 

Devlet vergi almasını biliyorsa hesap vermesini
de bilmelidir. Başta sorduk hastalıkta ve yaşlılıkta
bakım ve hizmetler için kesilen “sosyal güvenlik”
primleri nerelere harcanmakta? 

Devlet yasaları gereği herkese eşit davranmak
zorunda ama bu uygulamalarda görülmüyor. Aynı
işi yapan çalışanlar arasında bile eşit ücret olma-
dığı gibi adli soruşturmalarda bile eşitsizlik hat saf-
hada. İçinde bulunduğumuz sistemin temel yasası
“eşitsiz gelişim” olduğu açıkça bir gerçek.  Devlet
ve onun yönetici kesimi her zaman yine devletin be-
lirlediği asgari ücretin 10 ya da 15 katı maaş alır-
ken, sırtında boza pişirilen yurttaş hizmet
alamadığı gibi hakarette görmekte.  Sosyal devlet,
düzgün hizmet yaparken, çalışanları da asgari üc-
retin en fazla 5 katı maaş almalı. 

Yıllar yılı çalışıp maaşlarından kesilen primler
yaşlılıkta yaşamlarını idame ettirecek kadar maaş
verilmesini beklemek yurttaşın hakkı. Vekiller,
bakan ve yardımcıları hatta son dönemde devletin
arabulucu, danışma konseyi ya da benzer adlarla
görevlendirilenler neye göre maaşları belirlen-
mekte? Vatandaşın geçimini ve kaç çocuk yapaca-
ğını belirleyen yönetim mekanizması asgari geçim
ve ücreti belirlerken “çay simit” hesabı yapanlar
kendi maaşlarını hangi hesaba göre 
belirlemekteler? 

Seçilmişler ve atanmışlar sıfatları ne olursa
olsun aldıkları maaş veya ücret, yurttaşa dayattığı
asgari ücret, kamu kurumları ve emeklilere bahşet-
tikleri ücret ve yüzdelik zam dilimi ile sizce hak
mıdır? Sıfatı ne olursa olsun devlet yöneticisi aldığı
ve alacağı maaş yurttaşa dayattığı zam oranında
olmalıdır. Çalışan ve emeklilere verilen son zam
komik ve bir o kadar hazindir. Mızrak çuvala sığ-
mıyor. Tüm bunlara karşın çalışan ve emekli yurt-
taş hakkını helal ediyor mu?

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, belediyeye
bağlı şirketlerde 
mevcut yönetimleri 
yenilemek üzere 
genel kurulu çağrısı 
yaptıklarını açıkladı.
İmamoğlu, temel 
ihtiyaçlarla dönük 
rutin ödemelerin 
devam ettiğini belirterek
bütçeyi analiz etmek, 
bir dönemi sıkı 
kontrolden geçirebilmek
için bazı ödemelerin 
durdurulduğunu 
ifade etti

BAzI ODEmElER 
DuRDuRulDu

Çalışan ve emekli maaşı

T ÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Simone Kaslowski ve beraberinde-
kiler İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu'nu ziyaret etti. İmamoğlu TÜSİAD
heyetini uğurladıktan sonra gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Makam
araçlarıyla ilgili bir soruya, "Bunu anlık size
rapor vermekten zorlanırız. Çünkü, mesele
çok basit ya da sayısal anlamda küçük bir
şey değil. Takibimiz devam ediyor" şeklinde
cevap veren İmamoğlu, "Elbette, belediye
denilince İBB’nin kurumsal yapısına odak-
lanmamanız gerekir" dedi. İmamoğlu,
İBB'ye bağlı 30 iştirak şirketiyle ilgili süreç
hakkında da bilgi vererek "İştiraklerdeki yö-
netim, bir önceki dönemden gelen yönetim-
ler. Onlarla genel kurul çağrımızı yaptık. Bu
genel kurul çağrısıyla beraber hem yöne-
timde bu gündemleri toplantıda konuşmak
lazım. Tabii, düşündüğümüz bazı ekipler
var. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. Ama
tespitlerimiz var. Devam eden ihbarlar var.
İştiraklerde araç değişimleri var. Yani düne
kadar ‘X' modelde bir araç var iken şimdi ‘Y'
modelde bir araç var. Bu takip altında. Ama
biraz zaman alacak. Kamuoyunu doyurucu

bilgileri sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.
İmamoğlu, iştirak şirketlerinde hiçbir atama
yapılmadığını genel kurul sürecinin beklen-
diğini belirtti.

