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M emorial Wellness Beslenme Da-
nışmanı Dyt. Vildan Çelik, oruç
tutmanın metabolizmaya olumlu

etkileri ve bu dönemde bağırsak sağlığının
nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi
verdi. Sindirim sistemi vücudun en çok
enerji harcadığı sistemlerden biridir. Ve bu
enerjiyi harcarken, beyne, bağışıklık siste-
mine, kaslara yani diğer bütün enerji harca-
yan organların enerji ihtiyacına rakip olarak
bu işi yapmaktadır. Oruç tutulacak 16 saat
boyunca sindirim sistemini uyarmamak, as-
lında diğer organların yeterli enerjiyi alma-
sını ve sindirim sistemimizde görevi olan
organlarımızın dinlenmesini sağlamaktadır.
Bu sayede sistem dinlenme ve dolayısıyla
yenilenme fırsatı bularak, toparlanır ve çok
daha iyi çalışır. Elbette bu durum kronik bir
hastalığı olmayanlar için geçerlidir

Sağlıksız beslenme nedeni olabiliyor

İnsüline bağımlı ve sürekli ilaç kullanan di-
yabet hastalarının bu kadar saat açlıkla oruç
tutması çok sakıncalıdır. Yine hipoglisemisi
olanlar, yani kan şekeri ani düşen kişiler,
oruç tutarken zorlanabilmektedir. Fakat hi-
poglisemili kişilerin için ömür boyu oruç tu-
tamayacaklarından bahsedilemez. Eğer
tedavi olurlarsa oruç tutabilecek duruma ge-
lebilmektedirler. Eski kabile yaşamlarına ba-
kıldığında 2 veya 3 haftada bir kan şekeri
düşmeleri görülürken, günümüzde yaşam
tarzı, sağlıksız beslenme ve stres gibi faktör-
lerle günde 2-3 defa bile bu tablo yaşanabil-
mektedir.

Fırsat olabilir

Kalp, böbrek, tansiyon hastaları veya sürekli
kullanması gereken bir ilacı olan kişilerin
doktorlarına danışarak oruç tutmaya karar
vermeleri gerekmektedir. Emziren anneler ve
hamilelerin de uzun süreli aç kalması öneril-
memektedir. Fakat sağlık problemi olmayan
biri oruç tutamaz durumdaysa, normal za-

mandaki beslenmesini sorgulamasında
fayda vardır. İnsülin direnci yaşatacak şe-
kilde sürekli yemek yeme alışkanlığı doğru
bir beslenme tarzı değildir. Tam da bu yüz-
den oruç bu sürekli yeme alışkanlığı kırmak
için bir fırsattır. Buradaki sıkıntı, adapte
olma fırsatı olmadan girilen uzun açlık du-
rumunun yıpratıcı olabilmesidir. Oruç ayını
daha kolay geçirebilmek adına oruç ayına
girilmeden öğün sayıları azaltılıp, öğünlerde
daha uzun süre tok tutacak alternatifler tü-
ketilerek, oruca hazırlık yapılmalıdır.

Bu öneriler oruç tutarken bağırsak 
sağlığınızı koruyor

-Tahıllar özellikle iftarda tercih edilmeli;
atalık buğdaylar, siyez buğdayı, tam tahıl-
lar, arada ufak bir dilim pide, kinoa, kara-
buğday, basmati pirinci gibi bakliyatlar
tercih edilmelidir.
-Tüketilen gıdalar iyi çiğnenmeli ve bol 

sıvı tüketilmelidir.
-Vücudun şeker ihtiyacı, taze veya kuru
meyvelerden ve bol sebze tüketilerek karşı-
lanmalıdır.
-Yumurta kaliteli bir protein kaynağıdır ve
kolay sindirilir. Yumurta özellikle sahurda
tercih edilmelidir.
-İnülin içeren besinler prebiyotikten zengin
besinlerdir; bağırsak sağlığını destekler ve
rahatlatır. İnülin bazı sebzelerde de bulun-
maktadır. İnülin içeren soğan, sarımsak,
pancar, kuşkonmaz, enginar bol bol tüke-
tilmelidir.
-Eğer kişi sindirim problemi yaşıyorsa, ev
yapımı elma sirkesinden faydalanabilir.
Aynı zamanda çiğ yerine pişmiş sebze tü-
ketmeye özen gösterilmeli, turşu, yoğurt,
kefir gibi fermente gıdalara sofralarda sık
sık yer verilmelidir.
-Gaz problemi yaşayanlar kimyon tükete-
bilir hatta çaya da kimyon ekleyebilirler.

ıfTAR SofRASındA
SAGlıK VARdıR
Ramazan ayında oruç tutmak insanları manevi olarak arındırırken beslenme alışkanlıklarını da
değiştiriyor. Uzun saatler aç kalınması sindirim sisteminin de dinlenmesini sağlıyor. Herhangi bir kronik
hastalığı bulunmayan kişilerin oruç tutması, beslenme tarzını yenilemek için bir fırsat olabiliyor

TÜRKAN ERVAN

tatlı tariFi
Ramazanda hem tatlı ihtiyacını karşılayacak hem

de bağırsak hareketlerini rahatlatacak mevsim
meyvesi çilek kompostosu ve muzlu dondurma tarifi

Çilek kompostosu malzemeler:
3-4 su bardağı çilek
6-7 adet kuru kayısı
1 Adet çubuk tarçın

3 dilim limon
1 yemek kaşığı kuru üzüm

2 adet karanfil
Tarifi: Çilekler iri parçalar olarak doğranır, kayısılar, kuru
üzüm, çubuk tarçın ve limon dilimi de tencereye eklenir,
meyvelerin üzerini geçecek kadar su ilave edilerek ile

meyveler pişene kadar kaynatılır.

Muzlu dondurma malzemeler:
1 adet muz

1 tatlı kaşığı tahin
1 tatlı kaşığı kakao

Tarifi: Bir adet olgun muzu dondurulur, daha sonra üze-
rine tahin ve ham kakao ekleyerek blendırda karıştırılır.

Sağlıklı dondurmanız hazır, afiyet olsun.

Sahuru hafife almayın
‘Oruç-sağlık’ ilişkisi söz konusu olduğunda akla önce kan şekerinin düşmesi, yani hipoglisemi sorununun geldiğini
vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka
doktoruna danışmalı. İftardan sonra bol miktarda sıvı tüketilmeli ve sahur hafife alınmamalı” açıklamasında bulundu

Oruç, herkesin biyokim-
yasında bazı değişikliklere
neden olur. En çok etkile-

nen biyokimyasal parametrelerin ba-
şında kan şekerindeki değişikliklerin
geldiğini belirten Anadolu Sağlık
Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı
Prof. Dr. Melih Özel, “Normalde 6-
8, bilemediniz 8-10 saatlik bir zaman
dilimine göre ayarlanmış olan açlık
süresine alışkın olan metabolizma-
mız özellikle Ramazan’ın ilk günle-
rinde kan şekeri dengesini
ayarlamada biraz zorlanır” dedi.

Kabızlık artabilir

Mide-bağırsak hastalıkları olanların,
özellikle reflü, gastrit, ülser ve kolit
tarzı sorunlara sahip ancak belli bir
tedavi süreci içerisinde olan kişilerin
oruç süresince ciddi bir problemle
karşılaşma olasılıklarının düşük ol-
duğunu söyleyen Gastroenteroloji
Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Bu
hastalıkların akut dönemlerinde
olan, aktif hastalığı olanların ise oruç
tutma kararını vermeden önce mut-
laka hekimleri ile görüşmeleri gere-
kir” şeklinde konuştu. Orucun ilk
günlerinde sindirim sisteminin de
bazı uyum sorunları yaşayabildiğini
anlatan Prof. Dr. Melih Özel, “Örne-
ğin kabızlığa eğilimi olanların kabız-
lık sorunu şiddetlenebilir. Bu nedenle
iftardan sonra ve sahura kadar olan
dönemde bol miktarda sıvı tüketil-
meli, özellikle su içmeyi ihmal etme-
yip posalı yiyeceklere ağırlık
verilmeli” önerisinde bulundu.

İlaç varsa oruç olmaz

Özellikle aktif ülseri ya da gastriti
olan hastalarda orucun ülser kana-

malarına neden olabildiğini söyleyen
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr.
Melih Özel, “Bu nedenle aktif hasta-
lığı olanlar oruç tutmamalı, ya da
oruç tutarken şikayetleri aktifleşenler
oruç tutmaya devam etmemeli” dedi.
Prof. Özel, bunun dışında aktif siroz
hastalığı olanların, karaciğer yetersiz-
liği olanların ya da bu hastalıklar için
gün içerisinde çok sayıda ve sık ara-
lıklarla ilaç kullanması gerekenlerin
ve sindirim sistemi hastalıkları olan-
ların oruç tutmamaları gerektiğini
belirtti.

Dikkatli olun

Oruç tutarken sık yapılan hatalardan
birinin de sahura kalkmayıp sadece

iftar ve sonrasında yenilip içilenlerle
oruç tutulması olduğunu vurgulayan
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr.
Melih Özel, “Normalde günde üç
öğün beslenen birinin öğün sayısı ve
yiyecek içecek miktarını aniden ve
ciddi miktarlarda azaltmasıyla oluşa-
bilecek problemleri yaşamaması için
sahura da önem vermek gerekiyor.
Sahuru hafife alıp basit ve yanlış se-
çimlerle geçiştirmek, hele hele sahura
hiç kalkmadan bütün bir günü
oruçlu olarak tamamlamaya çalış-
mak metabolizma için ciddi bir teh-
dittir. Kısacası sahur öğünü mutlaka
ciddiye alınmalı, bu öğüne mutlaka
protein yükü fazla yiyecekler yerleşti-
rilmeli” dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı
Prof. Dr. Melih Özel, 

“Sahuru hafife alıp basit
ve yanlış seçimlerle 

geçiştirmek, hele hele 
sahura hiç kalkmadan
bütün bir günü oruçlu 
olarak tamamlamaya 

çalışmak metabolizma için
ciddi bir tehdittir. Kısacası

sahur öğünü mutlaka 
ciddiye alınmalı, bu öğüne
mutlaka protein yükü fazla
yiyecekler yerleştirilmeli”

dedi.

su hayattır
ramazan ayının sıcak havalara denk gel-
mesi, uzun açlık süreci ile sıvı kaybının art-
ması riskini de beraberinde getiriyor.

