


B eslenme ve Diyet Uzmanı
Özge Öçal, enerjinizi yükselte-
cek 10 besini anlattı, önemli

uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çiğ badem

Her gün 10-15 adet çiğ bademi düzenli
olarak tüketmeye çalışın. İçerdiği mag-
nezyum ve B vitaminleri sayesinde
badem, enerji metabolizmanız için ha-
rika bir besin. Araştırmalar, magnezyu-
mun enerji
metabolizma-
sındaki rolü
nedeniyle
düşük
magnez-
yum sevi-
yelerine sahip
insanların daha
hızlı yorulduğunu
gösteriyor. Ayrıca ye-
tersiz B vitamini seviyeleri
yorgunluk, sinirlilik ve konsant-
rasyonda azalmalara neden olabiliyor.

Yulaf

Yulaf, içerdiği yüksek lif oranı saye-
sinde gün boyu hem tok tutuyor hem
de kan şekerini dengeliyor. Kan şekeri-
mizin birden yükselmesi insülin salını-
mının aniden artmasına ve tekrar ani
bir kan şekeri düşüklüğüne neden ol-
duğundan; uykulu, yorgun ve halsiz
hissetmeye neden oluyor. Enerjinizin
düşmemesi için beslenmenizde mut-
laka lif kaynaklarına yer verin. Sabah
kahvaltı alternatifi olarak yulaf tükete-
bilirsiniz.

Muz

Muz, içerdiği karbonhidrat, lif, B6 vita-
mini ve potasyum sayesinde, enerji se-

viyenizi arttırmak için en iyi besinlerden
biri. Potasyum sayesinde hem kasların
çalışmasına yardımcı oluyor hem de
B6 vitamini sayesinde vücuda alınan
enerjinin kullanılmasında rol oynuyor.
Bu nedenle her gün 1 yerli muz tükete-
rek yazın yorgunluk ve halsizlik hissini-
zin azalmasının önüne geçebilirsiniz.

Somon

Omega 3, vücuttaki inflamasyonu (ilti-
haplanmayı) azaltan besin öğelerinden

biri. Vücutta inflamasyon olması
yorgunluğa yol açan başlıca

unsurlar arasında yer
aldığından haftada 2-

3 gün omega 3 iç-
eriği zengin olan

somon
gibi yağlı

balıklar
tüketmeye
özen gösterin.

Bitter çikolata

Bitter çikolata, normal ve sütlü çikola-
taya göre daha yüksek oranda kakao
içeriyor. Kakaodaki antioksidanlar, vü-
cutta kan akışını artırarak kaslara ve
beyne oksijen taşınmasına destek olu-
yor. Ek olarak, bazı çalışmalar kakao-
daki antioksidanların, zihinsel
yorgunluğu azaltmaya ve ruh halini iyi-
leştirmeye yardımcı olabileceğini or-
taya koyuyor. Bitter çikolata ayrıca,
zihinsel enerji ve ruh halini artırdığı
gösterilen teobromin ve kafein gibi
uyarıcı bileşikler içeriyor. Eğer diyabet
hastalığınız yoksa günde 20 gr bitter çi-
kolata tüketebilirsiniz.

Yeşil çay

Yeşil çay oksidatif stres ve inflamas-

yonun neden olabileceği yorgunluğu
önleyebilecek yüksek antioksidan
kapasiteye sahip. Ayrıca yapılan çalış-
malar yeşil çayın, içerdiği kafein ve L-
theanin sayesinde zihinsel
konsantrasyonu ve uyanıklığı artıra-
bildiğini ortaya koyuyor. Tansiyon
probleminiz yoksa günde 2 fincan
yeşil çay tüketimine özen gösterin.

Yoğurt

Bağırsaklar ikinci beynimiz. Bağırsak
mikrobiyotamızın düzgün olması, ba-
ğışıklık sistemimizi destekliyor, enerji
metabolizmamızı düzenliyor ve ruh-
sal sağlığımız için de oldukça önemli
rol oynuyor. Yoğurt içerdiği probiyo-
tikler sayesinde bağırsak mikrobiyota-
mızı düzenleyerek hem bedensel hem
de zihinsel olarak zinde olmamıza
destek oluyor. Ayrıca içerdiği B vita-
minleri sayesinde yine vücudumuza
aldığımız enerjinin kullanılmasını
sağlıyor. Eğer intoleransınız veya
alerjiniz yoksa günde 2 su bardağı yo-
ğurt / kefir tüketmeye özen gösterin.

Avokado

Sağlıklı yağlar ve lif bakımından ol-
dukça zengin olan avokado, hücresel
enerjinin üretildiği mitokondrinin op-
timal işlevi için gerekli olan B vita-
minlerinin iyi bir kaynağı. Ayrıca
içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde
yağda eriyen vitaminlerin emilimini
artırıyor ve vücut için enerji kaynağı
oluşturuyor. Günde 5-6 adet zeytin
veya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı yerine ¼
avokado tüketebilirsiniz.

Turunçgiller

Yüksek C vitamini kaynağı olan tu-
runçgiller, aynı zamanda antioksidan

kapasitesi de yüksek olan meyveler.
Yüksek antioksidan kapasiteleri saye-
sinde oksidatif strese karşı koruma
sağlıyorlar. Araştırmalar oksidatif
stresin bireylerde yorgunluk hissini
artırabileceğini gösteriyor. Bu ne-
denle her gün 1 porsiyon portakal
veya limon tüketmekte fayda var.

Koyu yeşil yapraklı
sebzeler

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Özge Öçal, "Koyu yeşil yap-
raklı sebzeler; potasyum,
magnezyum, A, C, K vita-
minleri, folik asit ve lif ba-
kımından zengindir.
İçerdiği mineraller saye-
sinde kırmızı kan hücre-
lerinin üretimini
destekleyerek, hücre-
lere verimli bir şekilde
oksijen taşınmasını
sağlar ve bu şekilde
hem zihinsel hem
de bedensel yor-
gunluk ile müca-
delede bizlere
yardımcı olur.
Kan sulandırıcı
ilaç kullanmı-
yorsanız;
günde 1 avuç
çiğ olarak /
buharda
koyu yeşil
yapraklı
sebze tü-
ketmeye
özen
göste-
rin"
diyor.
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Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber
çoğumuz hem fiziksel hem de zihinsel

olarak daha yorgun ve daha halsiz
hissediyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı

Özge Öçal, “Enerjimizi yükseltmek ve
daha zinde hissetmek için doğru 

besinlerle doğru beslenme modeli
oluşturmak oldukça önemli. Bu 
nedenle su ve vitamin-mineral 

içeriği yüksek besinlere 
yönelmekte fayda var” diyor

YAZI ENERJİK VE DAHA ZİNDE HİSSETMEK İÇİN BU BESİNLERE DİKKAT!
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SIVI TÜKETİN
Uzmanlar, sıcaklar bastırırken 

sıvı tüketimine özen göstermek
gerektiğinin altını çiziyor

Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız ve havanın iyice ısın-
maya başladığı bu günlerde, sıvı dengesi, oruç tutan kişiler için
en önemli konulardan biri. Günlük su dengesi, vücuda alınan ve

vücuttan atılan sıvıların farkına eşittir. Özellikle günün uzun bir döneminde sıvı
tüketmeyen oruçlu kişilerde, iftar ile sahur arasında yeterli sıvı tüketimine dik-

kat edilmezse, sıvı dengesinin bozulması ile ilgili çeşitli sorunlar görülebiliyor.

İdeal sıvı tüketİmİ

İdeal sıvı tüketiminin bireyden bireye değişiklik gösterdiğinin altını çizen Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem arıtürk, "Kadınlar için 2.5 L/gün ve erkekler

için 3.5 L/gün sıvı tüketimi, sıvı dengesinin korunması açısından önemlidir. ancak bu
rakamlar ortalama rakamlar olup bireylerin özel durumları, ihtiyaçları, fiziksel aktivi-

teleri göz önünde bulundurularak sıvı tüketilmelidir. Seçilebilecek en iyi içecek türü ise
kaynağı bilinen, temiz sudur. Bunu ayran, taze sıkılmış meyve suları, sade soda, çay ve

kahve izleyebilir. Şeker içeren gazlı ve gazsız içeceklerin zararlarından ötürü tüketilme-
mesini tavsiye ederim. aşırı sıvı tüketimi de nadir karşılaşılmakla birlikte sorun yarata-

bilmektedir. Özellikle sodyum düzeylerinde düşmeye neden olan bu durum da seyrek
görülmekle beraber en az dehidratasyon (sıvı kaybı) kadar önemlidir" dedi.

sıvılar nereden tedarİk edİlİr?

Vücut için gerekli sıvıların 3 yerden sağlanabileceğine değinen Dr. Cem arıtürk, sözlerine
şöyle devam etti: “Vücut; sıvılardan, besinlerden ve metabolizmadan olmak üzere 3 yerden

su tedarik edebiliyor. Çeşitli sıvılarla günlük ortalama 2 litre sıvı alınmalıdır. Egzersiz ve sıcak-
lık artışlarında vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için daha fazla miktarda sıvıya ihtiyaç duyul-

maktadır. ayrıca meyve ve sebzeler olmak üzere besinlerin çoğu suyun önemli bir miktarını
içerir. Besinlerden, günlük ortalama 1 litre su alınır. Gıdalar, enerji oluşumu için kullanıldığında

karbondioksit ve suya kadar parçalanırlar. Bu su metabolik su olarak bilinir ve sedentar bir yaşam
süren insanların günlük su gereksinmesinin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturur. Günlük ortalama 300

ml. metabolik su oluşur."