Başkanlarla toplantı yapacak

Pazartesi günü başlayacak İBB Meclisi otu-
rumuna başkanlık yapacağını ve yine canlı
yayın gerçekleştirileceğini ifade eden İma-
moğlu, "İlk meclis günümüz pazartesi. 39
belediye başkanıyla bir işbirliği toplantısı ya-
pacağız. Davetlerimizi yaptık.Toplumun ihti-
yaçları ve insanların bize ilettiği sorunların
çözümüyle ilgili maddelerimiz olacak. Tabii
ki, ekonomiyi konuşacağız. Gündemimiz ol-
dukça yoğun. Ben meclise eşlik edeceğim.
Bu süreçte mümkün olduğu kadar mecliste
olmak konusunda bir kararlılığım var.
Çünkü, istediğimiz ve dilediğimiz dilin mec-
liste oturmasını istiyoruz. Daha önceki uy-
gulamalarımızda olduğu gibi aynı şeffaflıkla
duyuracağız" açııklamasını yaptı. 

Rutin ödemeler devam ediyor

İmamoğlu, İBB'deki ihale ve ödemelerin
durdurulmasına ilişkin soru üzerine ise

"Rutin birtakım temel ihtiyaçlarla ilgili
ödeme konusunda bir sıkıntı yok. Ama
bazı ödeme dengelerini oluşturmak mev-
cut bütçeyi analiz etmek konusunda 
elbette ki bir dönemin sıkı kontrolden 
geçmesi için talimatları arkadaşlarım ilgili
kuruluşlara ilettiler. Zaten bu talimatın ile-
tildiği gün ile şu an arasında geçen mesai
zaman dilimi 3 gün. Dolayısıyla kapıda
kuyruk ve benzeri şeyler 3 günde olmaz.
Biz süreci dengeli bir şekilde biliyoruz. Bu
süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini bili-
yoruz. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. 30
yıllık iş hayatı deneyimim var. Dolayısıyla
iş adamlarının da ne hissettiğini biliyo-
rum. Bir kurumun da ona nasıl davran-
ması gerektiğin konusunda tecrübelerim
var. Bu tecrübelerimizi arkadaşlarımızla
paylaştık. Bir yandan da İBB’nin mevcut
ekonomik durumu var. Dolayısıyla ‘Düne
kadar tıkır, tıkır bir sistem işliyordu da
şimdi ödeme alamıyorum’ diyecek hiç
kimse yok İstanbul’da. Ama mevcut so-
runlarına rağmen, ekonomik tespitlerimizi
yaparak pazartesi günü nerede başladığı-
mız, hangi noktada olduğumuzu hem İs-

tanbul’a hem meclise anlatarak
yola çıkacağız. Sonrasında da ku-
rumumuza iş yapanlara maksi-
mum saygımızı onlara gösterip,
beraber bir süreç yönetimi konu-
sunda senkronize bir çalışma 
ortamı yaratacağız. Finansal
alandaki tedbirlerimizi de ka-
muoyuna anlatacağız" yanıtını
verdi. DHA

İBB’DE
BÜTÇE

HAREKATI

Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kas-
lowski, Başkan yardımcıları Murat Öz-
yeğin ve Bahadır Balkır ile genel
sekreter Bahadır Kaleağasından olu-
şan TÜSİAD heyeti, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık 1
saat süren ziyaretin ardından İma-
moğlu ve TÜSİAD heyeti gazetecilere
görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. ‘Yeni
seçilen belediye başkanımızı tebrik
etmek için ziyaretine geldik’ diyen TÜ-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone
Kaslowski, "İstanbul fevkalade önemli
bir şehir kültürel mirası ve ekonomi-
deki yeriyle. Türkiye’nin ekonomisinin
üçte birinden fazlasını temsil ediyor.
Dolayısıyla Türkiye’nin kalkınmasında
çok önemli bir yeri var. Biz de TÜSİAD
olarak çalışma gruplarımızla ve bütün
gönüllü arkadaşlarımızla beraber İs-
tanbul’un kalkınmasında yer almak is-
tiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın
Başkanımızın da ortaya koymuş ol-
duğu şeffaflık, yönetim tarzı, kurum-
sallaşmaya yönelik olan adımları da
ülke kalkınmasında çok önemli bir rol
oynayacağından şüphemiz yok. Baş-
kanımıza hayırlı olsun" ifadelerini 
kullandı. 