Uzayan açlık dönemlerinde metabolizma hızının ya-
vaşlamasıyla; halsizlik, mide boşalmasında yavaşlama
ve şeker düşüklüğü gibi durumların meydana geldiğini
belirten Uzm. Dr. Güzin Oğuz, kronik hastalığı olan
kişilerin Ramazan öncesinde doktor kontrollerini yap-
tırması gerektiğine dikkat çekti. Üsküdar Üniversitesi
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Dr.
Güzin Oğuz, Ramazan ayına sayılı günler kala, önemli
uyarılarda bulundu.

Halsizlik yapabilir

“Ülkemizde ortalama yaşam süresinin 78 yıla çıkması
ve 'geriatrik popülasyon' olarak adlandırılan 65 yaş üs-
tündeki kişilerin oranının yüzde 8.5'a yükselmesi nede-
niyle kronik hastalıkların sayısı giderek artmaktadır”
diyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz “Çocuklar, hamileler, yaş-
lılar ve kronik hastalığı olanlar uzun süreli açlığa ve sıvı
kaybına karşı daha duyarlıdırlar. Yaz orucu gibi uzamış
açlık dönemlerinde metabolik hızımız yavaşlayacağı
için halsizlik, mide boşalmasında yavaşlama, şeker dü-
şüklüğü olmakta; bu durum ise kronik hastalığı olan-
ları olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Festivalin
adı hoşgörü

Turizm ve kültür sanat alanında yaptığı ya-
tırımlarla adından sıkça söz ettiren İş adamı
Bülent Kaya ve Teamplay Event Pelin Suade

sponsorluğunda, Uluslararası Down Sendromu Fede-
rasyonu katkılarıyla düzenlenen 1. Hoşgörü Festivali,
Ateşehir Yunus Emre Özel Eğitim İş Uygulama Mer-
kezi’nde ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Zihin-
sel ve bedensel Engelli çocukların aileleriyle birlikte
doyasıya eğlendiği festivalde Ömür Gedik, Mai Baba-
can, Cerem Onurluer, Güven Yüreyi, Ezo, Nil Karataş
ve Pelin Suade şarkılarını hoşgörü ve sevgi adına ses-
lendirdiler. 

Duygusal konuşma

Festivalin ana sponsoru olan Bülent Kaya yaptığı duy-
gusal konuşmada ''Hayatımda hiç kimseye engelli ola-
rak bakmadım, değerlendirmedim, görmedim... Benim
için burada bulunan tüm çocuklar özeldir. Sabır ve öz-
verileri ile cenneti hak ettiğini düşündüğüm anne ve ba-
baları özeldir. Onlara her şartta ve koşulda destek
verenlerden olacağız” ifadelerini kullandı.

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 



F atih Mahallesinde geçen cuma
günü meydana gelen olayda,
M. G., kız arkadaşı olduğu öğ-

renilen F. M. ile Bahçeyolu Caddesi
üzerinde bulunan bir kafede buluştu.
İkili otururken kafe çalışanı garson
masada oturan genç kızın tedirgin ol-
duğunu fark etti. Bir süre olan biteni
gözlemleyen kafe çalışanı M.G.'nin
belindeki silahı fark etti. Durumdan
şüphelenen çalışan durumu önce iş
yeri müdürüne daha sonra da polise
bildirdi. Kafeye gelen polis M.G.'den
kimlik istedi. Bunun üzerine şüpheli
belindeki silahı çıkararak, polise doğ-
rulttu. Polis şüpheliyi etkisiz hale geti-
rerek, gözaltına aldı.

Müşteriler korkuyla kaçtı

Kafede yaşananlar iş yerinin güvenlik
kamerası tarafından kaydedildi. Gö-
rüntülerde polisler M. G.'ye kimlik so-
ruyor. Bu sırada M.G. de kimliğini
verdikten sonra ayağa kalkarak bir
anda belindeki silahını çekiyor. Polisler
önce davranarak M. G.'yi etkisiz hale
getirirken, kafede oturan müşteriler de
büyük panikle kaçışıyor. Görüntülerin
devamında ise polis ekipleri şüphelinin
elindeki silahı alarak delil torbasına
koyduğu ve yere yatırdığı M.G.'ye ke-
lepçe takarak gözaltına aldığı görülü-
yor. Bu sırada şüphelinin yanında
bulunan F. M'nin ise olan biteni korku
dolu anlarla izlediği görülüyor. DHA
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POLISE SILAH CEKTI
GOZALTINA ALINDI
Esenyurt'ta kafede oturduğu sırada kendisine kimlik soran polislere silah doğrultan kişi,
gözaltına alındı. Kafede oturanların korkuyla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Böyle arkadas düsman basına
SancaktePe'de çalışma
arkadaşını bıçakla rehin
alan bir kişi, polisin dü-

zenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Ma-
hallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş
katında meydana geldi. Edinilen bil-
gilere göre Adem U.(33). konuşmak
için iş arkadaşı Mustafa D'yi eve ça-
ğırdı. Evde buluşan ikilinin arasında
bir sonra tartışma başladı. Tartışma-

nının büyümesi üzerine Adem U.,
Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla
rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üze-
rine polise haber verildi. Polis, Adem
U.'nun bir anlık boşluğundan fayda-
lanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Adem U., Sancaktepe Asayiş Büro
Amirliğine götürüldü. Rehin alınan
Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık
ekiplerine teslim edildi. Polis olayla
ilgili soruşturma başlattı. 

Şüpheli
tutuklandı
Polis ekipleri tarafından
gözaltına alınan şüpheli
sorgulanmak üzere kara-
kola götürüldü. Emniyetteki
işlemleri biten M.G. Esen-
yurt İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'ne bağlı asayiş Büro
ekipleri tarafından mahke-
meye sevk edildi. Mahke-
meye çıkarılan M.G'nin
tutuklandığı öğrenildi.

Zemin çöktü 5 kişi yaralandı
Fatih'te 3 katlı binanın giriş katında 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini çöktü. Olayda
1'i çocuk 5 kişi yaralanırken bina çökme tehlikesine karşı boşaltılarak mühürlendi

Olay, Fatih Yedikule Mahallesi Bes-
tekar Musa Süreyya Bey Sokak'ta
00:30 sıralarında 3 katlı binanın giriş

katında meydana geldi. İçinde 5 kişinin yaşa-
dığı dairenin zemini henüz bilinmeyen bir se-
bepten dolayı çöktü. Çökme esnasında
salonda yemek yiyen 1'i çocuk 5 kişi zeminin
çökmesiyle birlikte binanın kömürlük olarak
kullanılan kısmına düştü. Binadan gelen büyük
bir gürültü üzerine evlerinden dışarıya çıkan
komşularının haber vermesiyle olay yerine çok
sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bina mühürlendi

Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri çeşitli
yerlerinden yaralanan 1'i çocuk 5 kişiyi düştük-
leri yerden çıkarttı. Ambulanslara bindirilen ya-
ralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri
sokağa güvenlik şeridi çekti. 3 katlı binanın
diğer iki katı da çökme riskine karşı boşaltılır-
ken belediye ekipleri binayı mühürledi. DHA

Büyük bir
ses duyduk

Olayı duyarak yardıma koşan Edip Baran, "Biz yatıyorduk. Biranda bir ses
geldi. Çıktık baktık. Binanın tablası çocuklarla birlikte olduğu gibi 5 kişi yaşı-
yorlardı. Olduğu gibi çöktüler aşağıya. Mahalleli yardımıyla çıkarttık. Am-
bulansla hastaneye gönderdik. Çöken binada 5 kişi yaşıyordu. Aldığımız
bilgiye göre durumları iyi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pendik’te kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu
1 kişi yaralandı. Doğalgaz borusunun patlaması ile çıkan yangına
itfaiye müdahale ederken, alevler metrelerce yukarı çıktı

Pendik´te bir
elektrik arızasını gi-
dermek üzere yapı-

lan çalışmalar sırasında
doğalgaz borusu delindi. Par-
lama sonrası yangın çıktı.
Alevlerin metrelerce yükseldiği
yangında bir işçi bacağından
ve kollarından yaralandı. Yan-
gın saat 13.30 sıralarında
Doğu Mahallesi Erol Kaya
Caddesi üzerinde meydana
geldi. Olay yerine itfaiye,
İGDAŞ ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Elektrik arızası gider-
mek için yapıldığı öğrenilen
çalışma sırasında doğalgaz
borusu delindi ve parlamayla
birlikte yangın çıktı. Alevler
metrelerce yükseldi. Olayda

bir işçi bacağından ve kolların-
dan yaralandı. Yaralı ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına müda-
hale etti. Olay yerinin yakının-
daki çocuk parkında oynayan
çocuklar olay yerinden uzak-
laştırıldı.

Yarım saat sürdü

İGDAŞ ekipleri, yangın sön-
dürüldükten sonra zarar
gören doğalgaz borusunun
onarım çalışmasına başladı.
Polis olayla ilgili inceleme baş-
latırken olay yerinin yakınında
bulunan bir restoran çalışanı, "
Alevleri görür görmez oraya
ulaştık. Baktık ki arkadaşın bir

tanesi yanıyor. Kendini dışarı
attı. Arkadaşlar yangına mü-
dahale etti. Bayağı bir yara-
lıydı. İtfaiyeci arkadaşlar
yangına müdahale etti. Yangın
aşağı yukarı yarım saat sürdü.
Kimseyi yaklaştırmadık
oraya.." dedi.

Faciaya ramak kala
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının saatini beklemek
için Beyoğlu'nda bir mekana gelen Fenerbahçe
taraftarları ile mekanda çalışanlar arasında kavga
çıktı. Şişelerin havada uçuştuğu kavgada, iki
taraftar yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi Asmalı Mescit
Sokağı'nda saat 18.30 sularında meydana geldi.
İddiaya göre, Kasımpaşa ile Fenerbahçe ara-

sındaki maçın saatini beklemek için saat 14.00 sıralarında
mekana gelen bir grup taraftar, kalkacaklarını söyleyerek
oturmaya başladı. Grubun belirttiği saatte uyarıda bulu-
nan mekan çalışanları ile kalkmak istemeyen taraftarlar
arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada
bir taraftar mekan çalışanlarına bardak ile şişe fırlatınca iki
taraf birbirine girdi. Çıkan kavgada Fenerbahçe taraftarı 2
kişi kırılan şişe parçalarından yaralandı. 