İdrarın rengİ ele verİyor

Kişilerin sıvı dengesinin değerlendirilmesinde kullanılan bazı yöntemlere dikkat çeken Dr. Cem arıtürk,
"Bazı kan ve idrar tetkikleri ile kişinin sıvı dengesi ölçülebilse de en sık kullanılan pratik ölçüm metodu

vücut ağırlık takibidir. İyi hidrate olmuş, enerji dengesi yerinde birinin gün içindeki kilo ölçümlerindeki
değerler yüzde 1’den fazla oynamamalıdır. Günlük takip sırasında idrar rengi de en önemli verilerden bir

tanesidir. normal idrar rengi açık sarı olarak tanımlanırken sıvı kaybı belirginleştikçe idrarın da rengi ko-
yulaşacaktır. Bununla birlikte idrarın rengini değiştirebilen gıdaların tüketimi, idrar rengi ile sıvı dengesinin

değerlendirilmesinde yanlışlıklara yol açabilmektedir. Bunun haricinde kişinin cildinin kuruluk/nemlilik 
durumu, dilinin kuru/nemli görünümde olması, sıvı dengesi ile ilgili bilgi vermektedir" ifadedlerini kullandı. 

Geri dönüşü olmayabilir!
Sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda böbrek reflüsünün görülebileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi
Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, "Tanıda gecikilmesi böbreklerde geri dönüşümsüz hasara neden olabilir" dedi

SinSi ilerleyen böbrek reflüsü
çocuklar için risk oluşturabili-
yor. İdrar yolu enfeksiyonu

geçiren her dört çocuktan 1 ya da
2’sinde böbrek reflüsü de görülebilece-
ğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koz-

yatağı Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uz-
manı Doç. Dr. Şafak Karaçay, hastalığın
çok belirgin belirtileri olmaması nede-
niyle tanının gecikebileceğine ifade etti.
Karaçay, “Gecikme böbreklerde geri dö-
nüşümsüz hasarlara neden olabileceği
için önem taşıyor. Sinsi ilerleyen bu
durum zaman içinde hastalığa neden
oluyor. Normal popülasyonda böbrek
reflüsü görülme oranı yüzde 0,4 ile
yüzde 1,8 arasında” diye konuştu.

Önemli bir sorun

Böbrek Reflüsü’nün (Vezikoüreteral
Reflü) çocuklar için de son derece
önemli bir sorun olduğunu ve tanıda ge-
cikilmesinin kronik böbrek yetmezliğine
kadar gidebilen sonuçlara neden olabil-
diğini ifade eden Doç. Dr. Şafak Kara-
çay, “Sorun idrarın mesaneden üreter ve
böbreklere geriye doğru kaçağından kay-
naklanıyor. Sinsi ilerleyen bu durum
zaman içinde hastalığa neden oluyor.
Normal popülasyonda böbrek reflüsü
görülme oranı yüzde 0,4 ile yüzde 1,8
arasında. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren
bebek ya da çocukta böbrek reflüsünün
buna eşlik etme oranının yüzde 25 ile
yüzde 50’ye kadar çıkabilir" ifadelerini
kullandı. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren
her dört çocuktan bir ya da ikisinde böb-
rek reflüsüne rastlanabileceğini vurgula-

yan Karaçay, “Bu nedenle idrar yolu en-
feksiyonu geçiren çocuklarda böbrek ref-
lüsünden de şüphelenilmesi gerekli.
Özellikle Batı ülkelerinde son dönem
böbrek hastalıklarının sebebi olarak
yüzde 5-10 arasında altta yatan neden
olarak böbrek reflüsüne bağlı böbrek ha-
sarı saptanmıştır. Bu oranın oldukça
yüksek olduğunu söylemek mümkün”
dedi.

Sinsi ilerliyor

Doç. Dr. Şafak Karaçay çocularda böb-
rek reflüsünün belirtilerinin çok net ol-
madığını hatırlatarak, sözlerine şöyle
devam etti: "Bu nedenle çok dikkatli
olunması gerekiyor. Çünkü hem bulgu-
larının gizli olması, hem de sinsi ilerle-
mesi nedeniyle ancak böbrek hastalığı
belirli bir noktaya geldiğinde tanı kon-
ması mümkün oluyor. Zaman içerisinde
aile ve çocuk fark etmeden böbreğin
fonksiyonu bozuluyor ve bazı metabolik
problemler de ortaya çıkabiliyor. Erken
tanısı konmayan, önlemi alınmayan, va-
kalarda ne yazık ki kronik böbrek yet-
mezliğine kadar ulaşan bir tabloyla
karşılaşılabiliyor. Yapılan araştırmalar,
ülkemizde böbrek yetmezliği olan erişkin
hastaların çoğunda çocukluk döne-
minde böbrek reflüsü olduğu saptan-
mıştır." DHA

Özge Öçal
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GÜNCEL 3

Avcılar'da 5 ay önce 
kendisinden ayrılmak

isteyen kız arkadaşı Rabia
Kaçmaz'ın (25) boğazını

falçatayla keserek,
tecavüz etmeye çalışan,

ardından öldüğünü
düşünerek göl kenarına

bırakan ve üzerinden
arabayla geçen Emre

Çiçek (25) hakim
karşısına çıktı 

Sanık Emre Çiçek, “Rabia
ne diyorsa doğrudur,

öyledir. Gerekirse idam
edileyim. Maalesef 
kendisini hala çok 
seviyorum” dedi.

Avukatlarının elini
tutarak ifade veren

mağdur Rabia Kaçmaz ise
“Orada sadece ölmek 

istedim. Kendisi benim
paramı gasp etti” dedi

Çiftlik Bank
dolandırıcılığının bir
numaralı ismi firari

sanık Mehmet
Aydın'ın yurt dışında

sürdüğü lüks yaşama
ait yeni görüntüler

ortaya çıktı

KURUCUSU olduğu
Çiftlik Bank ile 132 bin
222 kişiden dolandırdığı

1 milyar 139 milyon 972 bin TL
para ile yurt dışına kaçan ve hak-
kında kırmızı bülten çıkarılan 'To-
suncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt
dışındaki lüks yaşamına devam
ediyor. 'Tosuncuk'un lüks yaşamına
ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gö-
rüntülerde, Uruguay başta olmak

üzere Brezilya ve Arjantin gibi
Güney Amerika ülkelerinde bulun-
duğu, yakalanmamak için sık sık
yer değiştirdiği belirtilen Mehmet
Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı
lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor.
Aydın çifti lüks yatta dolandırdık-
ları paralarla keyif sürerken kame-
ralara poz veriyor. Görüntülerde
geçtiğimiz aylarda Uruguay tara-
fından el konulduğu belirtilen lüks

otomobillerde yer alıyor.

Tutuklu sanık kalmadı

Bu arada kurucusu Mehmet Aydın
ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sa-
nıklı Çiftlik Bank davasının dün gö-
rülen duruşmasında tutuklu sanıklar
Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur
Yurdakul'un tahliyesine karar verildi.
Böylece davada tutuklu sanık kal-
madı.  DHA

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

B akırköy 8. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde görülen duruşmada tu-
tuklu sanık Emre Çiçek ile

tutuksuz sanık Yunus Kıldır hazır bu-
lundu. İfade veren sanık Emre Çiçek psi-
kolojik rahatsızlığı olduğunu iddia
ederek, Rabia Kaçmaz'a cinsel istis-
marda bulunmadığını belirterek, "Rabia
ne diyorsa doğrudur, öyledir. Gerekirse
idam edileyim. Maalesef kendisini hala
çok seviyorum. Lanet olsun. Onu kıska-
nıyordum" diyerek ağladı.

Sürprizi olduğunu söyledi

Rabia Kaçmaz ifade verdiği sırada sa-
londan sanık Emre Çiçek çıkarıldı. Uğ-
radığı olay nedeniyle sesinin kısık
olduğunu söyleyen Rabia Kaçmaz sanık
Emre Çiçek'in erkek arkadaşı olduğunu,
olay günü patronun telefonundan kendi-
sini aradığını ve sürprizi olduğunu söyle-
diğini anlattı. Emre Çiçek'in kendi
ailesinden de bir saatliğine izin aldığını
ve akşam eve gelerek kendisini arabayla
aldığını belirten Rabia K. "Balıkçıya git-
tik, balık yedi. Bir saat sonra eve dönmek
için yola çıktık. Yeni iş bulduğunu ancak
ailesinin istemediğini bu nedenle farklı
yerde kaldığını söyledi. Tekstil atölyesinin
önüne geldik. Emre'ye 'Beni buraya
neden getirdin' dedim. Sana sürprizim
olduğunu söylemiştim' dedi. Kapıyı açtı,
içerde kimse yoktu. Ben içerde insanlar
var sanıyordum. Emre'nin elinde siyah
bir göz bandı vardı. 'Sana sürprizim var'
dedi. Bunu gözüne takmam lazım' dedi.
Ben buna müsaade etmedim" ifadelerini
kullandıı. 

Ağzımı burnumu kapattı

Sanığın kapıya yöneldiği sırada, kendi-
sini çekerek duvara doğru ittiğini belirten
Kaçmaz, "Ağzımı ve burnumu kapattı,
soluksuz kaldım. Beni yere doğru yatırdı,
karnımın üzerine oturdu. Kollarıma
plastik kelepçe taktı. Ayaklarımı ve diz
kapaklarımı bağladı. Arka kısma doğru
sürükleyerek beni götürdü. Orada tek-
melemeye başladı. Daha sonra yine fal-
çatayla kesmeye devam etti ve 'Seni
buraya cezalandırmak için getirdim, bu-
radan çıkamayacaksın' dedi. Kafamı tek-
melemeye başladı. Ellerimi o kadar sıkı
bağlamıştı ki, ellerimi hissetmiyordum.
Baltanın arkasıyla karnıma vurdu ve
'Seni burada parçalardım ancak zama-
nım yok!' dedi. Telefonum çalıyordu sü-
rekli, annem arıyordu. Annemle
konuşuyordu tekrar içeri geliyordu.
Olayı tekrar yaşıyorum. O sırda zaten
yere düştüm. Falçatayla daha fazla vur-
masın diye elimle falçatayla tutup kenara
atmaya çalıştım. Bu sırada elim kesildi.
Bu sefer bavuldan bıçak aldı ve böbrek
kısmıma saplamaya başladı. Ne oldu-
ğunu anlamadı. Sadece acı hissediyor-

dum. Şok halindeydim" dedi.