Desteklerini istiyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu da "‘Bugün
Türkiye’nin önemli iş dünyası kuru-
luşu olan TÜSİAD'ın başkanı ve yöne-
ticileriyle buluştuk. Bize hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular. Kendilerine te-
şekkür ediyorum. İstanbul’un bu sü-
reçteki bizim tanımımızla en önemli
karakterinin, her alanda seferberlik
olduğunu düşünüyoruz. Bu manada
bize her kurumun, her birimin en üst
seviyede destek vermesini istiyor ve
diliyoruz. Elbette ki TÜSİAD bunlardan
birisi, hatta birçok konuda öncelik ya-
pabilecek bir kuruluş. Görüşmemizde
bunları değerlendirdik" diye konuştu.

TÜSİAD yönetiminden
İmamoğlu’na ziyaret 

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.  İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sa-
raçhane'deki binasına saat 10.00
sıralarında gelen Bartholomeos,
İmamoğlu ile yarım saat görüştü.
Görüşmenin ardından Bartholomeos
ve İmamoğlu gazetecilere açıklama
yaptı. "Kadim kent İstanbul'un içinde
barındırdığı tüm manevi dünyaya
karşı olan eşitlikçi tavrımızı göster-
mek adına kendilerine de belirttim ki
belediyemizin bir inanç masası ola-
cak" diyen İmamoğlu, "Ve bu inanç
masası aynı zamanda şehrimizin
kendi yöneten belediyenin her
inanca saygılı her inanca eşitlikçi
tavrı ortaya koyma adına bu masa-
nın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye
ve önerilerde bulunmasını önemse-
diğimizi belirttik" dedi. Tebrik ziyare-
tinde bulundum" diyen Bartholomeos
ise "Sayın başkan ile çok eskiden
beri tanışıyoruz. Geçen Noel bayra-
mımızda kendileri patrikhanemize
teşrif ettiler. Konuşmamız sırasında
cemaatimizin söylediğim gibi hepi-
mizin hayır dualarını getirdik kendile-
rine. İstanbul çok kültürlü bir şehir.
Bütün inançlardan hemşerilerimiz
vardır" ifadelerini kullandı. 

İBB’nin inanç 
masası olacak Gözyaşı sel oldu

Sancaktepe'de 2 Mart'ta sobadan sızan
gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 
10 ve 7 yaşındaki iki çocuğun annesi 
Gülay Boyraz da kurtarılamadı. Cenazede
Boyraz'ın yakınları sinir krizi geçirdi

Fatih Mahallesi Yaka-
moz Sokak’taki evde
Boyraz ailesinden haber

alamayan komşuları, 2 Mart sabahı
pencereden içeri girmiş, anne ile 2
çocuğunu yerde hareketsiz halde
bulmuşlardı. Bunun üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri10 yaşın-
daki Salih ile 7 yaşındaki Hayrünis-
sa’nın sobadan sızan gazdan
zehirlenerek hayatını kaybettiğini
belirledi. Gazdan etkilenen anneleri
Gülay Boyraz da hastaneye kaldı-
rıldı. Gülay Boyraz, 4 aydır yoğun
bakımda kaldığı hastanede bu sa-
baha karşı vefat etti.

Bir kez daha yıkıldı

Olay günü Tokat'taki evlerinde 
olan çocuklarının ölümüyle büyük
üzüntü yaşayan Adem Boyraz, 
eşinin ölüm haberiyle bir kez daha
yıkıldı. Gülay Boyraz'ın cenazesi,
ikindi vakti Hazreti Ebubekir Ca-
mii'nde kılınacak cenaze namazının
ardından Samandıra Mezarlığı'nda
toprağa verilecek. DHA

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu



Ç ok siyasi yazı yazmayım diyorum
ama yeter dediğim anlarda olmuyor
değil. Yazmakla yazmamak arasında

kalsam da dayanamıyorum. Çünkü bazı şey-
lerin artık herkes farkına varsın istiyorum.
Bu hafta yakın bir akrabamın Başakşe-
hir’de düğün merasimine katıldım. Düğün
başladı imam mı hoca mı desem bilmiyo-
rum eline mikrofonu aldı. Sözde biraz vaaz
verecek, dua ve Mevlüt okuyacak.Hoca sah-
nede eline mikrofonu almış tam o sırada X
partili belediye başkanı geldi. 