Soruşturma başlatıldı

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı
ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılar hastanede tedavi al-
tına alınırken, mekana gelen polis ekipleri taraftarları
uzaklaştırarak olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sahte bomba alarmı
GazİoSManPaŞa'da kağıt toplaya-
rak geçimini sağlayan bir kadının
sokaktan bulduğu salça kovasının

içerisine gizlenen el yapımı patlayıcı patladı.
Patlamada kağıt toplayan kadın vücudunun
çeşitli yerlerinden yaralandı. olay saat 07.30
sıralarında Gaziosmanpaşa yıldıztabya Ma-
hallesi kaynar Sokakta bulunan Selma al-
tan'ın evinin önünde meydana geldi. Çöpten
kağıt toplayarak geçimini sağlayan anne
Selma altan, topladıkları atıkları evinin
önüne getirdiği esnada çuvalda bulunan
salça kutusunun içerisine gizlenen el yapımı
patlayıcı patladı. Patlama sonrası Selma
altan (57) yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. ya-
ralı kadın, sağlık ekipleri tarafından
okmeydanı Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne
kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik şeridi çe-
kerek patlamanın gerçekleştiği alanda ça-
lışma başlattı. yapılan çalışmalar sonrası
patlamanın salça kovasına gizlenen el yapımı
patlayıcının patladığı belirlendi.

185 kilo kokain 
ele geçirildi  

İSTanBUl narkotik Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt-
dışından Türkiye'ye yüklü miktarda

uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine
çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalış-
malarda Ekvador'dan deniz yoluyla gelecek
uyuşturucu madde olduğunu belirleyerek
teknik ve fiziki takip yaptı. narkotik polisleri
geminin ambarlı limanı'na konteynerler in-
dirdiği sırada baskın düzenledi. Polis ekipleri
muz yüklü konteynerde yaptığı aramalarda 3
paket halinde toplam 185 kilogram kokain
ele geçirildi. Polis ekipleri konteyneri TIr'a
yükleyerek arama yapmak için güvenli böl-
geye götürdü. Polis ekipleri kokainleri yolla-
yan şüphelileri ve teslim alacak kişilerin
belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis
kameraları tarafından görüntülendi. dHa

Sülük operasyonu
Ukrayna'dan İstanbul Havalima-
nı'na gelen iki kişiden şüphelenen
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muha-

faza ekiplerince ekipler şüphelileri takip al-
tına aldı. İki kişi gümrük kontrol noktasını
geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üze-
reyken durdurularak beraberlerindeki bagaj-
ları x-ray cihazına sevk edildi. Taramada
valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluklar
görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25
bin adet sülük tespit edildi. Bir diğer operas-
yon ise İzmir adnan Menderes Havalima-
nı'nda düzenlendi. Gümrük Muhafaza
kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü persone-
lince Varış Öncesi yolcu Programında yapı-
lan analizlerde şüpheli 2 kişi tespit edildi.
Şüphelilerden birinin Ukrayna'dan İstanbul
aktarmalı olarak İzmir adnan Menderes Ha-
valimanı'na geleceğinin tespit edilmesi üze-
rine şüphelinin yaptığı işlemler takibe alındı.
adnan Menderes Havalimanı dış Hatlar
Gelen yolcu Salonunda kontrol edilen şüphe-
linin çantasının X-ray taramasında şüpheli
yoğunluk tespit
edildi. Şüpheli-
nin valizinden
400 adet gelin-
cik derisi ele
geçirildi. Her
iki olayla ilgili
soruşturmaya
başlatıldı.

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)



PAZARTESİ 6 MAYIS 20194 İSTANBUL

N e çok kahraman yetiştiriyoruz 
bilemesiniz.

Ülke savaş durumunda, düşman
kahpe, düşman kaleş. düşman korkak, düş-
man acımasız, dinsiz-imansız ve düşmanının
ve bu birlik-beraberliğimize toprağımıza
göz diken itlerin çoğunun kimliği belirsiz.

Son vatan, zor günler geçiriyor. Son
vatan, şehitlerine her gün ağlıyor. Ve pey-
gamber ocağında son vatan uğruna ölen ev-
liya yürekli Mehmetler, son vatan
bayrağının al’ını kanlarıyla boyuyor.

Allah için, Vatan için, Hilal için, Bayrak
için, Bu kutsalları emanet aldıkları gelecek
nesiller için içiyorlar şehadet şerbetini.

Hemde çoğu kahpece, haince, insanlıktan
nasibini almamış, insanlık düşmanı soysuz-
ların tuzaklarında veriyorlar son nefeslerini.

Klavye kahramanlarımızın yaptıkları ve
yapacakları şeyler klasik olsa da çok önem-
lidir! "Önce her menfur olayı kınayan, en
çok beğenilen yazı ve resim paylaşırlar. Ar-
dından terörü lanetlerler siyah kurdelayla.
Sonrasın da birlik beraberlik ve kardeşlik
üzerine methiyeler dizip huzura kavuşur-
lar.” Görev tamamlanmıştır artık. Bundan
sonra yapılması gereken en elzem şey, ha-
yatı normal akışında, şarkılarla, türkülerle,
aşk sözleriyle,fıkra ve resimlerle karşıla-
maktır klavye kahramanları için. 

Çok bilmiş siyaset ve top-
lum bilinci konusunda uzman kesilen 7/24
konuşarak milleti aydınlatma ayağına türlü
türlü senaryolar yazarak paranoya yaratan
ancak çok bilmişliklerinden ötürü de ne de-
dikleri ve neyi savundukları bir türlü anlaşı-
lamayan uzman cahil kahramanlarımızı
anmadan geçmek haksızlık olurdu.her-
halde.

Ne güzel demiş Orhan Veli her şeyi 
özetlercesine:

Neler yapmadık şu vatan için!

Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik. 
İyi bir yıl yaşadığımızı kimse söyleye-

mez. Her yanımız sarılmış, her koldan
saldırı altındayız.

Neler yaşamadık ki millet olarak? 
Bitmek bilmeyen terör olayları bizi ca-

nımızdan bezdirmedi mi? Yureğimizi
yakan patlamalar, yüzbinlerce insanımızı
evsiz işsiz bırakan, canından eden hendek
olayları. Güvenlik güçlerimize kahpece
kurulan tuzaklar, canlı bombalar, patla-
yan arabalar ve belaların en büyüğü 15
temmuz darbe girişimi 2016 da yureği-
mizi kavuran olayların sadece bir kaçı.

Bu hepimizin bildiği acıları yazmamın
nedeni sadece merak edişim.

Neyi mi? Neyi olacak.

bu kadar acı varken, Bu kadar şehit
varken. Bu kadar kan akarken. Vatan bu
kadar tehdit altındayken. Kaç kişi, ka-
lavye kahramanlığını laf cambazlığını,
acıları paylaşmayı, bir köşeye bırakıp
sahte yüz maskesi takınarak dost ve akra-
balarına güzel eğlenceler önerecek yada
önerilen eğlencelere katılacak.?

Ya da şöyle sorayım:
Peygamber ocağında destan yazan yi-

ğitlerimiz vatan ve bayrak için savaşırken
kaç klavye kahramanı ve laf ebesi çılgınca
eğlenecek?

Bu konu da içimden geçeni söylemeden
edemiyecem;

Sizi Allah’a havale ediyorum klavye
kahramanları….

Vesselam...

Klavye kahramanları
Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

İ lçe Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce Çatalca mesire ala-
nında düzenlenen 4. Geleneksel Gençlik ve Spor Haftası
Pikniği'ne katılım yoğun oldu. Pikniğe, Çatalca Kayma-

kamı İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mesut Üner ve Bele-
diye Meclis üyeleri Ahmet Rasim Yücel, Süheyla Topçu, Hasan
Gökçe, Tuba Uzun, Halit Aksoy, Özkan Arslanca, Necati Dön-
mez ve çok sayıda kişi katıldı. 
Belediye Başkanı Mesut Üner sırası ile basketbol, masa tenisi
ve dart oynadı, son olarak kalecilik yapan Üner, gençlere
şut attı. 

Sporun her türlüsünü yapın

Davetlilere etkinlik alanlarını gezdiren İlçe Gençlik Hizmetleri
Müdürü Seyithan Dağıstanlı katkıları için Çatalca Belediye-
si'ne teşekkür etti. Belediye Başkanı Mesut Üner ise "Spor gi-
bisi yok sevgili gençler. Sporun her türlüsünü yapmaya gayret
edin. Biz ailece sporcuyuz. Ben yıllarca futbol oynadım, eşim
Aydan hanım basketbol oynadı. Kızlarımız basket ve futbol,
bocce oynuyorlar. Belediye olarak birçok spor dalında ilçe
gençlerimize hizmetlerimiz olacak. Ancak ben bir defa daha
söylüyorum. Sporun her türlüsünü yapın" sözleri ile ilçedeki
tüm gençlerin spor yapması için belediye olarak çalışmaları
hızlandıracaklarını söyledi.

yemek ikramı yapıldı

Etkinliğe katılanlara Çatalca Belediyesi tarafından yemek ik-
ramı yapıldı. Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel de etkin-
lik alanını gezerek sporculara kaç yıldır bu spor dallarıyla
uğraştıklarını sordu. Yapılan spor aktivitelerini uzun yıllar
Çatalca’da görmek istediğini söyleyen Kaymakam Becel,
sporculara başarılar diledi.

Çatalca İlçe Gençlik Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
4. Geleneksel Gençlik ve Spor
Haftası Pikniği'ne katılan 
Belediye Başkanı Mesut
Üner gençlere tavsiyede 
bulunarak, “Spor gibisi yok
sevgili gençler. Sporun her
türlüsünü yapmaya gayret edin.
Biz ailece sporcuyuz” dedi

bız aıleCe
sPOrCuyuz

Sporcu çocukları tebrik eden Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Benim de kızlarım basket,
futbol ve bocce oynuyor. Ailecek sporu destekliyor ve spor yapıyoruz. Herkes de yapmalı” dedi.