Kaldır bana yardım etmedi

Emre Çiçek'in 'Buradan kurtulmak isti-
yorsan benimle beraber olmak zorunda-
sın, daha sonra ben seni hastaneye
götürürüm merak etme" dediğini anlatan
Rabia Kaçmaz, sanık Emre Çiçek'in ni-
telikli cinsel saldırıda bulunduğunu an-
lattı. Diğer sanık Yunus Kıldır'ı sanık
Emre Çiçek'in arkadaşı olmasından do-
layı tanıdığını, olay yerine sonrasında
Kıldır'ın da geldiğini, Kıldır'ın kendisine
yardım etmediğini, polisi veya ambu-
lansı aramadığını anlatan Rabia Kaç-
maz, Kıldır'ın çuvalı tuttuğunu, Çiçek'in
de kendisini çuvala soktuğunu ardından
ikisinin kendisini arabanın bagajına ta-
şındığını söyledi.

Öleceğimi düşünüyordum

Arabada sanıkların müziği son ses açtı-
ğını, hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini
söyleyen Rabia Kaçmaz, "Ağzım ban-
tlıydı, öleceğimi düşünüyordum. Araba
bir ara durdu, biri indi. Sonrasında göl
kenarı gelmiştik. Bagajdan Emre Çiçek
beni tek çıkardı. Çıkardıktan sonra beni
sanık yere doğru fırlattı. Ayaklarıyla üze-
rine basarak yaşayıp, yaşamadığımı an-
lamaya çalışıyordu. Daha sonrasında
arabayı çalıştırdı, üzerimden arabayla
geçtiğini hatırlıyorum çünkü üzerimde
büyük bir baskı olduğunu hatırlıyorum.
Beni tekrardan çiğnemesin diye alt
kısma doğru yuvarlandım. Saatlerce so-
ğukta kaldım. Yarı çıplak vaziyetteydim.
Issız bir yerdi. Orada sadece ölmek iste-
dim. Sanığın söyledikleri yalandır. Sesim
bu olay nedeniyle kısıldı ve şu anda kısık
sesle konuşmak zorundayım. Halen te-
davilerim devam ediyor. Kendisi benim
paramı gasp etti. Şikayetçiyim" ifadele-
rini kullandı. DHA

“Tosuncuk”un lüks yat sefası

ORADA SADECE 
OLMEK ISTEDIM

avcılar Murat Kölük devlet Hastanesi'ne yazı
yazılarak, sanık Emre Çiçek'in psikiyatri bö-
lümünde tedavisine ilişkin belgelerin iste-
nilmesine karar veren mahkeme heyeti,
müşteki rabia Kaçmaz'ın beyanları doğrul-
tusunda her iki sanık hakkında 'Hürriyeti kı-
sıtlama" ve müştekini iddiaları bakımından
savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına
karar verdi. Müşteki rabia Kaçmaz'ın İstan-
bul Üniversitesi tıp Fakültesi adli tıp ana
Bilim dalı'na sevk edilerek cinsel istismar
iddiası ve diğer olgular bakımından rapor
alınmasını kararlaştırıldı. sanığın tutukluluk
halinin devamına karar veren mahkeme 
heyeti, duruşmayı erteledi.

HastanEdEn 
rapor İstEndİ

Bahcede
mahsur kaldı
Sultangazi'de görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği
okulun bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye
ekipleri merdiven kullanarak kurtardı

OLAY, Cebeci Mahal-
lesi'nde bulunan Hacı
Mehmet Cingil Orta-

okulu'nda meydana geldi. 
Mahallenin çocukları, oyun oy-
namak için okul bahçesine girdi.
Oyun sonrası geri dönen çocuk-
lar, ana giriş kapısının kilitli ol-
duğunu fark etti. Çocuklar giriş
kapısının yanında bulunan bir
boşluktan dışarı çıkarken, 15 ya-
şındaki Abdurrahman Erkul ki-
losundan dolayı okul
bahçesinde mahsur kaldı. Tel 
örgülerle çevrili ana girişi giriş
kapısı ve okul bahçesinde mah-
sur kalan Erkul, kurtarılmayı
bekledi. Arkadaşlarının haber
vermesi üzerine olay yerine 
Erkul'un akrabaları da geldi.

Her hafta oluyor

Çocukların ve akrabalarının bil-
dirmesi üzerine kısa sürede olay
yerine polis ve itfaiye ekipleri
sevk edildi. İtfaiye ekipleri seyyar
merdiveni kullanarak, Erkul'u
dışarı çıkardı. Abdurrahman Er-

kul'un amcası Cahit Erkul, "Tatil
döneminde çocuklar okul bah-
çesinde sürekli oyun oynuyorlar.
Okul görevlisi her zaman aynı
şeyi yapıyor. Okulu kilitleyip, 
arkasına bakmadan gidiyor.
Ve çocuklar tellerin arkasında
kalmış oluyor. Geçen hafta aynı
şekilde mahsur kalan 5-6 yaşın-
daki bir çocuğu ben dışarı çıkart-
tım. Bu hafta da bu kaldı.
Abdurrahman'ın kiloları biraz
fazla olduğu için itfaiyeye haber
verdik. Ve her hafta oluyor bu"
dedi. DHA

Film gibi 
kovalamaca
İstanbul'da evlerden
hırsızlık yapan şüpheliler
polisin takibi sonucu bir
benzin istasyonunda
düzenlenen operasyonla
gözaltına alındı

Sancaktepe ve Ümraniye
ilçelerinde geçtiğimiz hazi-
ran ayı içinde meydana

gelen hırsızlık olayları üzerine polis ta-
rafından soruşturma açıldı. Hırsızların
girdikleri evlerden para ve ziynet eş-
yalarının yanı sıra televizyon, bilgisa-
yar, cep telefonu gibi eşyaları da
çalarak ortadan kayboldukları tespit
edildi.

Plaka tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri tarafından başlatılan
çalışmada polis güvenlik kamera gö-
rüntülerini inceleyerek, şüphelilerin
kullandığı otomobilin plakasını tespit
etti. Bölgede önlem alan dedektifler
şüphelilerin otomobille birlikte bir
benzin istasyonuna girdiğini belir-
lendi.. Şüphe çekmeden bir anda oto-
mobilin etrafını saran polis ekipleri,
film sahnelerini aratmayan bir ope-
rasyonla şüphelileri otomobilden indi-
rip gözaltına aldı.

Sabıkaları kabarık

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüp-
heliler Ömer Can G. (20), Mehmet
Eren A.(18), Vedat G.(24) olaylarla il-
gili sorgulandı. Şüphelilerin daha ön-
ceden ev hırsızlığı, ruhsatsız silah,
mala zarar vermek, yaralama uyuştu-
rucu madde bulundurmak, oto hırsız-
lığı, çocuğun cinsel istismarı
suçlarından polis tarafından daha ön-
ceden gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin evden çaldıkları paralarla
bir döviz bürosuna giderek döviz aldığı
görüntüler de polis soruşturma dosya-
sına girdi. Şüpheliler işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından adliyeye
sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak
cezaevine gönderildi. DHA

Evine girmek 
isterken öldü

FATİH'TE anahtarını evinde
unutan Mısır uyruklu 28 ya-
şındaki Mohammed M.,

apartman boşluğundan birinci kattaki
evine girmek istedi. Merdiven boşlu-
ğundan mutfak penceresine uzanan
genç adam, tırmandığı ahşap merdive-
nin kırılması sonucu düşerek hayatını
kaybetti.

Dengesini kaybetti

Olay, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa
Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında
meydana geldi. Anahtarını evinde unu-

tan Momammed M., bi-
nanın bahçesinde
bulduğu ahşap merdi-
veni alıp, apartman
boşluğunun bulunduğu
pencereden birinci kat-
taki evine girmek istedi.
Evinin mutfak pencere-
sine dayadığı merdi-
vene tırmandığı sırada,
merdiven kırıldı. Denge-

sini kaybeden genç adam, birinci kattan
beton zemine düştü. Sesi duyan, apart-
man sakinlerinin ihbarı üzerine olay ye-
rine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahale-
lerine rağmen Mohammed M. hayatını
kaybetti. Mohammed M.'nin cenazesi
incelemerlerin ardından Adli Tıp Ku-
rumu morguna kaldırıldı. DHA

Bir gün
sonra yakayı

ele verdi

Bayrampaşa'da
elindeki silahlı bir
banka şubesine gi-

rerek soygun yapmaya çalışan
ancak çalışanların alarm buto-
nuna basması sonucu panikle-
yerek kaçan Taner A.(43) polis
tarafından bir gün sonra yaka-
landı. Soygun teşebbüsü sıra-
sında bankada yaşanan panik,
güvenlik kameraları tarafından
görüntülendi.

Elbiselerini çöpe attı

Bayrampaşa'da Muratpaşa Ma-
hallesi, Uluyol caddesi,'ndeki
bir iş merkezine Er İş Merke-
zinde 2 Temmuz 2019 tarihinde
meydana gelen olayda bankaya
müşteri gibi giren şapkalı ve
gözlüklü bir kişi elindeki poşetin
içinden çıkardığı silahıyla soy-
gun yapmaya çalıştı. Elindeki
poşete banka personelinden
para doldurmasını isteyen şüp-
heli, bir anda alarmın çalışması
üzerine paniğe kapıldı. Elindeki
silahla sağa sola koşan ve para
almaya çalışan şüpheli, bir süre
sonra bankadan çıkarak kaçtı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri ta-
rafından soygun teşebbüsünün
ardından soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamera görüntüleri
kullanarak önce şüphelinin eş-
kali tespit edildi. Rami Kışla
caddesi yönünde kaçtığı tespit
edilen şüphelinin olay sırasında
giydiği elbiseleri bir çöp kontey-
nerine attığı belirlendi. Şüpheli
Taner A. olaydan bir gün sonra
soygun teşebbüsünde kullan-
dığı silahı ile birlikte gözaltına
alındı. DHA

KÜÇÜKÇEKMECE'DE
bir binanın çatısında
başlayan yangın yan

binanın çatısına da sıçradı. Ma-
halle sakinlerini sokağa döken
yangında yaralanan olmazken,
çıkan yangın itfaiye ekiplerince
söndürüldü. 