Herkes fotoğraf çekilmek için sıraya gire-
meye başladı. Bu arada hemen bir anons

yaptı imam vaaz veriyorum sonra fotoğraf
çekilin diye. Neyse dedim hoca her halde be-
lediye başkanını sevmiyor.

Akabinde baktım hoca siyasete giriyor
yavaş yavaş şu kelimeyle devam etti; "İstan-
bul’u bu seferlik kaybettik ama Fatih’in to-
runları başka sefere kazanacak.” O parti bu
parti derken hoca 55 dakika boyunca üze-
rine vazife olmadan konuşmaya devam etti.
Komşu masalardan da mırıldanmalar gel-
miyor değil tabi o arada sahneye çıkmak zo-
runda kaldım ve hocanın kulağına hoca sen
siyaseti bırak kendi işini yap dedim. Ee tabi
hocanın ses tonu düştü konuşmadan vaz-

geçti ben de geldim yerime
oturdum.

Diyeceğim şudur ki; öğretmen öğretmen-
liğini, doktor doktorluğunu, hakim hakimli-
ğini, avukat avukatlığını, imam imamlığını
ve siyasetçiler siyasetini yapsın. 

Sana ne hocam sen din görevlisisin siya-
setçi değilsin haddini bil insanlar seni siya-
set yap diye çağırmadı Mevlüt oku, dua et
diye çağırdılar ama sen siyaset yapıyorsun.
Söz imama gelmişken cemaatlere de iki ke-

lime etmesem içim rahat etmez.
Cemaatçilerde siyasetçi oldular, çıkar uğ-

runa hem de ayırım yapmadan hepsine söy-
lüyorum.Siz genellikle dini yaygınlaştırmak
için emek verdiğinizi söylüyorsunuz ama
öyle davranmıyorsunuz. Allah rızası için
yaptığınızı söylüyorsunuz ama bu iş çıkar
ilişkisine çoktan dönmüş durumda. Para
dönen yerde Allah rızası olmaz, hizmet adı
himmet olmuşsa orada Allah’ın rızası 
olamaz.

Cemaatler ticari faaliyet yapamaz, mil-
letten topladığı zekat, fitre, yardım ve ba-
ğışlarla fabrika kuramaz. Cemaatlere
bakıyorum da çoğunda para işi var para
olan yerde kimse hizmetten dinden 
bahsetmesin.

Hizmet ediyoruz deyip zırhlı Mercedes-
lere biniyorlar fetva verip yemedikleri halt,
kırmadıkları fındık kalmıyor. Milletimizin
duygularını istismar etmekten vazgeçin
artık yahu. İlimciyiz, cemaatçiyiz, vakıfçıyız
dediniz ama çoğunuz cebinizi doldurdunuz.
Dini kötü emellerinize alet ettiniz. Bırakın
para tura işlerini ilim irfan nasıl öğretebili-
rim bunun derdine düşün. İnsanlık için din
için gerçekten karşılıksız bir şeyler yapın.
Belki o zaman bir nebze daha samimi olabi-
lirsiniz. Allah bir deyip sonrasında paradan
bahseden kim varsa onun derdi cemaat din
falan değil cebini doldurmak için icraat me-
selesidir. Anlayan anladı lafın tamamı akıl-
lıya söylenmez.Hadi kalın selametle. 

Allah'a emanet. 

“Sen işine bak imam efendi!”

Belediyemizde Kullanılmak Üzere Muhtelif Ebatlarda Türk Bayrağı ve Belediye Logolu Bayrak Alımı
İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/315359
1-İdarenin
a) Adresi : Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124443000 - 2126122000
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@eyupsultan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 Kalem Belediyemizde Kullanılmak Üzere Muhtelif 

Ebatlarda Türk Bayrağı ve Belediye Logolu Bayrak Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yüklenici Teknik şartnamede belirtilen evsaf ve nitelikteki 

malları Eyüp Belediyesi İşletme Müdürlüğünce 20 (yirmi) 
gün öncesinden belirleyeceği isteği doğrultusunda teslim edecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nişanca Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüp - İstanbul
b) Tarihi ve saati : 22.07.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teknik şarnamenin 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18 ve 19 madelerindeki ürünlerin numunelerini ko-
misyona sunacaklardır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

BELEDİYEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF EBATLARDA TÜRK BAYRAĞI VE 
BELEDİYE LOGOLU BAYRAK ALIMI İŞİ

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1020398) 