MEDYANIN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI 
Uluslararası Yazarlar ve

Gazeteciler Derneği 
(UYGAD), “Medya İstişare”
toplantısında paydaşları bir

araya getirdi. Yazar, siyasetçi,
gazeteci, akademisyenler

ile işadamlarından oluşan
100'e yakın katılımcı

konuşmacıları dinledi
26. dönem AK Parti İstanbul
Milletvekili Metin Külünk, 23.
dönem AK Parti Mardin Milletve-
kili, hukukçu ve akademisyen Prof.
Dr. Cüneyt Yüksel, Profesör
Yusuf Kalko, Mardinliler Federas-
yonu (MARDİNFED) Genel
Başkanı İbrahim Biter, Müzik ya-
pımcısı Şahin Özer, YeniBirlik Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni ve
Magazin Gazetecileri Derneği
(MGD) Başkanı Okan Sarıkaya,
UYGAD Genel Başkanı Mehmet
Derviş Canbekli, Show TV Genel
Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık,
haber sunucusu Gökhan Taşkın,
yazar ve öğretim görevlisi Yelda
Kırçuval, Karadeniz Gazeteciler
Federasyonu yönetim kurulu üyesi
ve Irak Türkmen Basın Konseyi
İcra Kurulu üyesi Güngör Yavu-
zaslan ile gazeteci Ahmet Kaplan
ile Müslim Sarıyar da, toplantıda
birer konuşma yaptı. 

yusuf kalko sunum yaptı

Akademi Beyoğlu toplantı salo-
nunda gerçekleşen ve "Gazetecilik
Mesleğinin, Dünü, Bugünü ve Ya-
rını"nın masaya yatırıldığı toplantı,
UYGAD Genel Başkanvekili olan,
aynı zamanda toplantının mode-
ratörlüğünü yapan, Takvim Gaze-

tesi Haber Müdürü ve program
yapımcısı Mevlüt Yüksel’in açılış
konuşmasıyla başladı. Dernekle il-
gili genel bir paylaşımda bulunan
Yüksel’in ardından, AK Partili
Metin Külünk, mesleğin önemine
ve gücüne vurgu yapan bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Cüneyt
Yüksel'in sivil toplum kuruluşla-
rına ve UYGAD'ın geleceğine iliş-
kin düşüncelerini anlattığı
toplantı, Profesör Yusuf Kal-
ko'nun bir sunumu ile devam etti.

Final 26 mayıs'ta 

Gecenin sürprizi ise dünyaca ünlü
boksör Avni Yıldırım oldu. Yıldı-
rım da gecede bir konuşma yaptı.
Yıldırım, Muhammed Ali ve Mike
Tyson’un ilk şampiyon olarak
isimlerini duyurdukları, dünya
boks şampiyonası düzenleyen
dört büyük kuruluşundan biri
olan Dünya Boks Konseyi'nin
(WBC) organize ettiği WBC
Süper Orta Siklet Dünya Boks ka-
tegorisinin şampiyonluğunun fa-
vori ismi olarak görülüyor.
Gecenin finalinde 26 Mayıs 2019
Pazar günü, Harbiye Crown
Plaza Otel’de  gerçekleştirilecek
kongre ve iftar yemeğinin de du-
yurusu yapıldı.

Kardeşliğimizi
pekiştireceğiz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 
Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı

mesajında, “Oruç açacağımız iftar 
sofralarında sadece açlığımızı gidermek için

değil, sadece ekmeğimizi ve suyumuzu
paylaşmak için değil; kardeşliğimizi

paylaşmak için de bulunacağız” dedi.
SİLİvrİ Belediye Başkanı volkan Yılmaz,
bugün başlayan ramazan nedeniyle bir
mesaj yayınladı. "On

bir ayın sultanı ramazan ayına
ulaşmanın sevinç ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. İnşallah bir ay
boyunca sahur edeceğiz, rama-
zan’ın manevi hazzıyla bereketli
iftar sofralarında oruç açacağız"
diyen Yılmaz, "İnsanın kendisini
muhasebe etme fırsatı bulacağı
bu ay içerisinde sadece bedenen
oruç tutmayacağız. kalbimiz, gön-
lümüz ve aklımız da bir sakin-
leşme, sadeleşme ve iyileşme
yaşayacaktır. Oruç açacağımız
iftar sofralarında sadece açlığımızı gidermek için değil, sa-
dece ekmeğimizi ve suyumuzu paylaşmak için değil; kar-
deşliğimizi paylaşmak için de bulunacağız" açıklamasında
bulundu. 

HAyır ve güzellikler Diliyorum

ramazan'ın aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve bera-
berliğin pekiştiği mukaddes bir ay olduğunu dile getiren Yıl-
maz, "Hep birlikte oruç açıp, yine aynı safta birleşerek
ibadet edeceğiz. allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve duala-
rımızı kabul etsin. Türk-İslam coğrafyasında yaşayan tüm
kardeşlerimize huzur diliyorum. Zalimin zulmettiği, yıllardır
baskı ve şiddet uyguladığı soydaşlarımızın ve Müslüman
kardeşlerimizin allah yar ve yardımcısı olsun. Niyazım
şudur ki; akan gözyaşları dinsin, şiddet son bulsun, huzur ve
refaha kavuşsun. Bu duygu ve düşüncelerle, Silivrili hemşe-
rilerimin mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, hayır ve gü-
zellikler diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Yılda 165 bin 
yolcu taşıyor

Türk Hava Yolları kuveyt ülke pazarında rekor
yolcuya ulaştı. THY kuveyt'te taşıdığı yolcu sayısı
yılda ortalama 165 binlere yükseldi. THY, ku-

veyt'ten İstanbul dışında, Trabzon, antalya, İzmir ve Bod-
rum'a da uçuyor.THY, Türkiye ile kuveyt arasında sefer
sayısını birbiri ardına artırırken bir uçuşunu da kuveytlilerin
yoğun talepleri nedeniyle 305 yolcu kapasiteli airbus 330
tipi uçakla yapmaya başladı.

4,5 milyAr DolArlık iHAle AlDı

Türk firmaları da kuveyt'te önemli projelere imza atıyor.
Limak İnşaat, kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni termina-
linin yapımına devam ediyor. 4,5 milyar dolarlık ihaleyi ka-
zanan Limak İnşaat, projeyi 2021 yılında teslim edecek.
Projenin, Türk müteahhitlerinin ülke dışında aldığı en büyük
iş olduğu belirtiliyor. Limak ayrıca ülkede altyapı projelerine
de imza attı. Limak dışında Cengiz Holding de kuveyt'te ha-
valimanında 4 numaralı terminal binası, karayolu ve altyapı
projelerine imza attı.  DHa

Volkan Yılmaz

Şile İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü
tarafından buzağı gü-

zellik yarışması düzenlendi. Teke
Mahallesi'nde düzenlenen yarış-
mada, ilçenin farklı köylerinden
getirilen 24 buzağı yer aldı. Bu-
zağılar erkek ve dişi olarak 2 ka-
tegoride yarıştı. Sahipleri
buzağıları sırasıyla jürinin karşı-
sına çıkardı. Jürinin değerlendir-
mesi sonucu dişi buzağı
kategorisinde birinciliği Fazlı
Abay'ın buzağısı kazandı.

500'er kilo yem verildi

Erkek buzağı kategorisinde ise
Mehmet Mustafa Koyuncu'nun
buzağısı ise birinci oldu. Yarış-
mada birinci olan buzağıların sa-
hiplerine 500'er kilo yem verildi.
Yarışmayla ilgili konuşan Şile Be-
lediye Başkanı İlhan Ocaklı ya-

rışmanın ilk defa yapıldığını fakat
geleneksel hale getirmeyi planla-
dıklarını söyledi. Ocaklı, "Bizler
belediye olarak ilçemizde tarımın
ve hayvancılığın desteklenmesi
anlamında önemli projelerin ol-

duğunu düşünüyor, bu
yarışmayı da hayvan ye-
tiştiricilerini teşvik etmek
anlamında bir başlangıç
olarak görüyoruz" diye 
konuştu. DHA

Şİle’de en güzel 
buzağı yarıŞması
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İSTANBUL

H aftasonu geldiğim Kocaeli Kartepe'de
Ardahan'ın yeşil yaylalarını aratmayan
bölgesinde ki evimde dinlenirken daha

önce 3. günlük gazeteyi yani 'Siyah Beyaz Ko-
caeli' adlı gazeteyi çıkardığım kentteki meslek-
taşlarımla görüşürken bir haber alıyorum.

O haberi hem onaylıyor, 'Evet, doğrusunu ya-
pıyor' diyorum, hem de üzülüyorum..

Üzülmeme neden olan durum ise seçim yenil-
gisi alan AK Parti Kocaeli İl Başkanı ile telefon
üzerinde tanışmam, bizzat tanışıp, çayını içe-
mem oldu.

Neyse gazeteci arkadaşımla telefon sohbeti-
miz sona erince ajanslarda gelecek olan Kocaeli
AK Parti İl Başkanı istifa haberini beklemeye
başladım.

Ve gelen haberin girişi aynen şöyle; '31 Mart
Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmit Belediye
Başkanlığı'nın Millet İttifakı adayı Fatma Kap-
lan Hürriyet tarafından kazanılmasının sorum-
luluğunun kendisine ait olduğunu söyleyen AK
Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, görevinden
istifa etti. İstifasını açıklayan Eryarsoy, "İzmit
Belediye Başkanlığını kaybetmenin sorumlusu
aranmaktaydı. Teşkilatın başı olarak bu sorum-
luluk bana aittir" dedi.' diyerek Kocaeli AK Parti
İl Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Yani İzmir ile başlayan Ankara ile devam
eden ve sanırım Kocaeli ile 3. ya da 5. İl, İlçe
veya Belde başkanının seçimleri kayıp ettikleri
için istifa ettiğini öğrenirken başta İstanbul ve
ona kili metrelerce uzaklıkta olan memleketim
Ardahan'da ki İl Başkanlarının ve teşkilatlarının
neyi beklediklerini kendimce sorguladım..

Gerçi yaşanan hata veya başarısızlıklar ardın-
dan istifa kültürünün çok gelişmediği ülkemde
bana göre alenen başarısız olan AK Parti ile Ar-
dahan İl Başkanlarının istifaları beklenmeden
görevden alınması gelen iki siyasi değil, normal
vatandaş olduklarını düşünmekteyim.

Çünkü bir gazeteci, bir seçmen, stk başkanı
olarak ikisininde yakından gören, tanıyan ve pu-
anlarını veren ve en önemlisi, 'Ardahan'da sonuç
ne olursa İstanbul'da hatta tüm Türkiye'de o
olur' iddiasında bulunan bir olarak bu yönde se-
çimlerden önce de düşüncelerimi yazılarıma
dökmüş ve bu isim vede kadrolar ile seçim so-
nuçlarının bugünkü halde olacağına işaret
etmiştim.

Evet İzmir, Ankara ve ülkenin diğer önemli
metropolu ve de sanayi şehri Kocaeli İl Başkan-
ları 31 Mart Seçim Sonuçlarının kendi hataları
ve başarısızlıkları olduğunu kabul edip, istifa
ederek kenar çekilirken başta İstanbul ve Arda-
han İl Başkanları olmak üzere Mersin, Antalya
ve diğer kentlerde ki sayın İl Başkanlarının ne
düşündüğünü merak etmekteyim.