İtfaiye ekibi sevk edildi
Yangın saat 11.00 sıralarında İki-
telli Göztepe Sokak üzerinde bu-
lunan 5 katlı bir binanın çatısında
çıktı. Binanın çatısında henüz bi-
linmeyen bir nedenle başlayan
yangın büyüyerek alt kat ve yan

tarafta bulunan 2 katlı binanın ça-
tısına da sıçradı. Mahalle sakinle-
rinin büyük korku yaşadığı yangın
için olay yerine çok sayıda itfaiye
ekibi sevk edildi. Yangının başla-
dığı bina ve çevresindeki bina-
larda oturanlar kendi imkanlarıyla
dışarı çıktı. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangına müdahale
ederek söndürdü. Tedbir amaçlı
sağlık ekipleri de olay yerinde
hazır bekledi. Mahalle sakinlerini
sokağa döken yangında herhangi
bir can kaybı yada yaralanma ya-
şanmazken binalarda hasar mey-
dana geldi. DHA

İkitelili’de yangın paniği 

Duruşma sonunda açıklama
yapan Rabia Kaçmaz’ın şoku
üzerinden atamadığı görüldü. 



Ö ncelikle 7 harikaya bir göz atalım,
belki 8. harikayı buluruz diye...
İnsanlar uzun yıllardan beri geç-

mişten geleceğe çok önemli ve hayranlık
uyandıracak eserler vermiştir. Bu eserler
uzun yıllardır insanların beğenisini toplamış
ve özel olarak korunmaya devam edilen
eserler arasına girmiştir. Dünyanın yedi ha-
rikası dediğimiz ve geçmişten beri bu şe-
kilde kabul edilen eserlerin varlığını
biliyoruz. Aslında bu kavram milattan önce
zamanda oluşturulmuş bir kavramdır. İn-
sanlar sürekli dünyanın en iyi eserlerini be-
lirlemeye çalışmış ama bunda bir türlü fikir
birliği sağlanamamıştır. Daha sonra Anti-
patros dünyanın yedi harikası adlı bir eser
yayınlamış ve bu eser geçmişten günümüze
kabul edilen bir eser olmuştur. Tarihçiler
Antipatros’un açıkladığı eserlerde fikir bir-
liği sağlamış ve bu eserlere ‘’dünyanın yedi
harikası ‘’ adı verilmiştir. Dünyanın yedi ha-

rikası olan bu eserlerin bazıları yangın ve
diğer felaketlerde yok olmuş, bazıları ise
halen varlığını sürdürmüştür.

Keops piramidi:
Dünyanın yedi harikalarından biri olan

Keops piramidi, günümüze kadar gelebilmiş
eserler arasındadır. Keops piramidi Mısır’
ın başkenti olan Kahire’de bulunmaktadır.
Piramit’in yapımı milattan önce yıllarda
Khufu tarafından oluşturulmuştur. Pira-
mit’in yapımında on binlerce işçi çalışmıştır.
Piramit’in yapımının tamamlanması ise
yaklaşık 22 yılı almıştır.

Babil’ in asma bahçeleri:
Babil Kralı tarafından M.Ö 605 yılında

yaptırılmıştır. Babil’in asma bahçeleri deni-
len bu eser çok çeşitli ağaçlar, çeşitli çiçek-
ler ve sular gibi yapay bir bahçe konumunda
oluşturulmuştur. Eserin dikkat çeken tarafı
ise onun çölün üzerinde inşa edilmiş olması-

dır. Dünyanın en iyi eserlerinden biri olan bu
eserin, günümüzde yalnızca kalıntıları kal-
mıştır.

Dünyanın yedi harikasından biri olan Ar-
temis tapınağı Lidya kralı tarafından yapıl-
mış bir eserdir. Ünlü heykel traşların bronz
kullanarak inşa ettiği bir yapıdır. Günümüze
kadar ulaşamayan bu yapı Herosteamus
adında ölümsüzlük isteyen ve bu yapıyı ya-
kınca buna ulaşacağını sanan biri tarafın-
dan yakılmıştır.

Zeus heykeli:
Dünyanın en iyi eserleri arasında yer

alan Zeus heykeli Yunan mitolojisinde tan-
rıların tanrısı olarak bilinen Zeus adına
yapılmış bir heykeldir. Yunanların bağlı ol-

duğu bu mitolojik öğeler geçmişte daha
fazla önemseniyordu. Zeus için tapınak
oluşturarak onun adını yüceltmek istediler.
Zeus heykeli 12 metre yüksekliğe sahip
olup yapımında altın kullanılmıştır.

Rodos heykeli:
M.Ö 282’de yapılmış dünyanın yedi ha-

rikası arasında girmiş bir eserdir. Güneş
tanrısı Helious’ un adını yüceltmek ve
anmak için yapılmıştır. Heykel 32 metre
yüksekliğindedir. Yunan mitolojisinden et-
kilenen bu heykelde, güneş tanrısının
elinde meşale bulunur. Heykel günümüze
kadar ulaşamayıp bir deprem sonucunda
yıkılmıştır.

İskenderiye feneri:
Büyük İskender tarafından M.Ö 290 yı-

lında yaptırılmıştır. İskenderiye fenerinin
yapılış amacı gemicilerin güvenliğini koru-
mak ve gemileri yönlendirmek idi. Fenerin
boyutu 166 metredir Bu boyutta bu za-
manlara kadar yapılmış en büyük deniz fe-
neridir.

Halikarnas mozolesi:
M.Ö 350 yılında Kral Mausollos tarafın-

dan yaptırılmıştır. Bodrum mozolesi olarak
bilinen bu eser, o zamanki bodrumun adı
olan Halikarnas adını almıştır. 25 metre
yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olan
bu eser günümüze kadar korunamayan
dünya eserleri arasındadır.

8. Harika Atatürk'ün Siluetidir...

Peki insanın yaptıkları dışında doğanın
insanlığa hediyesi nedir dediğimizde şu an
hala görünen bu ülkenin kurucusunun silue-
tidir..

Ardahan'ın Damal dağlarına yansıyan
Atatürk siluetidir. Her yıl 15 Haziran-15
Temmuz tarihleri arasında Damal ilçemizin
Yukarı Gündeş köyü, Karadağ yamaçla-
rında oluşan bu olay bir doğa harikasıdır.
Bu tarihler arasında güneş batarken dağın
yamacında bulunan dere yatağının bir tara-
fının gölgesi diğer tarafına yansımakta ve
tamamen doğal olarak Ulu Önder Ata-
türk'ün siluetini oluşturmaktadır.
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Dünyanın 8. harikası nerede?

İ lçedeki sanayi kuruluşlarının sorun-
larını dinlemek ve kısa zamanda çö-
züme ulaştırmak amacıyla

ziyaretlere başlayan Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz’ın ikinci durağı Değir-
menköy Sanayi Bölgesi oldu. Özyaşar
Gurubu’nun ev sahipliğinde düzenlenen
kahvaltılı toplantıya Silivri Sanayici ve
İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı
Hakan Kocabaş, SİAD Yönetim Kurulu
Üyeleri, Silivri Belediye Başkan Yardımcı-
ları Hasan Solak ve Harun Akkan, İBB ve
Silivri Belediye Meclis Üyesi Sami Barlas
ile Değirmenköy Sanayi Bölgesinde hiz-
met sunan iş adamları katıldı. Başkan Yıl-
maz, iş adamlarının sorunlarını tek tek
dinleyerek not aldı.

Ulaşılamamazlık ortadan kalkacak

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yol
sorunları, elektrik ve internet gibi alt yapı
problemleri, imar planı değişikliği gerekti-
ren konular ve İSKİ alanındaki sorunların
değerlendirildiği toplantıda şu konuşmayı
yaptı: “Biz yalnızca belediyemizin bir
derdi olduğu zaman sizleri ziyaret etme-
meliyiz. Sorunlarınızı dinlemek ve o so-
runlara belediye başkanlığımız olarak,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak,
merkezi hükümet olarak imkânlarımızla

nasıl çözüm bulabiliriz, çalışma şartları-
nızı nasıl iyileştirebiliriz, alt yapı sorunları-
nızı nasıl giderebiliriz, tartışmak üzere
buradayız. Çok konuşmaktan ziyade sizin
sorunlarınızı dinlemek istiyorum. Ben
Volkan Yılmaz olarak, her zaman hem va-
tandaşın hem de Silivrili sanayicilerin ya-
nında olacağım. Ulaşılamayan bir
belediye başkanı benim dönemimde ol-
mayacak. Size yokuş değil, iniş gösteren
bir anlayış olacak. İşin öznesinde, Siliv-
ri’de yaşayan insanların mutluğunu he-
defledik, ‘Marka Kent Silivri’yi hayal eden
bir anlayışla karışılacaksınız. Siz sanayici-
ler zor şartlarda üretim yapan, ciddi yatı-
rımlar yapan, risk alan, yani
desteklenmesi gereken bir iş yapıyorsu-
nuz. Silivri yalnızca tarımla, yalnızca sa-
nayi ile anılsın istemiyoruz. Marka Kent
profilin her özelliğine sahip olmalı. Tüm
yolların kavuştuğu bir merkez Silivri. Siliv-
ri’yi yöneten idareciler de bunun farkında
olmalı. Tüm ekibimle sizlerin sorunlarını
birinci ağızdan dinlemek için buradayız."
dedi.