T.C.
BAKIRKÖY 15. İCRA DAİRESİ

2019/76 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1021157) 

İSTANBUL
CUMA 5 TEMMUZ 20196

C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 23 Haziran İstan-
bul tekrar seçim sonuçlarının

ardından konuştuğu ilk parti gru-
bunda, "Milletimizin verdiği mesajları
görmezden gelerek kulağımızın üs-
tüne yatamayız" demişti. AK Parti’ye
yakın kaynaklar, Erdoğan’ın kurmay-
ları ve milletvekilleri ile yapacağı top-
lantılarda, seçim sonuçları ve son
gelişmeleri masaya yatıracağına dik-
kat çekiyorlar. Elde edilecek sonuç ve

analizlere göre yeniden bir yol hari-
tası çıkarılması bekleniyor.

6 farklı grup oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti
Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle
kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Toplantıya, bakanlar, parti yönetici-
leri, MYK üyeleri ile birlikte Adana,
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ak-
saray, Amasya, Ankara, Antalya, Ar-
dahan, Aydın, Balıkesir, Bartın,
Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bit-
lis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve
Edirne illerinin milletvekilleri katıldı.
Toplam 60 milletvekilinin yer aldığı
toplantıda, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı yenileme seçiminin
sonuçları ile meclis çalışmalarının de-
ğerlendirileceği belirtildi. Erdoğan’ın,
milletvekilleriyle bir araya gelmeye
devam edeceği ve 6 grup halinde tüm
milletvekillerinin değerlendirmelerini
dinleyeceği belirtildi.

Toplantılar sürecek

AK Parti Grup Başkanı Naci Bos-
tancı, toplantı öncesi parti genel mer-
kezi önünde basın mensuplarının
sorularını cevapladı. Bostancı, "As-
lında biz seçim döneminde grup top-

lantıları yapamadık, epey bir süre.
Dolayısıyla sayın genel başkanımız
milletvekillerimizle bir araya geleme-
mişti. Geçmiş dönemlerde sık sık mil-
letvekilleri ile kahvaltılı toplantılar
düzenlendi. Buradaki toplantı, bu
bağlamda yapılan bir toplantı. Yine
küçük gruplar halinde bir araya geli-
necek ve genel başkanımız milletvekil-
lerinin değerlendirmelerini
dinleyecek" dedi.

Kast edilen değerlendirmedir

AK Parti yöneticilerinin Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin
‘sistem revize edilecek’ açıklamaları-
nın yanlış anlaşıldığını ve abartıldığını
söyleyen Bostancı, "Sisteme ilişkin
‘revizyon’ kelimesi biraz yanlış kulla-
nılıyor. Kast edilen değerlendirmedir.
Yoksa sisteme ilişkin değerlendirme-
lerin verileri görülmeden afakî bir
takım sonuçları şimdiden söylemenin
manası şu; bu sadece bir değerlen-
dirme, sistemin 1 yıllık uygulamasına
ilişkin bir değerlendirme. Bu değer-
lendirmeyi 2’nci yılda yapar, bunu 3
yılda yapar, her yıl yapabilir, 4 yılda
bir yapabilir. Dolayısıyla mesele uy-
gulamanın değerlendirmesidir" diye
konuştu.

Örnek No: 25*

1 Adet OTOMOBİL FIAT OTOMOBİL AA SEDAN
22 AG 199 plakalı DİZEL 2005 MODEL MANUEL
VİTES MOTOR NUMARASI:
199A30004177891MOTORLU ARAÇ TESCİL
BELGESİ VE KONTAK ANAHTARI BULUNMAKLA
BİRLİKTE, ARACIN GENEL KAPORTA AKSAMI
VE MOTOR KISMI İYİ DURUMDADIR. FİAT 323
MARKA YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN İMAL EDİL-
MİŞ OTOMOBİLİN MEVCUT YAPISI İTİBARİYLE
ARACIN YÜRÜMESİNİ ENGELLEYECEK HER-
HANGİ BİR PARÇA EKSİKLİĞİNİN BULUNMA-
DIĞI, MOTOR KISMI KONTROL EDİLEMEYEN
ARACIN YÜRÜR VAZİYETTE BULUNDUĞU
ARAÇ İÇ KISIM KOLTUK VE DÖŞEMESİNDE ZA-
MANA VE KULLANMAYA BAĞLI YIPRANMA OL-
DUĞU OTOBOMİLİN GENEL DURUMUNUNİYİ
DURUMDA OLDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORU TARA-
FINDAN TESPİT EDİLMİŞTİR.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yu-
karıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 01/07/2019

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : SEDİR OTOPARKI Birlik Mha.(Havaalanı Mah.) 