Ha bu arada seçimlerde sonra iyileşeceği ileri
sürülen ekonomi ile ilgilide bir haber verip, bu-
günkü yazıma son vereyim.

'Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB olarak,
not görünümünü ise negatif olarak teyit etti.
Fitch, jeopolitik ve siyasi risklerin Türkiye'nin
notu üzerinde baskı yarattığını kaydetti. 

Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB" olan
uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ve
"negatif" not görünümünün teyit edildiği belir-
tildi.' kara haberi ardından gelen 2. haberde
de Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen
hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 230
milyon dolar azalarak 95 milyar 946 milyon do-
lardan 93 milyar 716 milyon dolara geriledi.'
haberiydi.

'Bu iki son dakika haberinin başarısız İl Baş-
kanlarının istifaları ile ne alaka?' diyecekler
varsa ona da hemen bir not düşüp, cevap verip,
noktayı koyalım.

Efendiler bu ülkede seçim kaybı yaşayan İl
Başkanları gibi enişte Bakanlarla da ekonomi-
nin yürümediğini kabul etmesi ve kadroyu baş-
tan aşağı gözden geçirmesi gerekenin resmi
açılışa rağmen 60 bin kişilik Çamlıca Camii'ni
doldurtamayan Sayın Başkan Erdoğan'dır'
derim..

Bu nedenle İl Başkanlarının istifa haber ve
yorumunu her geçen gün daralan ekonomi ile
bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim.

Neyse yazımızın başlığını birde buraya alıp,
cevabını bekleyelim.

He kardeş!.. Bir il başkanı daha istifa etti.
Siz hala orada mısınız?

Bir İl Başkanı daha istifa etti
siz hala orada mısınız?

ZAYİ İLANLARI
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yaşananları eline
pusulaları alarak anlattı. İstanbul'da 4 çeşit oy kullanıldığını,
hepsinin tek zarfa atıldığını belirten İmamoğlu, “Bu zarftan 
muhtar, ilçe belediye meclisi, ilçe belediye başkanı temiz çıktı.
Ancak, 'Niye bu seçimde Ekrem İmamoğlu seçildi?' Kendi 
istedikleri seçilmedi diye, şaibeliymiş” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde

(AGSM), ''İstanbul Gönüllüleri'' ile bir araya
geldi. ''Yeni bir başlangıç buluşması'' başlı-
ğıyla düzenlen etkinliğe, binlerce gönüllü ka-
tıldı. Etkinliğe katılanlar, 2 arama
noktasından geçerek AGSM'ye alındı. Etkin-
lik alanına, ''Her şey çok güzel olacak Ekrem
Abi'', ''İstanbul gönüllüleriyle her şey güzel
olacak'' ve ''Gönüllerin şehri, gönüllülerin
şehri olacak'' yazılı pankartlar asıldı. Katılım-
cılar, sık sık ''Hak, hukuk, adalet'' ve ''Ekrem
Başkan'' sloganlarını attı. Çalınan marşlar ve
şarkılarla coşan katılımcılar, ''İstanbul Gönül-
lüleri Gençlik Orkestrası''nın gösterisini ilgiyle
izledi. Katılımcılara, ''31 Mart 'En uzun gece'''
belgeseli izletildi. 

Terörü yok edeceğiz

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak baş-
layan İmamoğlu, “Sizleri bize verdiği yürek,
güzellik, sevgi ve saygı, çocukları heyecanı,
kadınların o güzel bakışı ve bütün İstanbul,
bizim bu süreçteki en değerli motivasyonu-
muz olmuştur. Şehitleri rahmetle anıyor, te-
rörü lanetliyorum. Barışı, sevgiyi ve saygıyı
bu şehre yayacağız. Terörü yok edeceğiz.
Hem Hıdırellez hem de Ramazan'ın başlan-
gıcı. Kalbimizden bu şehir ve ülke için tüm
güzel duyguları açığa çıkarın. Aynı zamanda
bugün Ramazan'ın ilk günü. Ülkemize hayırlı
ve uğurlu gelecek. Ramazan ayı hissetme,
paylaşma, aydınlanma, arınma ayı. İyi bir
süreç geçirerek aydınlanmak zorundayız”
dedi. 

19 Mayıs mesajı

Yaklaşan 19 Mayıs Bayramı'na da değinen
İmamoğlu, “19 Mayıs 1919'da Mustafa
Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla beraber
bağımsızlık mücadelesini başlatmak üzere
cephelerde savaşmış, Samsun'a ayak basmış,
İstiklal mücadelesini harekete geçirmiş ve bu
mücadele sonunda, 29 Ekim 1923'te, bize
hediye ettiği Cumhuriyeti kurmuştur. İşte
Kuvay-ı Milliye bilincinin ilk adımı olan 19

mayıs 1919'un 100'ncü yıl dönümünü İstan-
bul'da doya doya yaşayacağız. Bu güzel bay-
ramı, hep birlikte, 16 milyon vatansever
İstanbullu ile birlikte, 82 milyon vatansever
Türkiye ile birlikte kutlayacağız” diye 
konuştu. 

Yuhalamayın kahkaha atın

YSK tarafından İstanbul seçimleriyle ilgili
bugün verilmesi düşünülen karara da deği-
nen İmamoğlu, “36 gün oldu seçim biteli. İs-
tanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına
birileri ellerinden geleni yapıyor. Yuhalama-
yın. Tepkinizi kahkaha atarak gösterin.
Çünkü birilerinin laflarına dışarıdaki kargalar
bile gülüyor. Siz de gülün. Kötü bir söz, kötü
bir tavırla tepki göstermeyeceğiz. Bizler zeki
insanlarız. Dediler ki ''1 oyla bile seçilsen ka-
zanırsın.'' Sonra da ''14-15 bin oy farkla bele-
diye başkanı mı olunurmuş'' dediler.
İstanbul'da bazı ilçelerde, 40'a yakın ilde çok
az oy farkla belediye başkanları seçildi. 1 oy
farkla bile seçilebilirsiniz. Bundan medet
ummak kadar aklı kıt bir şey olmaz” açıkla-
masını yaptı. 

Böyle bir komedi yok!

AK Parti'nin seçim sonuçlarına çok sayıda
itirazda bulunduğunu dile getiren İmamoğlu,
“İtiraz etmek demokratik bir hak. Yalnız her
gün başka bahane buldular, akıllara zarar.
''Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. As-
lında CHP de bir şey yapmadı ama bir şeyler
olduğunu düşünüyoruz.'' Bak şimdi. Böyle
bir komedi dünya tarihinde yok. Örnekle ko-
nuyu anlatacağım. Şu bir zarf. Biz ne yaptık?
İstanbul'da 4 çeşit oy kullanıldı. Bu 4 çeşit
oyun hepsi tek zarfa atıldı. Bu zarftan muh-
tar çıktı, temiz. İlçe belediye meclisi, temiz.
İlçe belediye başkanı, 39 ilçeden 25 tanesinde
onların adayı seçilmiş, o da temiz. Ancak,
İBB Başkanı. ''Niye bu seçimde Ekrem İma-
moğlu seçildi?'' İBB Başkanı kendi istedikleri
aday seçilmedi diye, şaibeliymiş. İstanbul
adına doğru bir karar olmamış. Yahu arka-
daş, güzel insanlar, etmeyin. Sizin adayınız
seçilmedi diye bir seçime şaibeli diyerek

komik duruma düşmeyin. Bu 16 milyon
insan, Ekrem İmamoğlu'nu sevdi be karde-
şim, bu kadar basit. Kavgadan, kötü dilden,
tartışmadan bu millet usandı. Biz de usandık
ailece. Bu millet bu dilden usandı. Tek bir
gün birinin kalbini kıracak cümle kurma-
maya çalıştım. Allah esirgesin. Ekrem İma-
moğlu'nu İstanbul sevdi ama aslında sevgiyi,
güler yüzü, paylaşmayı, kucaklayanı sevdi.
Bu kadar net. Bu seçim bitmiştir. Sonuç net-
tir. YSK, demokrasi adına, ülkenin demokrat
bir ülke olduğu adına doğru kararı verecek,
Türkiye'nin önünü açacak. Bu kadar net” ifa-
delerini kullandı. 

İsrafa son vereceğiz

“Yanlış anlamasınlar ama YSK da dinlesin”
diyen İmamoğlu, “Bazı sayılar vereyim.
Genç işsiz oranı yüzde 27. İşsizlik oranı
yüzde 15. Tarihi bir sayıya ulaşmış durumda.
Can yanıyor. Dünyanın en yüksek enflas-
yonu ile yaşayan ülkelerden biriyiz. 2-
3 ay önce 2 bin 200
TL'lerden bahsediyor-
duk. Bir hurma 2 TL.
Vatandaş alışveriş ya-
pamıyor, esnaf da kan
ağlıyor. Yürekli bir adam gelmiş, size
yardımcı olacak. Siz de işinize bakın.
Kimsenin şahsi mülkünü, koltuğunu
devralmıyoruz. 16 milyon insan size
yeter dedi. Siz yapamıyorsunuz, bu
adamı seçtik. Gençlerin, çocukların
Ekrem Abi'sini seçtiler. Ekonomik so-
runlarla ilgilenin. Vazifelerini ihmal et-
meyin. Biz de size yardımcı olalım. Bu
şehri ayağa kaldıracağız. Size yardımcı
olacağız. En önemli şeylerden biri israf.
İBB'de de olabilir. Türkiye'nin kurumlarında
da olabilir. İsraf yok. Sizin paranızı çar çur
etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza
sahip çıkacağız. Çocuklarımızın geleceği.
Kim israf yapıyorsa takip edeceğiz. Bu döne-
mim bittiğini herkese göstereceğiz. Bunu Al-
lah'a olan inancımdan ve korkumdan
yapacağım. İsrafa son vereceğiz” şeklinde
konuştu.