Çözüm odaklı çalışmalar sürecek

İşsizlikle ilgili de konuşan Başkan Volkan
Yılmaz, iş arayan ve iş verenlerle ilgili
havuz oluşturacaklarını açıklayarak; "7-

24 çalışma azmi ile Silivri’ye hizmetkâr
olacağız. En büyük problemlerinizden biri
iş gücü, yani aradığınız nitelikteki mesai
arkadaşlarınızı bulmak. Benim de en
büyük problemim 10 kişi arıyorsa 8’i iş is-
tiyor. Vasıflısı, vasıfsızı, mühendisi… On-
ları sizlerle buluşturabilecek platformlara
ihtiyaç var. Belediye Başkanlığı bünyemiz-
deki var olan Kariyer İstihdam Ofisimizi
daha işlevsel hale getirmeyi hedefledik.
Ekiplerimiz bugün buradalar. Sonraki
günlerde sizleri ziyaret edecekler. Aradığı-
nız özellikteki işçileri bizim elimizdeki iş
arayanlarla havuzda toplayıp eleman ihti-
yacını gidermeyi hedefliyoruz. Çözüm
odaklı çalışmalarımız devam edecek. Bu
problemleri beraberce, bireysel problemle-
rimiz gibi görüp Silivri sorunlarını da bu
düşünce ile çözmeliyiz. Bu bir başlangıç
olsun. Bundan sonra gündemli bir top-
lantı yaparak planlı ve projelere dayalı
olarak buluşalım.” ifadelerini kullandı.

İş adamlarına teşekkür

Konuşmasının ardından şikayet ve talep-
leri tek tek cevaplandıran, hangi çözüm
yollarına başvurulması gerektiğini aktaran
Başkan Yılmaz, katılımları için işadamla-
rına teşekkür etti. Program, fotoğraf çeki-
minin ardından sona erdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ilçenin önemli sorunlarından biri olarak göze çarpan istihdamın 
yanısıra alt yapı ve ulaşım hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyaret ettiği sanayi bölgelerinde iş 
adamlarıyla görüşen Yılmaz, “Benim de en büyük problemim istihdam. 10 kişi arıyorsa 8’i iş istiyor” dedi

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var
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Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Belediye Başkanlığı
bünyemizdeki var olan Kariyer İstihdam Ofisimizi daha
işlevsel hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Hedef temiz bir sahil
Beylikdüzü sahilinde vatandaşların daha
nezih ve temiz bir ortamda denize
girmeleri için çalışmalarını sürdüren 
Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı ekipler 
tüm gün kıyı şeridini geziyor

YAZ mevsiminin giderek
etkisini daha da fazla gös-
terdiği günlerde vatandaş-

lar denize girerek serinlemek istiyor.
Gürpıar sahilinin tercih edildiği Bey-
likdüzü'nde belediye çalışanları da
halka daha iyi bir hizmet vermek
için çaba gösteriyor. Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü, vatandaşla-
rın gönül rahatlığıyla denizden fay-
dalanmaları adına 15 günde bir
deniz suyundan numune alıyor. Ya-
pılan ölçümlere göre 2018 yılında B

sınıfı deniz suyu kalitesi ile vatan-
daşlara huzurlu bir deniz keyfi
sunan Beylikdüzü Gürpınar sahili,
yaz aylarında her gün binlerce va-
tandaşa hizmet veriyor. 

Halk için mesaideler

Beylikdüzü sahili, yaz aylarında de-
nize girmek isteyen vatandaşlar için
Beylikdüzü Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü tara-
fından gözetim altında tutulurken
sahil koruma botu ekipleri ve can-

kurtaranlar her gün kıyı şeridini ge-
zerek ilçe halkının güvenliğini sağlı-
yor. Tüm Beylikdüzü sahil şeridinde
08.00 ile 17.00 saatleri arasında
görev yapan botta bulunan perso-
nellerin, “Denizcilik” ve “Cankurta-
ranlık” belgesi de bulunuyor. Ayrıca
Beylikdüzü sahilinde bir de Rüzgâr
Spor Kulübü mevcut. Sörfçüler bu-
rada rahatlıkla spor yapma imkânı
bulurken, sörf sporunun daha aktif
bir şekilde yaygınlaşması da 
hedefleniyor. 

Yaz tatilinde 
beyin cimnastiği
Okulların tatil olmasından sonra
yazı Bağcılar Belediyesi Enderun
Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde
geçiren çocuklar kendilerine
sunulan oyunlarla hem düşünme
becerilerini üst noktaya taşıyor hem
de çözüm yeteneklerini geliştiriyor

BAğCılAR Belediyesi
enderun Yetenekli Ço-
cuklar merkezi, yıl bo-

yunca verdiği farklı ve özel eğitimi
yaz mevsiminde de ara vermeden
sürdürüyor. Yaz tatilini istanbul’da
geçiren kursiyerler için dinlence ve
keyifli zamanın yanında çocukların
bilgiyle donandığı aktivitelerden olu-
şan bir program hazırlandı. Bu kap-
samda çocuklar tamamen zeka ve
strateji içerikli oyunlardan oluşan bir
tatil geçiriyor. Öğrenciler, oynadıkları
şifreli ve çözümü zor oyunlarla hem
kendileriyle hem de arkadaşlarıyla
yarışıyor. Saatlerce yorulan ve ter
döken öğrenciler, günün sonunda 
başarıya ulaşmanın mutluluğunu 
ve hazzını doyasıya yaşıyor.

Zekaları yarışıyor

Çocuklar, her biri uzun zaman alan
tamamen zekaya dönük mastermind,
Reversi, look look ve Speed Stacks
oyunlarıyla meşgul oluyor. kod kırma
oyunu olarak da tanımlanan ve iki ki-
şinin kazıklarla oynadığı modern
oyun mastermind ile çocuklar, stra-
teji ve yaratıcı düşünme becerilerini
geliştiriyor. Tahmin ve analizlerin ön
planda olduğu oyunun bitiminde 
öğrenciler, “Beynim karıncalanıyor”
diyor. iki kişiyle oynanan ve alan elde
etmeye yönelik Reversi oyununda ise
çocuklar savaş stratejisi yaparak 
rakiplerini alana hapsetmeye ve
kendi alanlarını büyütmeyi hedefliyor.
Basit gibi görünen ancak çok zor olan
Reversi’de öğrencilerin zekalarını ya-
rıştırıyor.

Çözüm becerileri gelişiyor

Bardaklarla oynanan Speed Stacks
yani dizilim sporu, çocukların kon-
santrasyonlarını, kas gelişimini,
takım çalışmasını desteklerken kont-
rol hızlarını da artırıyor. müzik eşli-
ğinde yapılan sporla oyuncular hem
enerjilerini atıyor hem de eğleniyor-
lar. Grup halinde kağıtla oynanan
look look oyununda ise karmaşık 
ortamda şekil bulmaya çalışan ço-
cukların görsel ayırt etme becerisi
gelişiyor. 

Türkiye Kıbrıs’ta
işgalci değildir!
Oslo'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
İzleme Komitesi Toplantısı’na konuşan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Kıbrıs’ta bir işgal söz
konusu değildir. Kıbrıs anayasasından doğan garantörlük
hakkıyla Türkiye Kıbrıs’ta görevini yapmıştır” dedi

Ülkemizi Norveç'in
başkenti Oslo'da ger-
çekleşen Avrupa kon-

seyi Yerel ve Bölgesel izleme
komitesi Toplantısı’nda temsil
eden Akgün, kuzey kıbrıs yerel
yönetimleriyle ilgili gündem mad-
deleri görüşülürken sözlerine şu
şekilde devam etti: “iki toplum-
dan oluşan kıbrıs Cumhuriyetinde
Rum tarafının Türk halkını siste-
matik bir şekilde imha etmeye
başlaması 1974 barış harekatına
sebep olmuştur. Bizim konumuz
bu değil. kongrenin esas görevi
olan yerel yönetimler özerklik şar-
tına göre kkTC belediyelerine

katkı sağlamaktır.

Rapora itiraz etti

Başkan Akgün’ün konuşmasının
ardından izleme komitesi davet
edilmeleri halinde kkTC belediye-
lerinin gelişimleri için seminer-
lere yetkili üyelerin
gönderilebileceğini söyledi. Türk
milli Delegasyon üyesi olan Baş-
kan Akgün istanbul’da gerçekle-
şen yerel seçimler ve Türkiye
Yerel Yönetimler Seçim izleme
Raporu üzerindeki görüşlerini iz-
leme komitesine sunarak gerçeğe
uygun olmayan bölümlere iti-
razda bulundu.

ARAYAN 10 KISININ 
8’I IS TALEP EDIYOR
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İ stanbul'un 39 ilçe belediye başkanları, 8
Temmuz 2019 Pazartesi günü İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu'nu ziyaret edecekler.
Ziyaretin ardından hep birlikte yemek yiyerek 

12 Temmuz 2019 Cuma günü Anıtkabir'i yine hep
birlikte ziyaret etme fikrini konuşacaklar.

39 belediye başkanının 14’ü Cumhuriyet Halk
Partisi'nden, 24’ü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden.
Bir tanesi de Milliyetçi Hareket Parti'sinden olan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz.

CHP'lilerde sorun çıkmayacaktır, MHP'li Volkan
Yılmaz o tarihte yurt dışında olacağı için Anıtkabir
ziyaretinde olamayacak.

Peki AK Partili 24 belediye başkanı Anıtkabir
ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'na eşlik edecek mi dersiniz?

Birkaç Ak Partili belediye başkanı ile bu durumu
görüştüm.

Onların düşüncesi; keşke olumlu karar alınsa da
hep birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirsek.
Daha sonra CHP'li belediye başkanları ile ve İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem
İmamoğlu ile birlikte uyumlu çalışarak önemli hiz-
metlere imza atsak...

İşte bizim de tüm Türkiye'nin de beklediği durum
aynen bu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 
Üner'i ziyareti olumlu adımdır...

Türkiye'nin artık olumlu adımlara ihtiyacı var.
Kaynaşmaya, dayanışmaya, kucaklaşmaya 

ihtiyacı var.
Kavgaya değil barışa, bilime, sanata, sevgiye

ihtiyacı var.
İşte onlardan birisi de dün Çatalca'da atıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP heyeti, 31
Mart'ta İstanbul'da CHP'den Ak Parti'ye geçen tek
belediye olan Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner'i ziyaret ettiler.

Bu adımın anlamı aslında çok açık ve net.
Ne Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu ne de CHP'li hiç-

bir yetkili önümüzdeki süreçte kavga istemiyor, tar-
tışma istemiyor, uyum istiyor, hizmet edelim istiyor,
Türkiye nefes alsın istiyor.