Mehmet Akif İnan Cad. No:26 Esenler İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 37.500,00 1 Adet  %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 8. İCRA DAİRESİ

2019/3292 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1021165) 

Örnek No: 25*

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yu-
karıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/07/2019

1.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 26/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : VİZYON YEDİEMİN OTAPARK İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ (VİZYON OTOPARK)- KURTKÖY MAH. ORHANLI 
CAD. NO:46 PENDİK/İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 350.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

Dosyamız içerisinde bulunan 31.01.2019 havale
tarihli bilirkişi raporuna göre; 
Borçlu adına kayıtlı adına kayıtlı 34 GY 6904 plaka
numaralı, 2012 model, CADILLAC marka,  ESCA-
LADE HYBRID tipi, OTOMOBİL Arazi Taşıtı cinsi,
SİYAH renkli (1GYS4FEJ7BR324797) şase seri
numaralı araç olduğu, 
Aracın komple gövdede muhtelif küçük boya çizik-
leri, 4 lastiği %20 oranında yıpranmış durumda
diğer yönleriyle hasarsız bir araç olup,  Anahtarı ve
ruhsatı olmadığı.Araç hasar sorgulama birimi olan
5664 e gönderilen 34 GY 6904 plaka numarasının
sms sorgulamasında cevaben gelen araç şasi seri
numarası sonu 4 hanesi  (4797) olup 34 GY 6904
plaka numaralı aracın hasar kaydında toplamda 2
adet kazaya karışmış olduğu, KAZA 1 : 12.04.2017
Tarihinde  çarpışma,  hasar miktarı ise ( 21.638.00
TL ) olduğu,KAZA 2 :21.05.2014 Tarihinde
çarpma,  hasar miktarı ise ( 609.00 TL ) olduğu.6.0
BENZİNLİ - HYBRID motor tipi, otomatik vites,
klima, sunroof, 4 cam otomatik, sürücü yolcu hava
yastığı, sürücü yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol
tavanda perde hava yastığı, deri döşeme,22 inç
çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip olduğu tespit
edilip araç resmedilmiştir.

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı 
yenileme seçiminin ardından milletvekilleriyle bir araya 

geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi tartışmaları hakkında yeni bir açıklama 

yaptı. Bostancı, “Sisteme ilişkin ‘revizyon’ kelimesi biraz yanlış
kullanılıyor. Kast edilen değerlendirmedir” diye konuştu

REVIZYON KELIMESI
YANLIS KULLANILIYOR

AK Parti Grup Başkanı Naci
Bostancı, toplantı öncesi 
açıklamalarda bulundu. 



Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Doğan Erdo-
ğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Ne-
manja Andjusic, Obi Mikel, Atakan
Gündüz, Taha Tunç ve Salih Kavrazlı'yı
kadrosuna katan Trabzonspor'da yen isim-
lerin transferi için çalışmalar tüm hızı ile
devam ederken piyasanın artmaması için
de gizli tutulmaya çalışılıyor. Bordo mavili-
ler büyük ölçüde tamamladığı alım kısmını
artık 3 çilek ile taçlandırmak amacında.
Mikel transferinde adeta ters köşe yapan
Fırtına'nın hamleleri merak konusu haline
geldi.

Stopere iki dev

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın "Bir
santrafor ve iki stoper alacağız" açıklaması-

nın ardından gözler takviyelere çevrildi.
Zargo Toure'nin ayrılmasına kesin

gözle bakılırken Senegalliden
boşalacak kontenjana

ve ek olarak getiri-
lecek iki

oyuncu
için

Gary Cahill ile Nikola
Maras ön plana çıkıyor.
Chelsea'de 6.5 sezon top koş-
turan İngiliz oyuncunun birlikte
oynadığı dönemdeki Mikel'in
transferde rol oynayabileceği ifade
ediliyor. Maaşı konusunda önemli bir
özveri göstermesi gereken Cahill'in İngil-
tere'den de taliplerinin olabileceği konuşu-
luyor. 33 yaşındaki futbolcu Londra
ekibiyle 290 maça çıkıp 25 gol attı, 7 de
asist yaptı. Sırp Maras için ise kulübünün
direncinin kırılması bekleniyor. Bonservisi
Chaves'te bulunan genç futbolcu için daha
önce görüşme yaptığı da öğrenilen yö-
netimin ikinci hamleyi de yapması
muhtemel. Maras geleceğe yatı-
rım olarak da önemli bir isim.