Bu şehre yanlış
yapmayacağız
Her partiden oy aldığını yineleyen
Ekrem İmamoğlu, “Ne mutlu bana ki
hepsinin oyunu aldım. Oyunu alsam
ne olur, almasam ne olur? Diğerlerinin
de kalbini kazandım. Sadece bir seçim
çalışması değil, sonra da devam ede-
cek demiştim. Yeni nesil belediyecilik
anlamında en çok halka, gönüllülere
ihtiyaç duyacağım. İstanbul'un çoğun-
luğu burada. Doğruya evet, yanlışa
hayır diyeceğiz. Eğitimde, çevrede,
sokak canlılarında, kültürde, sanatta,
trafikte, toplumun her konusunda gö-
nüllü insanlar bu şehre hizmet edecek,
kente sahip çıkmanın keyfine varacak.
Talimatı sizden alıp, hesabı da size ve-
receğiz. İstanbul gönüllüsü takımdır,
şikayet etmez, katkı sunar, her zaman
güler yüzlüdür. İnsanları eşit görür ve
herkese eşit davranır. Asla ayrıştır-
maz, birleştirmez. Farklılıklarımızın

zenginlik olduğunun bilincindedir.
Başkalarının inancına saygı duyar,

tartışmaz. Dedikodudan uzak durur.
Çevresindeki herkesi gönüllü yapmak
için harekete geçirir. Bu tarife var mı-
sınız?” diye sordu. “Sizlerle beraber
bu şehre yanlış yapmayacağız” diyen
İmamoğlu, “Denetleyici, gözleyici ola-
caksınız. Sistemli bir koordinasyon
merkezine çevireceğiz. Katılımcı de-
mokrasiyle dünyaya örnek
olacağız. Tek isteğim
şu. En demokrat be-
lediye başkanı
olmak” dedi. 

Solandakilere 
hitaben, “Keşke kolla-

rım çok uzun olsa da hepi-
nizi sarıp sarmalasam”

açıklamasını yapan İmamoğlu,
“İttifak ortağımıza, CHP VE İYİ
Parti'nin genel başkanlarına te-
şekkür ediyorum. Esas teşek-

kürüm, İstanbul
gönüllülerine ve İstanbul

ittifakına” diye 
konuştu. 

NIYE SECILDI?

Bize düşen beklemeketir
İstanbul seçimleri hakkında açıklamada bulunan Binali Yıldırım, "Tek karar
mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla herkesin YSK’nın vermiş olduğu
bu karara rıza göstermesi gerekmektedir.  Bize düşen beklemektir" dedi

AK PArti İstanbul adayı
Binali Yıldırım, Pendik
Amine Hatun Camii'nde

sabah namazını kılmasının ardından
basın mensuplarının sorularını yanıtla-
yarak açıklamalarda bulundu. Yıldı-
rım, "Bu akşam ilk teravih ve sahura
kalkıyoruz. Böylece Ramazan-ı Şerifi
karşılamış oluyoruz. Bütün milletimi-
zin ve vatandaşlarımızın Ramazan-ı
Şerifini tebrik ediyorum. Özellikle İs-
tanbul’lu hemşerilerimizin de Rama-

zanlarını tebrik ediyorum. Ramazan,
rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş
ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en
güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı
bizlere nasip eder diye Rabbimize dua
ediyoruz" dedi.

Karar mecii YSK'dır 

İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili
YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin de Yıl-
dırım, "Bildiğiniz gibi seçimler sonrası
gelişen olaylar hukuki bir sürece gir-

miştir ve YSK, partimizin şikayetlerini,
Milliyetçi Hareket Partisi’nin şikayetle-
rini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı.
Zannediyorum bugünden itibaren bir
karara varacak. Başından beri söyledi-
ğimiz tek bir şey var, tek karar mercii
Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla
herkesin YSK’nın vermiş olduğu bu
karara rıza göstermesi gerekmektedir
biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim
sonrası gelişen olaylar yapılan yanlış-
lar, usulsüzlükler sonrasında söylenebi-
lecek şeyleri söyledik ve bundan sonra
bize düşen beklemektir" dedi.

Görevimizi yaptık

Zaman zaman çeşitli yorumlar yapıldı-
ğını ifade eden Yıldırm, "Mesela dün
bir yazar 'Ya iptal edilebilir yahut red-
dedilebilir veya Ekrem İmamoğlu’ndan
alınıp Binali Yıldırım’a verilebilir'.
Böyle bir şey yok herhangi bir şekilde
bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir
gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlış-
tır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne
de biz yaptık. Biz millet iradesi san-
dıkta tecelli etmiştir, vatandaşlarımızın
verdiği oyların hak ettiği yere gidip git-
mediğinin mücadelesini verdik. Üzeri-
mize düşen görevi yaptık bundan
sonraki görev YSK’nındır" ifadelerini
kullandı.  DHA

Seçim yenilenmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli: "Parti olarak İstanbul'da seçi-
min yenilenmesinden yanayız.

Demokrasiye leke sürülmesi milli iradenin
karartılmasına sessiz kalamayız" dedi. "İs-
tanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karan-
lık nokta vardır" diyen Bahçeli, "Sandık
yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddia-
lar YSK'ya sunulmuştur. Şaibeler, organize
usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara
neden olmuştur. Yüksek Seçim Kurulu'nun
birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşıl-
maktadır" ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da bulunacağım

YSK'nın vereceği karara saygılı olacaklarını
belirten Bahçeli, "Bu kararın da maşeri vic-
dana uygun olacağı inancındayız. Beklediği-
miz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Be-
lediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki
hukuken ve ahlaken olması gereken de
budur, o zaman seçim gününe kadar İstan-
bul'da bulunacağım, karargahımızı İstan-
bul'da kuracağım" diye konuştu. 

Devlet
Bahçeli

Binali
Yıldırım
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B alkan kültürünün tüm
renkleri, bu yıl ilk kez dü-
zenlenen Balkan Fest’te

sergilendi. Yarışmaların, bando
gösterilerinin, halk oyunlarının ve
konserlerin gerçekleştiği Balkan
Fest’e 7’den 70’e her yaştan katı-
lım sağlandı. Festivalin dün ger-
çekleşen birinci gününde
Balkanlar’ın asırlık lezzeti Boşnak
Böreği için 10 kişi kıyasıya müca-
dele etti. Yarışma sonrası gerçekle-
şen folklor gösterileri ziyaretçilere
Balkan kültürünü yakından hisset-

tirdi. Yoğun katılımın olduğu festi-
valin birinci günü, Balkan müziği-
nin ünlü ismi Rumelili Ekrem’in
konseriyle son buldu.

Onları çok seviyoruz

‘Balkan coğrafyasındaki değerleri-
mizi buraya taşıdık’ diyen alışveriş
merkezi direktörü Kemal Baştürk,
“Halk oyunları, balkan bandosu
ve bölgenin yerel sanatçıları bugün
burada. Son derece yoğun bir il-
giyle karşılaştık. Burayı ziyaret
eden müşterilerimiz de Balkan

coğrafyasına dokunma imkanına
sahip oldular. Boşnak böreği ve
Trileçe tatlısı yarışması ile yöresel
tatları bir değer olarak insanları-
mızla buluşturduk. Bu coğrafya
bizim ve bu coğrafyadan çok sa-
yıda insan yıllardır İstanbul’da ya-
şıyor. Onları çok seviyoruz ve
hatırlamak istedik” ifadelerini kul-
landı. Rumeli Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Perihan Kılınç, Balkan-
lar denilince akla sıcak ilişkiler,
samimiyet, misafirperverlik geldi-

ğini belirterek, “Biz burada yemek
kültürümüzü, müziğimizi ve halk
dansları kültürümüzü tanıtmak ve
toplulukla güzel bir festival yaşa-
mak adına bulunuyoruz” dedi.

Hıdırellez ritüelleri tanıtıldı

Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen
Yusuf Emin ise baharın müjdecisi
Hıdırellez’in UNESCO'nun
Dünya Mirası listesine girdiğini
belirterek, "Balkanlar ve Rumeli
denilince 500 yıllık beraberlik akla
geliyor. Tıpkı Yahya Kemal Beyat-

lı'nın Üsküp için yazmış olduğu şi-
irdeki gibi 'Sen bizde olmasan bile,
biz sendeyiz yine.' Biz İstanbul'da
her daim Balkanlar'ın İstanbul'da
olduğunu yansıtmaya çalışıyoruz.
Çok güzel bir ortamdayız. Sıcak
insanlarla, muhteşem bir atmosfer
var. UNESCO tarafından ko-
runma altına alınan Hıdırellez ri-
tüelini yaptık" dedi. Festivalin son
gününde bando ve folklor gösteri-
leri yapıldı. Baharın gelişini müj-
deleyen Hıdırellez ritüelleri etkinlik
kapsamında tanıtıldı. DHA

İstanbul Eyüp’te 
bulunan bir alışveriş

merkezinde bu yıl birincisi
düzenlenen Balkan 

Fest, renkli görüntülere
sahne oldu. 

Yarışmalar, bando 
gösterileri ve konserlerin
gerçekleştirildiği festival,

baharın müjdeleyicisi
olarak da bilinen

Hıdırellez ritüelleriyle 
dün sona erdi

BALKAN KULTURU 
EYUP’E TASINDI
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Dünyanın en büyük 
tematik akvaryumu
olarak bin 500 türden, 
17 bin kara ve deniz
canlısına ev sahipliği
yapan İstanbul 
Akvaryum'daki canlılar
yılda 25 ton besin
tüketiyor

Dünyanın en büyük
tematik akvaryumu
olarak 17 bin kara ve

deniz canlısına ev sahipliği yapan
İstanbul Akvaryum, içinde yer
alan canlıların beslenmesiyle de
dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir
yanında yaşayan deniz canlılarının
bir arada görülebileceği akvar-
yumda, canlıların yaşam alanına
göre birbirinden farklı beslenme
protokolleri uygulanıyor. Akvar-
yumdaki canlıların yılda 25 ton
canlı balık tükettiğine dikkat çeken
İstanbul Akvaryum İcra Kurulu
Üyesi Dilek Çapanoğlu, "Canlıla-
rın geldikleri bölgelere göre kendi-
lerine ait bir beslenme protokolleri
var. Bu protokoller çerçevesinde
beslenmelerini sağlıyoruz. Akvar-
yumdaki beslenme oranına bakar-
sak, yılda 25 ton taze, canlı balık
tüketimi gerçekleşiyor. Balıklarımı-
zın her geçen sene büyümesi ve
yaşlarının ilerlemesiyle birlikte bu
rakam daha da artıyor" diye 
konuştu.