Umarız AK Parti'li 24 belediye başkanı da 12
Temmuz'da İmamoğlu ile birlikte Anıtkabir ziyareti
yaparak Türkiye'ye önemli bir mesaj verirler ve
artık seçim havasını unutan ülkede her şey daha bir
normale döner...

CHP'liler haftasonu 
Kumburgaz'da kampa giriyor...

Bu hafta sonu (06 Temmuz Cumartesi ve 07
Temmuz Pazar günü) İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP ve İYİ Parti'li be-
lediye meclis üyelerini iki günlük kampa alıyor.

CHP’den 127 ve İYİ Parti’den 4 olmak üzere
131 meclis üyesinin katılacağı toplantıda bazı kri-
tik kararların alınması bekleniyor.

Kumburgaz Marin Prencess Hotel'de gerçekleşe-
cek toplantıda; meclis salonundaki oturma düzeni-
nin değiştirilmesi, meclis toplantılarında muhalif
üyelerin tavırlarına karşı alınacak davranış ve tu-
tumların, ayda beş kez toplanan İBB Meclisinin
ayda üçe indirilmesi gibi konuların ele alınması
bekleniyor...

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nu ziyaret eden 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
parlamenter sistem ve 

Cumhurbaşkanlığı sistemini 
değerlendirdi. “Eski sisteme 

dönülme gibi bir talebimiz hiç
olmadı" diyen Kılıçdaroğlu,

"Eski sistemden derken, darbe
hukukundan arınmamış bir

anayasa, yasalar varsa bu 
sisteme dönmek doğru değildir.

Hiç kimse eskiyi istemiyor, biz
de eskiyi istemiyoruz. 

Çünkü eski sistem 
sorunluydu” diye konuştu

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu

ziyaret etti. Tören mangası tarafından karşıla-
nan Kılıçdaroğlu seçim başarısı nedeniyle
İmamoğlu’nu kutladı. Kılıçdaroğlu’na CHP
İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP
il başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.
Belediye binasının girişinde resmi törenle kar-
şılanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İma-
moğlu’na vatandaşlar da alkış ve
tezahüratlarla destek verdi. Binaya girişinde
güvenlik görevlileriyle el sıkışan Kılıçdaroğlu,
İBB Şeref Defteri’ni imzaladı.

Her şey şeffaf olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşme son-
rası açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun
İstanbul'un temel sorunlarını bildiğini, bunla-
rın nasıl çözüleceği konusunda güçlü verilere
de sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İyi
bir ekibi olacak, liyakatlı bir ekibi de olacak.
Bunun altını özenle çiziyorum. Partizanlık
yapmamak, liyakatlı bir ekiple yola çıkmak.
Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece
önemli. Ekrem başkan ve diğer başkanlarımız
yerel yönetimlerde Türkiye'de yeni bir süreci
başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak, her şey
eğer çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf ol-
ması lazım. Partizanlığın olmaması lazım.
Herkesin çalışması, alın teri dökmesi, sorun-
lara kilitlenmesi ve çözmesi lazım. Dolayısıyla
bu çerçeve içinde bir görev anlayışı üstlendi
Ekrem Başkanımız. Bunu da büyük bir başa-
rıyla yapacaktır. Ben de hepiniz gibi başarıla-
rının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız
Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanları-
mızla birlikte. İnşallah hepsi başarılı olurlar ve
yerel yönetimlerden başlayarak, vatandaşın
verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir
güzelliği hep birlikte Türkiye'ye yaşatacağız.
Bundan yüzde yüz eminim" ifadelerini kul-
landı. 

Ekrem Başkan'a güveniyorum

Yaptığı açıklamanın ardından basın mensup-
larının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu
sefer belediyeyi kazanmış bir lider olarak gel-
diniz. Neler hissettiniz?" şeklinde soruya da
"Bu binaya gelirken Ekrem Başkanımızın İs-
tanbul'un sorunlarına talip olduğunu ifade et-
miştim. Sorunların ne kadar derin olduğunu
biliyorum. Çözümünde ciddi zorluklar oldu-
ğunu da biliyorum ama siz sorunlara karşı
kararlı, dirençli olursanız o sorunları aşarsı-
nız. Ben buraya büyük bir özgüvenle geldim.

Çünkü Ekrem Başkan'a güveniyordum.
Çünkü bir belediye başkanlığından geliyordu.
Belediye başkanıyken karşılaştığı sorunları
nasıl çözdüğü konusunda da düşünceleri, fi-
kirleri, uygulamaları vardı, bunları gördüm ve
tanığı oldum. Şimdi daha büyük bir kitleyi ku-
caklayacak. Yani üç büyük imparatorluğa
başkentlik yapmış bir kenti kucaklayacak" şek-
linde konuştu.

Seçim barajı kaldırılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir
gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, yeni partilerin kurulması ve eski
sistem konusunda açıklamaları oldu. Bunları
nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru-
suna da "Yeni partilerin kurulması benim ta-
mamen ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl
izliyorsanız, ben de siyasetçi kimliğiyle yeni

kurulacak partiler mi kurulur mu kurulmaz
mı bilmiyorum, büyük bir dikkatle izliyorum.
Ama eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz
bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz
de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken,
darbe hukukundan arınmamış bir anayasa,
yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru de-
ğildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim
getirdi? Darbeciler getirdi. Hala savunuluyor.
Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine
saygı istiyorsak yüzde 10 seçim barajının
kalkması lazım. Anayasada köklü değişiklik-
ler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanı-
nın tarafsız olması gerekiyor Ama
demokratik parlamenter sistem. Eyvallah,
oturur konuşulur, bakılır. Türkiye'nin sorun-
ları var, bu sorunların çözülmesi lazım. Tek
adam rejiminin Türkiye'de nelere mal oldu-
ğunu hepimiz artık görüyoruz ve tanığıyız.

Enflasyon arttı, Türk Lirası eridi, işsizlik fela-
ket durumda. Bütün her şey bir kişiye bağ-
lanmış. Bir kişinin Türkiye'nin bütün
sorunlarını çözmesi mümkün değil. Devlet
dediğiniz kurumda herkesin bir görevi vardır.
Şimdi bütün görevler bir kişiye delege edilmiş
durumda" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu,
"Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla, demo-
kratik bir parlamenter sistem içinde, denge ve
fren sistemlerinin olduğu ve herkesin de
mutlu olabileceği, gidip oyunu kullandığı
zaman da mutlu olarak oy kullanabileceği bir
sistem. Tabii, biz isteriz, adı rejim olur, sistem
olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Demok-
rasi, hak, hukuk ve adalet. Bu olduğu sürece
bir sorunumuz yok ama bugün bu alanda
sorun var. Eskiye dönelim, hiç kimse eskiyi is-
temiyor, biz de eskiyi istemiyoruz. Çünkü eski
sistem sorunluydu" şeklinde konuştu.

KIMSE ESKIYI
ISTEMIYOR!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'na te-
şekkür ederek başladı. "Çok değerli
genel başkanımıza İBB'de İstanbul
halkı adına ağırlamanın gururunu ya-
şıyorum" diyen İmamoğlu, "Elbette
bir insanın böyle bir makama gelir-
ken yola çıkışında önemli süreçler
var. 10 yıla yakın siyasi yaşamımdan
sonra İBB başkanlığımız gerçekleşti.
Bu sürecin tamamını çok değerli
başkanımızla geçti. Gerçekten muaz-
zam bir liderlik ve yol arkadaşlığı ya-

şadım. Sürecin en önemli karakteri
yerel yönetimlerinden gelen insanla-
rın adaylıklara tercih edilmesi ve se-
çimi kazanmaları olmuştur. Bunun
başarılmasının ana kişisi Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Milletimize
olan sorumluluğumuz çok büyük. İBB
Başkanlığını yaparken bu duygularla
hareket ereceğim. Bu sözü bir kez-
daha buradan vereceğim. En başarılı
ve demokrat belediye başkanı olmak
istiyorum" diyerek sözlerini
tamamladı.

SORUMLULUGUMUZ COK BUYUK

Yargıtay’dan tarihi karar
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "İçtihat Metni" niteliğinde tarihi bir karara imza attı. Adli hataların önüne geçilebilmesinin en
önemli ilkelerinden biri olan 'kuşkudan sanık yararlanır' ilkesi olduğuna dikkat çeken Kurul, sanığın bir suçtan
cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğuna karar verdi

Adli bir vakaadan ötürü 1. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde yargılanan
iki sanık toplamda 12 yıl 6 ay

hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları redde-
den sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay 9.
Ceza Dairesi, her türlü şüpheden uzak kesin
ve inandırıcı, delil bulunmadığı gerekçesiyle
sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararını
bozdu. Davayı ikinci kez değerlendiren Ağır
Ceza Mahkemesi, ilk kararında direndi. Dev-
reye giren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, emsal
nitelikte bir karara imza attı. Kararda; ceza
yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan
"kuşkudan sanık yararlanır" ilkesi uyarınca,
sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel
koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir
kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğu hatır-
latıldı. Gerçekleşme şeklinin kuşkulu ve tam
olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların
sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet
hükmü kurulamayacağı vurgulandı.