Forvet İngiltere menşeli

Santrafor mevkisine yapacağı
transferi sezonun kaderini be-
lirleyecek isim olarak değerlen-
diren Fırtına işi şansa bırakmak
ya da muallak bir isim almak
istemiyor. Geniş çaplı bir ta-
rama gerçekleştiren bordo
mavililer rotayı İngiltere'ye
çevirdi. Ada temsilcileri arasın-

dan olmasa bile İngiltere'de
uzun süre forma giyen bir

oyuncunun transfer edilebile-
ceği konuşuluyor. Ayrıca Arap

ülkelerinden de birkaç isim
Fırtına ile anıldı. El Arabi,

Marcus Berg ve Wilfried
Bony için çeşitli iddialar
var. Fırtına düşük ihtimal
de olsa santrafora ikinci
bir transfer gerçekleşti-
rebilir. Düşük maaşlı
ve alternatif olacak
bir isim takıma ka-
zandırılabilir.

Amiri'ye 
talip var

Sezon başında
Perspolis'ten
transfer edi-
len Vahid
Amiri ile
artık yollar
ayrılmak
üzere. Trac-
tor'ün iste-
diği İranlı
futbolcuya
Katar ekiple-

rinin de ilgisi
mevcut.
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devre arasından sonuna kadar
Medipol Başakşehir 

forması giyen Kurdyashov ve
Roma'da oynayan 
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Kadıköylüler stüdyo derslerini çok sevdi
kADıköy Belediyesi Acıbadem yüzme Ha-
vuzu ve Spor Merkezi’nde profesyonel eği-
ticiler eşliğinde gerçekleştirilen pilates,
yoga ve zumba gibi ruh ve beden sağlığını
güçlendiren stüdyo derslerine ilgi yoğun.
Çocuklar için eğitsel oyunların yer aldığı
ve jimnastik eğitiminin de verildiği merkez
her yaş grubunun katılımına açık. kadı-
köy’ün spor alanında gelişmesi ve topluma
spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağ-

lıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalar
yürüten kadıköy Belediyesi, 2 yıl önce ka-
pılarını açtığı Acıbadem yüzme Havuzu ve
Spor Merkezi ile her yaştan vatandaşa yaz
kış demeden düzenli spor yapmaları için
ortam sunuyor. Merkezde engellilere ve
maddi imkanı kısıtlı vatandaşlara ücretsiz
yüzme eğitimi veriliyorken, abonelik siste-
miyle tüm kadıköylüler de havuzdan yarar-
lanabiliyor. Havuz dışında spor alanına da

sahip olan tesisde uzman eğiticiler eşli-
ğinde crossfit, pilates, total body, yoga,
zumba, postür, cardio gibi branşlarda üst
düzeye kadar dersler veriliyor. Ayrıca ço-
cuklar da jimnastik derslerinden faydala-
nabiliyor ve eğitsel oyunlara katılabiliyor.

Kayıtlar web sitesinden

Acıbadem yüzme Havuzu ve Spor Merkezi,
Acıbadem Mahallesi Muhittin üstündağ

Caddesinde yer alıyor. Engelli erişimine
uygun ve son teknolojiler kullanılarak inşa
edilen, dört kattan oluşan tesiste yarı olim-
pik ve üstü açılır kapanır yüzme havuzu,
kapalı spor salonu ve kafeterya bulunuyor.
Ayda ortalama 1300 kişiyi ağırlayan mer-
kezden yararlanabilmek için kadıköy Bele-
diyesi Spor Merkezi’nin web sayfası
üzerinden oluşturulan kayıt ile başvuru 
yapılıyor.

F enerbahçe, geçen sezonun devre arasında Başakşehir
ile 6 aylık sözleşme imzalayan Rus sol bek Fedor
Kudryashov'u gündemine aldı. Bonservisi elinde olan

tecrübeli isim için sarı lacivertliler menajeriyle görüşmelere
başladı. Kolarov'un şartlarını da makul seviyeye getirmek için
çabalayan yönetim bu transferi de bitirmek arzusunda.