Vejetaryen balıklar da var

Köpekbalıkları ve penguenlerin
yılda 10 ton balık tükettiklerini an-
latan Dilek Çapanoğlu, "Akvar-
yumda geri kalan 17 bin canlının
tükettiği besin 15 ton. Yani bura-
daki canlılar yılda 25 ton balık tü-
ketiyor. Bu rakamı gözünüzde
canlandırmanız gerekirse bir insan
bir günde yaklaşık 2.5 kilograma
yakın yemek yeme kapasitesine

sahip. Bir insanın 25 yılda yiyebile-
ceği besini akvaryumdaki balıklar
bir yılda tüketiyorlar. Sadece balık
değil, bunun yanında midye, kala-
mar, karides, kril dediğimiz kendi
sularımızda yetişmeyen en küçük
karidesi de tüketiyorlar. Deniz ana-
larını beslediğimiz çok küçük bo-
yutlu canlılarımız var. Vejetaryen
balıklarımız da bulunuyor. Onlar
da yılda 2.5 ton kadar sebze tüketi-
yor. Vejetaryen balıklar da okyanus
ve denizlerde de deniz altı bitkileri
ile besleniyorlar. Sebze ve balıkları
birbirine eklediğimizde bu rakam
bir yılda 28 tona ulaşıyor" bilgisini

verdi.  DHA

Yüzde 70’i ithal ediliyor
farklı bölge ve ülkelerde yaşayan
canlılara özel balık ithalatı gerçekleş-
tirdiklerini ifade eden Dilek Çapa-
noğlu, "Balıklarımızın yüzde 70'i yurt
dışından ithal ediliyor. Bunlar, İs-
panya, Danimarka, Şili
gibi ülkeler. Yüzde 30'u
Türkiye'deki balık çiftlikle-
rinden toplanarak buraya
geliyor. Penguenler ve Pa-
nama Kanalı'nda yaşayan
balıklarımız soğuk sularda
yaşayan balıkları yemeyi
tercih ediyorlar. Onların
beslenmesi yurt dışından
karşılanıyor" dedi. Deniz-

lerdeki çevre kirliğine ve plastik atık-
lara dikkat çeken Çapanoğlu, “De-
nizler her yıl binlerce canlı çevre
kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor.
Denize atılan plastik poşetler, su şişe-

leri nedeniyle canlılar teh-
like altında. Özellikle
deniz kaplumbağaları,
plastik poşetleri deniz
anasına benzetiyorlar.
Denizanası da onların
besin zincirinde yer alan
bir canlı. Plastik poşetleri
yediklerinden dolayı kap-
lumbağalar ölüyor” ifade-
lerini kullandı.

Yılın ilk yelkenli yarışı
gErcEklEsti

İstanbul boğazı’nda bu yılın
ilk yelkenli yarışları gerçek-
leşti. bahçeşehir Üniversitesi

tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen bau
bosphorous sailing Cup, üniversitenin beşik-
taş Kampüsü önünden hareket eden yelken-
liler ile başladı.

54 takım rekabet etti
bahçeşehir Üniversitesi (bau) tarafından or-
ganize edilen 7’inci bau bosphorus sailing
Cup Yelken Yarışları üniversitenin Güney
Kampüsü önünden başladı. Yüksek akıntı hı-
zında zorlu bir mücadele veren 54 takım kı-
yasıya rekabet etti. Ekipler yarışta
beykoz'dan dönüş yaparak,

beşiktaş'ta tamamladı. ayrıca bau bospho-
rus sailing Cup Cambridge Üniversitesi Yel-
ken takımı'nın da katılmasıyla uluslararası
bir statüye kavuştu.

Hava hafif akıntı kuvvetli
bau Yelken Kulübü başkanı Vedat Can bal-
talı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "bu
sene yedincisini düzenliyoruz. 54 tekne yarış
için kayıt verdi. bu yarışın başka bir özelliği

de bu senenin ilk boğaz ya-
rışı oluyor olması. Hava

biraz hafif, akıntı kuv-
vetli. Güzel bir yarış
olacak. İki kıtanın
buluştuğu yerde

tüm medeniyetleri buluşturmaya önem veri-
yoruz. bu yüzden bu sene ilk olarak Cam-
bridge Üniversitesi Yelken takımı'nı da davet
ettik. Kendileri altı kişilik bir spor takımıyla
beraber bu seneki yarışımıza katılım göster-
diler. bundan sonraki senelerde de özellikle
2020’de düzenleyeceğimiz yarışta tüm kıta-
lardan üniversitelerin yelken takımlarını iki
kıtanın buluştuğu, medeniyetlerin başkenti

İstanbul’a getirerek be-
raber yelken açma-

larını sağlamayı
hedefliyoruz"
ifadelerini kul-
landı.  DHa 

İstanbul’a gece 
çamur yağdı

iStanbul'Da gece saatlerinde
yağmurla birlikte çamur yağdı.
Sabah uyanan vatandaşlar

araçlarını çamur kaplı görünce oto yıka-
macıların yolunu tuttu. İstanbul genelinde
gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle
beraber çamur yağdı. Park halinde duran
araçların çamur kaplı olduğu görüldü.
Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen
vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji, dün Marmara ve Ege'de
Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak toz taşı-
nımı ve çamur şeklinde yağış konusunda
vatandaşları uyarmıştı. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"Marmara ve Ege'de, bu gece saatlerinden
sonra Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı
beklendiğinden meydana gelebilecek görüş
mesafesinde düşme, hava kalitesinde
azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde
yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz-
luklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması
gerekmektedir" denildi. DHA

Darüşşafaka’da 
Pilav Günü kutlandı

Darüşşafaka Eğitim Ku-
rumları öğrencileri ve mezun-
ları, 5 Mayıs Pazar günü

okulun Maslak’taki Kampüsü’nde düzen-
lenen Pilav Günü’nde bir araya geldi. Her
yaştan öğrenci ve mezunun bulunduğu
törenin açılış konuşmalarını Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tay-
fun Öktem ve Darüşşafakalılar Derneği
Başkanı Müjde Süme yaptı. En kıdemli
Darüşşafakalı 1942 mezunu Galip Hak-
tanır ve en genç Darüşşafakalı Ahmet
Berat Şakır’ın okul kütüğüne yıldönümü
plaketi çaktığı törende ayrıca 1969 girişli
mezunlara 50’nci yıl sertifikaları verildi.
(Fotoğraflı) DHA

Yılda 25 ton balık
tüketiliyor
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Sinop Dernekleri Federasyonu
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda
'Kan ver Hayat Kurtar' etkinliği dü-

zenledi. Türk Kızılayı ve Esenyurt Belediyesi'nin
da katkı verdiği kan bağış kampanyasına katılan
eski Belediye Baskani Ali Murat Alatepe, "Rama-
zan boyunca azalan kan bağışına dikkat çekmek
için katkıda bulunduk. Bu anlamlı girişim için
Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF)  ile
beraber Esenyurt ve Kıraç Sinop derneklerimizi
de tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı. 

Dilek
Çapanoğlu

Ali
Murat
Alatepe

Eski başkan Alatepe 
meydanda kan verdi
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F enerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında
deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. 
Galibiyeti getiren goller; Eljif Elmas, 

Valbuena ve Soldado'dan geldi. Süper Lig'de
deplasmanda 7.5 ay sonra kazanan sarı-lacivert-
liler 37 puana yükseldi. Bu tabloya bakınca ne
olur ne olmaz söyleyelim. Başlıkta da belirttiği-
miz gibi Fenerbahçe küme düşmez.

Akhisar zaten düştü. Diğer iki takım kim
olur? En güçlü adaylar; Erzurum, Göztepe ve
Bursa. Ama bana sorarsanız Bursa'yı mağlup
eden Erzurum bir tık ileri geçmiş gibi. Diğer
yandan Göztepe'de geçtiğimiz hafta aldığı Ba-
şakşehir galibiyeti sonrası çok istekli ve arzulu
bir takıma dönüştü. Bu haliyle ve iç sahadaki 
taraftar desteğiyle birlikte Göztepe'nin de ben
çok kolay teslim olacağını sanmıyorum. 
Dolayısıyla Akhisar'la beraber düşecek diğer
takım yüzde 90 Bursaspor olacaktır. Üçüncü 
ise; ya Erzurum ya Göztepe....

Fenerbahçe'nin matematiksel olarak yeniden
bu potaya girme şansı var mı? Tabii ki var. O
halde nasıl oluyor da küme düşmez diye kesin
kesin konuşuyorsun diyenler olacaktır. Onlara da
söyleyeyim böyle söylüyorum çünkü Fenerbah-
çe'nin fikstürü kalan maçları bir nevi; 'çantada
keklik.' Artık buradan Fenerbahçe'nin teslim
olmasını beklemek çok komik olur.

Fenerbahçe seneye ne yapmalı?

"Berke kaleye geçer" - "Harun ile idare ederiz"
asla ve kat'a demeyin. 1. sınıf bir kaleci alın. At-
letico Madrid'in kaleci antrenörünü almanız tav-
siyesini tekrar hatırlatayım. Lider stoper şart.
Skrtel'e teşekkür edin. Ama Serdar Aziz ve 
Sadık'a güvenmeyin. Serdar Aziz demişken ona
ya da menajeri Haluk Canatar'a söyleyin fiziken
çok ama çok güçlenmesi lazım.8 numara şart
oğlu şart. Devre arası gidip alamadığınız Jo-
hannsen tarzı sol ayaklı biri ideal. 2 de golcü
lazım. Ya iki 9 numara alacaksınız ya da bir 9
numara (Yedeği Soldado) ve bir de 9.5 yahut
skorer bir 10 numara.. (Talisca'yı kiralayın 
mesela)Bu 5 tane birinci kalite oyuncu almazsa-
nız, seneye olağanüstü kongre kararı alırsınız.
Siz "şu kadar adam yeter başkan" diyenleri 
dinlemeyin. 5 çok kaliteli isim şart. Fazlası
olursa ne ala. Son olarak bir not daha vereyim,
Moses'dan da seneye de çok şey beklemesin 
Fenerbahçeliler.. 

Ersun Yanal farkında ama...

Ersun Yanal, geldiğinden beri derman oldu
mu? Olmadı... Peki bundan sonra olacak mı?
Belki... Hoş bu sezon Fenerbahçe'nin başına Jose
Mourinho da gelse çok farklı bir şey başara-
mazdı ama Ersun Hoca'da farkındalığını 
pratikte uygulamakta zayıf. Bakın Kasımpaşa
maçından sonra ne diyor; “Zaman zaman oyun-
daki üstünlüğü kaybettiğimiz dakikalar olsa da
oyunun belirli bölümünü rakibe kabul ettirdik.
İyi bir oyun vardı, tempomuz, kazanma arzumuz
vardı ve sonuç geldi. Bu sene Fenerbahçe kendi
istatistiklerini de değiştirdi. Hiçbirimizin 
memnun olmadığı, hepimizin düşünmesi gereken
sezon oldu. Bundan sonraki süreçte şapkamızı
önümüze koymamız ve önümüzdeki sezon 
hazırlıklarına başlamamız lazım. 3 maçımız var,
bu 3 maçımızı da kazanmak zorundayız, kazan-
malıyız. Fenerbahçe bunu yapmak zorunda...