Adli hataların önüne geçemeyiz!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararında,
"Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan
bu kural, bir suçun gerçekten işlenip işlenme-
diği veya işlenmiş ise gerçekleştirme biçimi ko-
nusunda kuşku belirmesi halinde
uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlen-
mesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahku-
miyeti, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır.
Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa
olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek

de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı ceza-
landırmak, ceza yargılamasının en önemli
amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma
dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir.
O halde ceza yargılamasında mahkumiyet,
büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü
kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır.
Adli hataların önüne geçilebilmesinin başka
bir yolu da bulunmamaktadır. Mahkemenin
direnme kararının bozulmasına oy birliği ile
hükmedilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu sefer belediyeyi kazanmış bir lider olarak geldiniz. Neler hissettiniz?" şeklinde soruya "Bu binaya
gelirken Ekrem Başkanımızın İstanbul'un sorunlarına talip olduğunu ifade etmiştim.” ifadelerini kullandı.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

39 belediye başkanı 
Anıtkabir'e gidecek mi?



ilk hacı adaylarının uğurlanması için İstan-
bul Havalimanı'nda tören düzenlendi. Tö-
rene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye

Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz
Bağlıkaya, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra
Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile hacı adayları ve ya-
kınları katıldı. Aileleriyle birlikte havalimanına gelen hacı
adaylarının oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Duanızı almaya geldik

Basın mensuplarına konuşan Yerlikaya, bu yıl İstan-
bul'dan 11 bin 500 hacı adayının kutsal topraklara gide-
ceğini kaydetti. Hacca giden ilk hacı adayı kafilesini
İstanbul Havalimanı'ndan uğurlandıklarını vurgulayan
Yerlikaya, "Bizim geleneğimizde hacca uğurlamanın çok
özel bir yeri var. Sadece akrabalarınız değil, şehir adına
da valiniz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan temsilcileri-

miz, müftümüz, havalimanı idaremiz, kaymakamımız
ve belediye başkanlarımız var. Bu şehre hadim olan her-
kes adına bizler bugün ömrünüzde en özel, müstesna
ibadet sevincinizi görmeye geldik, paylaşmaya geldik.
Duanızı almaya ve dua etmeye geldik" diye konuştu.

Devletimize dua edin!

Hacı adaylarının "sıhhatle gelip afiyetle gitmesini" te-
mennisinde bulunan Yerlikaya, kutsal topraklarda sabırlı
olmanın önemini anlattı. Yerlikaya, organizasyonu en
güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışan Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ile özel sektör paydaşlarına teşekkür ederek, "On-
ların hizmetlerinin her zamankinden daha kusursuz
olsun diye temenni ediyoruz. İstanbullu hemşehrilerimi-
zin, yaşayan bütün kardeşlerimizin ama ondan önce İs-
tanbul'un manevi büyüğü Ebu Eyyüp el-Ensari
hazretlerinin, onun sahabe ve kardeşlerinin de kardeşle-

rine bol bol selamını iletin lütfen. Bizlere, devletimize,
milletinize, askerimize, polisimize de dualar edin. Siz-
leri seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Gül suyu dağıtıldı

Törende Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı
Kerim okudu, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
da hacı adayları için dua etti. Havalimanı İşletmecisi
İGA tarafından hacı adaylarına şemsiye hediye edildi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da gül
suyu, sabun, tespih ve zikirmatikten oluşan seti hacı
adaylarına dağıttı. Hacı adayları da kutsal toprakları
ziyareti öncesi yaşadıkları heyecanı basın mensupla-
rıyla paylaştı. Kırklareli'nden eşi Meryem ile birlikte
hacca giden Hüseyin Sert, "10 yıl sonra kuradan çıktık.
Çok mutluyuz. Cenab-ı Allah herkese kısmet etsin.
Bütün yakınlarımız için ve Peybamberimiz için dua
edeceğiz" diye konuştu. DHA
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A rnavutköy Belediyesi Temmuz
ayı ikinci toplantısı Başkan Yar-
dımcısı Turgut Baran'ın Başkan-

lığında toplanarak, gündemdeki 5
maddenin görüşülüp karara bağlanması
ile sonuçlandı. Gündem maddeleri ara-
sında yer alan Belediye Başkanının yetki-
lerinin bir kısmının Meclise devrini
öngören maddenin görüşülmesinin ar-
dından söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi
ve Grup Sözcüsü Av. Hikmet Altunka-
lem, aynı hususun Büyükşehir Belediyele-

rinde de uygulanmaya çalışıldığını
belirterek, "Bunun 5393 sayılı Bele-

diye Kanununun, Belediye Meclisinin ça-
lışma, görev ve yetkilerini düzenleyen
maddelererinde Belediye meclisine, Bele-
diye şirketine temsil yetkisinin belirlen-
mesi yetkisi bulunmamaktadır" dedi. 

Açıkça bir yasa ihlalidir

"Kanuna açıkça aykırı olduğu görülen ge-
nelgenin ilgili komisyon tarafından esas
alınarak Meclise bu yetkinin verilmesi için
getirilmesi açıkça bir yasa ihlalidir" diyen
Altunkalem, "Gerek Belediye Başkanı, ge-
rekse Meclisin yasada yer almamasına
rağmen bu yetki ile ilgili genelgeye göre
hareket etmeleri yasaya aykırı bir eylem-
dir. Genelgeler, yasa ve mevzuat hük-

müne uygun düzenlenmelidir. Açıkça ya-
saya aykırılığın söz konusu olduğu du-
rumlarda ilgili kurumun bu hususu gerek
genelgeyi çıkaran makamdan, gerekse bu
konunun muhatabı yargı kurumundan
görüş alarak, değerlendirme yapması ge-
rekmektedir" ifadelerini kullandı. 

Eleştiri yağmuruna tuttu

Konuşmasında İBB Meclisi'nin de aynı
amaç için var gücü ile çalıştığını kayde-
den Altunkalem, "Büyükşehir Belediyesini
kaybeden ancak Meclis çoğunluğu elinde
bulunan, Büyükşehir meclislerinde İkti-
dar sahibi merkezi yönetimin Bakanlık
aracılığı ile böyle bir genelge ile düzenle-

meye giderek, Büyükşehir Belediye baş-
kanlarının elinden alınarak, Meclise ver-
mek suretiyle Büyükşehir Belediye
başkanlarının en önemli gelir kaynaklarını
kullanmalarını önlemek ve yandaş şirket-
lere ihale edilen işlerin devamını sağla-
mak ve bundan sonra yapılacak olanları
da teminat altına almaya yönelik Belediye
Başkanının yetkilerini kısıtlayıcı kanuna
ve hukuka aykırı bir girişim çabasıdır. Bu
sebeple yasaya ve hukuka aykırı bir genel-
geye dayanılarak, Arnavutköy Belediye
Meclisiw'nin böyle bir karar alması ya-
saya ve hukuka aykırı olduğundan komis-
yon görüşüne katılmıyor ve red oyu
veriyoruz” dedi. 

T.C. İSTANBUL ANADOLU
16. İCRA DAİRESİ
2019/9008 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın: (1021603) 

Sayı : 2019/41 Esas     04/07/2019
Aksaray ili Aksaray/Merkez ilçesi Bozcatepe
mahallesi/köyü C:61 H:10 BSN:213'de nüfusa
kayıtlı Bayram ve Şadiye kızı, 29/03/1995 
Aksaray doğumlu Asiye Önemli'nin nüfus 
kayıtlarındaki "Asiye" olan isminin "Merve
Asiye" olarak düzeltilmesine ve tesciline karar
verilmiştir. İlan olunur.  

T.C. 
GAZİOSMANPAŞA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın: (1021724) 

01/07/2019

34 ADR 675 PLAKALI ARACIN 
KIYMET TAKDİRİNİN İLANEN TEBLİĞ 
ALACAKLI : ORFİN FİNANSMAN 

ANONİM ŞİRKETİ,  
6450345356 Vergi Nolu,  

VEKİLİ : Av. Tuna Acar
BORÇLU : AYTUĞ EROĞLU,   

26842919898 TC Nolu,  
Ahmet Duran - Sadiye 
oğlu/kızı, 19/03/1977 D.Tarihli
İstoç Toptancılar Çarşısı 7. 

Ada No:103 Güneşli 
Bağcılar / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 40.978,39 TL. 
( masraf faiz hariç )

Otopark : Derinsu Yediemin Otoparkı - 
Çatalmeşe mah. 184 sokak 
No:3 Çekmeköy/İstanbul

Rehinli Mal : 34 ADR 675 plakalı 2017 
model Renault marka Kangoo 
Multix Extreme 1.5 dci 
tipinde kamyonet.

Fiziki Durumu : Muhtelif çizikleri var, 
anahtar var ruhsat yok.

Kıymet takdiri Tarihi : 13/03/2019
Takdir Edilen Değer : 60.000 TL 

(Altmışbin Türk Lirası) 

Bu sene düğünlerde şık
gözükmek isteyenler için 

sezonun trendleri belirlendi.
Pastel renklerin revaçta

olduğu sezonda tüllerin,
dantellerin ve volanlı 

modellerin kullanılması
gerektiği ifade edildi

Yaz aylarının gelişiyle
peş peşe düğün organi-
zasyonları başladı. Bu

dönemde en az gelin ve damat
kadar heyecanlı olan davetliler
içinse en kritik konulardan biri
doğru elbiseyi seçmek oluyor.
Doğru elbise seçiminde, düğünün
gerçekleşeceği mekân oldukça be-
lirleyici bir rol oynuyor. Kır düğü-
nünden plaj düğününe, şık bir otel
salonundan manzaralı bir terasa

kadar pek çok farklı mekânda
düğün yapılıyor. Morhipo MAG
ekibi mekâna göre elbise seçiminde
nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve
sezonun trendlerini sıraladı.

Yazın favorisi pastel tonlar

Yaz düğünlerinin favori mekânları
arasında plajlar geliyor. Bu düğün-
lerde ön planda olan rengin pastel
olduğu ifade edildi. Özellikle uçu-
şan elbiselerin tercih edilmesi ge-

rektiği bildirilirken doğal çiçekler ve
tül aksesuarlar kullanarak kıyafetle-
rin kombinlenebileceği kaydedildi.
Kır düğününe davetli olanlar içinse
mekanın romantizmine uygun dan-
tel elbiselerin tercih edilebileceği
belirtildi. Ayrıca uçuşan elbiselerin
yanı sıra bu sene oldukça fazla
mevcut olan çiçekli kumaşlar ve 
volanlı tasarımların da bu düğünler
için de biçilmiş kaftan olduğu 
açıklandı.  DHA

bu genelge 
Yasalara 
aYkırıdır

Arnavutköy Belediye Meclisi Turgut Baran Başkanlığında toplandı. 
Belediye Başkanı'nın yetkilerinin bir kısmının Meclise devrini öngören

maddenin görüşülmesi sırasında söz alan İYİ Partili Hikmet Altunkalem,
“Bu genelgenin ilgili komisyon tarafından esas alınarak Meclise bu 

yetkinin verilmesi için getirilmesi açıkça bir yasa ihlalidir” dedi

Yurttaş yerine
vatandaş
Öte yandan İYİ Parti Ar-
navutköy Meclis üyesi 
Av. Hikmet Altunkalem’in
yaptığı başka bir konuş-
maya atfen söz alan MHP
Arnavutköy Belediye
Meclis üyesi Reis Çelik,
ekrem İmamoğlu’nun İBB
Başkanlığını kazanması-
nın daha fazla gündeme
gelmemesi gerektiğini
söyleyerek, "O konu artık
23 haziranda kaldı. Aynı

konuyu sürekli olarak
gündeme getirmenin hiç
kimseye bir faydası yok"
dedi. Çelik, ayrıca Altun-
kalem’in başka bir konuş-
ması içerisinde kullandığı
"Yurttaş" kelimesinden
rahatsız olduklarını belir-
terek, bu kelimeyi kabul
etmediklerini “Yurttaş”
kelimesi yerine “Vatan-
daş” kelimesini kullan-
malarını istedi. 