Bedava ve çok yönlü

32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi,
hem de bonservis bedelinin olmaması ve ayrıca sol bek mev-
kisinin yanı sıra defansın ortasında da görev alması transferin
olasılığını arttırıyor. Skrtel ve Neustadter'in ayrılmasından
sonra savunmanın göbeğine transfer yapmayı planlayan ve
hem sol bek hem de stoper transferi için alternatif arayışında
olan sarı lacivertli takımın ilgisine olumlu cevap veren Fedor
Kudryashov'un anlaşmanın tamamlanması halinde Fener-
bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.
Devre arasında transfer olduğu turuncu lacivertli takımla 8
maça çıkan ve 1 de gol kaydeden Kudryashov, Rus Milli Takı-
mı'nın formasını da 30 kez terletti. 

Kolarov gemileri yaktı

Kariyerini İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği
Roma’da sürdüren Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe ile her

konuda anlaşmıştı. Ancak Roma’da takımın başına yeni
gelen Portekizli teknik adam Paulo Fonseca, Kolarov’un

son durumunu gördükten sonra takımda kalıp kalmaya-
cağıyla ilgili bir hamlede bulunacağını belirtmişti. Fon-

seca’nın, Sırp yıldızın takımda kalması yönünde
görüş bildirmesinden sadece birkaç gün sonra ise

İtalyan ekibi, Juventus’a giden oyuncusu Pellegrini
karşılığında Kolarov’la aynı pozisyonda oynayan

Juve’nin sol beki Leonardo Spinazzola’yı 29
milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

2+1 yıllık anlaşma

Bu durumdan son derece rahatsız olan
ve ilk 11’deki şansı giderek azalan 33

yaşındaki oyuncunun ise dün İtal-
ya’ya gittiği ve kulüp yönetimiyle

masaya oturduğu belirtildi. Tecrü-
beli futbolcunun, bu görüşmede

Roma ile tüm bağlarını kopa-
rıp, Fenerbahçe’ye gitmek is-

tediğini ilettiği öğrenilirken,
Sarı-Lacivertliler artık Ko-

larov’un kulübünü ikna
etmesini bekliyor. Bon-

servis konusu çözü-
lür çözülmez,

Kolarov ile 2+1
yıllık anlaşma
sağlanacak.

Trabzon son düzlükte
Yeni sezon transfer çalışmalarını
sürdüren Trabzonspor'da artık
sona gelindi. İki stoper ve bir de
santrafor takviyesi yapmak için
gayret gösteren bordo 
mavililerin gündemindeki 
isimler merak ediliyor

emre mor
Cimbom’a doğru
Türk futbolunun transfer gündeminden düşmeyen Emre
Mor için Galatasaray'dan atak geldi. sarı kırmızılılar Beşik-
taş'ın da devrede olduğu öne sürülen genç oyuncuyu kad-
rosuna katmak adına Celta Vigo'ya teklif yaptı.Transfer
sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray
durmak bilmiyor... Babel, Jimmy Durmaz, Şener, Adem
ve Ozornwafor'u alan Sarı- kırmızılılar'dan flaş bir
hamle daha geliyor. Cim Bom, Celta Vigo'da oyna-
yan Emre Mor'u kadrosuna katıyor.

Her an imzalar atılabilir

İspanya'da aradığını bulamayan genç yıldızla
her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol ku-
lübüne kiralama teklifi yaptı. İki kulübün el sı-
kışmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.
Emre Mor'un transferi için Beşiktaş'ın da 
ısrarcı olduğu ancak Sarı- kırmızılılar'ın
Fatih Terim faktörüyle işi bitirmeye 
yaklaştığı öğrenildi. Şu anda tek 
sorunun opsiyon olduğu belirlendi.

15 kez milli oldu

Takvim'in haberine göre eğer 
Galatasaray ve Celta Vigo
opsiyon konusundaki 
anlaşmazlığı da aşarsa
Emre Mor, Florya'nın 
yolunu tutacak. 21 ya-
şındaki futbolcu 15 kez
Milli Takımımız'ın 
formasını giydi.

nedim Yiğit
Başakşehir’de
Medipol Başakşehir, akademi direktör-
lüğü görevine Nedim Yiğit'in getirildiğini
açıkladı. Turuncu lacivertli kulübün resmi
internet sitesinden konuyla ilgili yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstan-
bul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi
Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getiril-
miştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve
A Milli Takım'da da görev yapmış olan
Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor,
başarılar diliyoruz."
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