İyi hoş diyorsun da hocam. İcraate geldi mi;
Sıfırsa sıfır,
Elde var sıfır!

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Fenerbahçe 
küme düşmez!
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G ebze’nin deplasmanda Er-
baa’ya 1-0 yenilip 34 puanda
kalmasıyla Kozan Belediye de

37 puanda kalmasına rağmen düşme
tehlikesini atlattı. Armağan Turhan yö-
netiminde büyük bir ivme yakalayan
B.Çekmece Tepecikspor son maçta işini
şansa bırakmayarak kendi göbeğini
kendi kesti. Tepecik Şenol Güneş
Stadı’nda oynanan maça etkili başla-
yan temsilcimiz ilk dakikalardan itiba-
ren rakip kaleyi abluka altına almaya
başladı. 

Fırsatlar kaçtı

Yeşil Beyazlılar adeta rakip sahada oy-
nadığı ilk yarıda 31'nci dakikada Alihan
Aydın’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Kozan Belediye daha bu golün şo-

kunu atlatmadan 38'nci dakikada sah-
neye çıkan Hasan Demir skoru 2-0
yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının
da skoru oldu. İkinci yarıda da oyunun
kontrolünü elinde tutan B.Çekmece Te-
pecikspor üçüncü gol için de ayağına
fırsatlar gelmesine rağmen bunu değer-
lendiremedi.

Ligde kaldı

Konuk takım 84'üncü dakikada Meh-
met Gülmez’in penaltı golüyle skoru 2-
1 yapıp farkı bire indirince maça büyük
bir heyecan geldi. Kalan sürede başka
gol olmayınca hem B.Çekmece Tepecik
hem de Kozan Belediye sezonu 37 pu-
anda tamamlayarak sezonu 34 puanla
tamamlayan Gebze önünde ligde kal-
mayı başardı.BURAK ZİHNİ

TEPECIK MURADINA ERDI

Çatalca teselli buldu
TFF 3.Lig 2.Grupta sezonun son
haftasında prestij mücadelesi
veren Hüseyin Koçer İnşaat Çatal-
caspor geçtiğimiz hafta şampiyon-
luğunu ilan ederek önümüzdeki
sezon TFF 2.Ligde oynamaya hak
kazanan Kırşehir Belediyespor’u 6-
2 mağlup ederek sezonu 3 puanla
kapattı. İki takımın da genç oyun-
culara şans verdiği maçta ev sahibi
ekip etkili oyununu farklı bir galibi-
yetle süsleyerek sezona taraftarla-
rının önünde galibiyetle veda etti.

Çatalca Stadı’nda oynanan maçta
perdeyi ev sahibi ekip adına 2'nci
dakikada Ömer Sezgin açtı ve skor
1-0 oldu.

Attıkça attı

16'ncı akikada Barış Dilligil skoru
2-0 yaptı. 29'da sahneye çıkan Ab-
durrahman İlkyaz’ın golüyle skor 3-
0’a geldi. 34'üncü dakikada Ömer
Sezgin kendisinin ikinci, takımının
dördüncü golünü Kırşehir Belediye
filelerine bıraktı; 4-0 oldu.

Hat trick yaptı

Konuk takım 38'inci dakikada
Cihad Ateş, 42'nci dakikada da
Turgay An’la arka arkaya goller bu-
lunca ilk yarının skoru ortaya çıktı:
4-2. İkinci yarıya hızlı başlayan Ça-
talcaspor 52'de Emre Akdağ’ın go-
lüyle skoru 5-2 yaptı. Son dakikada
sahanın yıldızı Ömer Sezgin hat
trick yaparak maçın skorunu ilan
etti ve karşılaşmayı Çatalca; 6-2
kazandı. BARIŞ KIŞ

TFF 3.Lig 1.Grup'ta kümede kalma savaşını yakından ilgilendiren maçta B.Çekmece Tepecik kendi sahasında
ve seyircisi önünde Kozan Belediyespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek ligde kaldı

Büyük coşku yaşandı
B.Çekmece Tepeciks-
por 2-1’lik Kozan Bele-
diye galibiyetinin
ardından büyük bir
coşku yaşadı. Taraftar-
lar da bitiş düdüğüyle
birlikte sahaya inince
ortaya da renkli görün-
tüler çıktı. Saha orta-

sında başlayan coşku
soyunma odasına
kadar taşındı. Yeşil Be-
yazlı oyuncular ligde
kalmanın sevincini 
soyunma odasında 
yöneticilerle ve 
taraftarlarla 
birlikte paylaştı. Büyükçekmece Tepeciksporlu oyuncular galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Süper Lig’i uzun süre domine eden Turuncu-Lacivertliler, Beşiktaş, Ç.Rize,
Göztepe ve Sivas karşılaşmalarında 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik sonrası
10 puan kaybedince şampiyonluk yolundaki bütün avantajlarını yitirdi
medipol Başakşehir nereden ne-
reye?... Süper Lig’in ilk yarısını 35
puanla en yakın takipçileri Trabzon,
Yeni Malatya, Kasımpaşa ve Galata-
saray’ın 6, Beşiktaş’ın 9 puan
önünde lider kapatan Turuncu-Laci-
vertliler, ikinci yarının da büyük bölü-
münde yarışı önde götürdü. 20.
haftayı ikinci sıradaki Galatasaray’ın
8, üçüncü Beşiktaş’ın 9 puan önünde

geçen Boz Baykuşlar, 21. haftadaki
Erzurum beraberliği ile 8 puanlık far-
kın 6’ya düşmesine engel olamasa da
ardından 4 maç üst üste kazanınca
25. hafta sonunda yeniden 8 puanlık
avantaja ulaştı. 

Şampiyonluk gitti gider

26. haftada bu kez Kayseri beraberli-
ğiyle tekleyen Başakşehir, bir sonraki

hafta Konya’yı yense de ardından 4
hafta üst üste Beşiktaş ve Göztepe’ye
boyun eğip, Çaykur Rize ve son ola-
rak Sivasspor’la berabere kalırken,
hiç galip gelemedi. Abdullah Avcı’nın
öğrencileri, 4 maçta adeta çöktü ve
25. haftada 8 puan önde olduğu Ga-
latasaray ve 13 puan önde olduğu
Beşiktaş’a yakalanıp, şampiyonluğu
tehlikeye soktu.

Başakşehir çöküşe geçti

Fırtına gibi topçu
Bordo-Mavililer, Hapoel Beer Sheva’da forma giyen “Demir
Kartal” lakaplı John Ogochukwu Ogu ile prensipte anlaştı
Süper Lig’de son 4 haftaya
53 puanla dördüncü sırada
giren Trabzonspor, yeni se-
zona yönelik transfer çalışma-
larına şimdiden başladı.
Maliyeti düşük genç oyuncu-
ları kadrosuna katmayı planla-
yan Bordo-Mavililer’in ön
libero için İsrail temsilcisi Ha-
poel Beer Sheva’da forma
giyen John Ogochukwu Ogu
ile prensip anlaşmasına vardığı
bildirildi. Sağlam fiziği, hava
toplarındaki hakimiyeti nede-
niyle “Demir Kartal” (Iron
Eagle) yakıştırması yapılan 31
yaşında ve 1.92 boyundaki Ni-
jeryalı futbolcunun kulübüyle
sözleşmesi 30 Haziran’da biti-
yor. 

Bir süredir izleniyor
İzleme Komitesi tarafından bir
süredir takip edilen Ogu, Trab-
zonspor’un sezon başında
kadrosuna kattığı Nwakaeme
ile birlikte Beer Sheva’da bir-
likte oynadı ve 21 kez de Ni-

jerya Milli Takımı’nda forma
giydi. Karadeniz ekibi, Demir
Kartal’ı vatandaşı Onazi ile
birlikte orta sahada oynatmayı
planlıyor.

Cüneyt Çakır'a
zorlu görev

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır,
bir dev maç daha yönetecek. Yarın
akşam İngiltere'de oynanacak olan
Liverpool-Barcelonakarşılaşmasında
Çakır düdük çalacak. UEFA Şampi-
yonlar Ligi Yarı Final rövanş maçını
yönetecek olan Çakır'ın yardımcıları
ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun
olacak. İki ekip arasındaki ilk maçı
Barcelona 3-0 kazanmıştı. Saat
22.00'de başlayacak olan mücadele-
nin VAR hakemi ise Almanya'dan
Felix Zwayer ve Sascha Stegemann
olacak. Bugüne kadar 43 kez Şampi-
yonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt
Çakır, bu sezon 7. Şampiyonlar Ligi
maçını yönetecek ve bu yıl elit ha-
kemler arasında en fazla maç yöne-
ten isim olacak. 8 sezondur Devler
Ligi'nde maç yöneten Cüneyt Çakır, 6
yarı final ve 1 final maçı yönetti.

Bayern Münih’te
yaprak dökümü
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern
Münih'te deneyimli futbolcular Arjen Robben veFranck
Ribery'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı
AlmAn kulübünün internet si-
tesinden yapılan açıklamada,
Bayern Münih Yönetim Kurulu
Başkanı Karl-Heinz Rumme-
nigge ve Ribery'nin ifadelerine

yer verildi. Bayern Münih'in
Robben ve Ribery'ye çok şey
borçlu olduğunu aktaran Rum-
menigge, "Arjen ve Franck, ha-
rika futbolcular. Onlara büyük

ve duygusal bir veda yapacağız.
Bayern'in en başarılı 10 yılını
fantastik futbollarıyla şekillen-
dirdiler." ifadelerini kullandı.

10 yıl geçti

Franck Ribery ise açıkla-
masında "Bayern'e geldi-
ğimde bir rüyam
gerçekleşmişti. 'Hoşça
kal' demek kolay olma-
yacak. Asla birlikte ba-
şardıklarımızı
unutmamalıyız." değer-
lendirmesinde bulundu.
36 yaşındaki Fransız fut-
bolcu Ribery 12, 35 ya-
şındaki Hollandalı
oyuncu Robben ise 10
yıldır Bayern Münih'te
forma giyiyordu.