İlk kafile yola çıktı

Kutsal toprakları ziyaret
için ilk hacı adayları 

İstanbul'dan yola çıktı. Hacı
adaylarını uğurlayanlar

arasında yer alan İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, 

"Bizlere, devletimize, 
milletinize, askerimize,

polisimize de dualar edin.
Sizleri seviyoruz" dedi

Silivri Belediyesi Temmuz Ayı Meclis
Toplantısı’nın 2. Birleşimi Belediye Meclis
Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, ilçe

genelindeki reklam araçlarına yönelik kararlar alındı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın reklam ge-
lirlerinin yok denecek kadar az olması, diğer ilçe bele-
diyelerine göre yüksek fiyatlı kiralama yapılması
gerekçesi ile tarifelerde indirime gidildi. Başkan Yıl-
maz’ın önerisi ile gündeme dahil edilen billboard ve
raket reklam panoları için yeni tarifeler, Plan ve Bütçe
Komisyonu kararı okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Reklam ücretleri
belİrlendİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma na-
mazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Ca-
mii'nde kıldı. Cami çıkışında ayaküstü

vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan daha sonra ga-
zetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a ilk olarak
Reyhanlı'daki patlama soruldu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba
olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Ba-
kanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda
tabi incemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış.
Tabi bunun gerisinde ne vardır, ne yoktur şu anda ar-
kadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Onu da zannedi-
yorum kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu
anki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir
istikametinde. Herhalde bir kaç saat içinde bakanlığı-
mız da bununla ilgili detay bilgi verecektir" diye 
konuştu.

Biz yolumuza devam ederiz

Bir gazetecinin yeni parti iddialarıyla ilgili sorusunu
yanıtlayan Erdoğan, “Şu anda benim partimin içeri-
sindeki milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir
şey söz konusu değil. Ama partimle şu anda hiçbir
ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da
ayrı bir konu. Ona benzer haberleri bizde sizlerden
duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar
buna benzer olayları biz geçmişte de çok yaşadık.
Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısı ile ara-
mızdan ayrılanlar oldu, ama şimdi tarih oldular.
Kimse onları hatırlamıyor bile. Bundan sonra bir
başkaları ile aynı şekilde ayrıldık. Onlar da tarih oldu.
Daha sonra bir başkası o da tarih oldu. Onun için
her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci
içinde olan hadiselerdir. Biz, yola çıktığımız arkadaş-
larımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yol-
daş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete
gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında
olanlardandır. Onun için bu noktada çok da fazla
bunları dert edinmiyoruz. Biz bu yolda beraber yürü-
yen arkadaşlarımızı bizim yoldaşımız, dava arkadaşı-
mızdır. Olmayanlar da kendi yoluna gider biz de
yolumuza devam ederiz" dedi. DHA

Bizden ayrılanlar 
şİmdİ tarİh oldu!
Yeni parti iddialarını değerlendiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Grup kuracak
şekilde milletvekili sayısı ile aramızdan
ayrılanlar oldu, ama şimdi tarih oldular.
Kimse onları hatırlamıyor bile” dedi

İYİ Parti Meclis Üyesi
ve Grup Sözcüsü Av.
Hikmet Altunkalem

Yeni trendler belirlendi
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Ö zellikle orta sahayı kalite-
sini ispat etmiş oyuncular-
dan oluşturmak isteyen

Fatih terim’e benfica forması
giyen Salvio önerilirken, yıldız fut-
bolcunun menajerinden ‘galata-
saray’a gitmek ister misin?’
teklifine klas oyuncunun ‘terim’le
çalışmaktan onur duyarım’ karşılı-
ğını verdiği öğrenildi. geçtiğimiz
sezon bruno lage ile takımda
fazla forma şansı bulamayan 28
yaşındaki arjantinli ‘evet’ den-
mesi halinde sarı kırmızılı kulübe
gelmeye ikna olurken, tarafların

anlaşması halinde eduardo Sal-
vio’nun 1 yıl kiralık olarak forma
giyeceği belirtildi.

Boca'yı reddetti

akşam'ın haberine göre 2010 yı-
lında atletico Madrid’den ben-
fica’ya kiralık olarak gönderilen,
2012’den beri Portekiz devinde is-
tikrarlı bir şekilde top koşturan
Salvio geçtiğimiz sezon 28 maçta
oynarken, yıldız futbolcu bu maç-
larda 7 gol 4 asist yapma başarı-
sını gösterdi. 12 kez arjantin Milli
takımı’na seçilen Salvio ülkesinin
en büyük takımlarından boca 

Juniors’a gitmeyi 
reddetmişti.

Transfer çalışmalarında
önemli bir yol kat eden
Galatasaray satmadan

alım yapamıyor 
ancak görüşmelerini

sürdürüyor. Sarı
kırmızılılar kendilerine

önerilen Salvio için
olumlu yanıt verdi.

Arjantinli de Türkiye
kariyerine sıcak
bakıyor

SALVIO
KABUL ETTIKABUL ETTIKABUL ETTIKABUL ETTIKABUL ETTIKABUL ETTIKABUL ETTIKABUL ETTI

CİMBOM’A
OLUMLU

YANIT

McKissic
Beiktaş’ta

Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon 
Gaziantep Basketbol forması giyen Shaquielle
McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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SİyaH-beyazlı kulüpten Sha-
quielle McKissic'in transferiyle
ilgili yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: "beşiktaş
Sompo Japan takımımız, birle-
şik amerikalı basketbolcu Sha-
quielle McKissic'i kadrosuna
kattı. 2019-2020 sezonu önce-
sinde transfer çalışmalarına
başlayan beşiktaş Sompo
Japan takımımız, ilk hamlesini
başarılı forvet Shaquielle

McKissic ile yaptı. Siyah-be-
yazlılarımız, 196 cm boyundaki
basketbolcu ile 1 yıllık söz-
leşme imzaladı."

31 maçta oynadı

geçen sezon tahincioğlu bas-
ketbol Süper ligi'nde 31 maçta
forma giyen amerikalı oyuncu,
ortalama 28,3 dakika süre alıp
13,5 sayı, 3,2 ribaund, 2,3 asist
ortalamaları ile mücadele etti.

İkİ stoper ve
bir santrafor 

takviyesi yapmaya hazırlanan
Trabzonspor'un transfer çalışmaları sürüyor. Pek çok

isimle anılan bordo mavililerin kime imza attıracağı da
merak konusu haline geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde boy
gösterecek olan Fırtına için El Arabi ismi zikredilmeye baş-
landı. Al Duhail formasıyla önemli bir performansa imza
atan ve Katar takımlarından teklif alan Faslı golcünün
gönlü Avrupa'dan yana.

Yunanistan'dan talip var

Sözleşmesini uzatmayan ve şu anda boşta olan tecrübeli
golcü için Olympiakos'tan yıllık 1.2 milyon euro teklif geldi.
Afrikalı yıldızın bordo mavililerden talebi ise 1.3 ya da 1.4
milyon euro ve gol bonusu oldu. Rodallega için 1.2 milyon
euroya kadar çıkan Karadeniz ekibinin şartları zorlayıp El
Arabi'ye imza attırabileceği de gelen bilgiler arasında.

Youssef El Arabi kimdir?

3 Şubat 1987'de Fransa'nın Caen şehrinde doğan Youssef
El-Arabi aslen Faslı. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen
32 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 15 gol attı. Futbola Mond-
eville'de başlayan ve SM Caen'de profesyonel olan El-
Arabi, Al-Hilal'etransfer oldu. Granada ile Avrupa'ya
dönen ünlü santrafor Lekhwiya (Al Duhail) ile Katar'a
adım attı. Oynadığı takımlarda iyi istatistikler yakalayan
El-Arabi'nin güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. 
BURAK ZİHNİ

Trabzonspor’a
Faslı golcü

Rodallega'nın ayrılmasından sonra
kadrosuna santrafor takviyesi 

yapmak için dört koldan çalışan
Trabzonspor'un gündemine

Katar'da oynayan Youssef 
El Arabi girdi

Cocu İngiltere’de
İngİltere Championship ekiple-
rinden Derby County, geçen sezon
10 hafta Fenerbahçe'yi çalıştıran
ve beklentileri karşılayamayan
Phillip Cocu ile anlaştığını açıkladı.
Derby County, resmi internet sitesi
üzerinden yaptığı açıklamada,

Frank lampard'dan boşalan teknik
direktörlük görevine Holandalı tek-
nik adam Phillip Cocu'y getirdiğini
duyurdu. Cocu, 2018-2019 sezo-
nuna Fenerbahçe ile başlamış
ancak alınan kötü sonuçlar nede-
niyle görevine son verilmişti.

TFF Doğan’ı andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı
açıklamada vefatının 11'inci yılında eski başkan Hasan Doğan'ı andı
federasyon'un resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Türkiye Futbol Fede-
rasyonu olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı
vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Say-
gınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız,
güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Do-

ğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık.
Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Hasan
Doğan'ın ismi Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-
2016 sezonu da merhum başkanımız Hasan Doğan
anısına oynanmıştı."

TOFAŞ’ın projesi Avrupa’yı salladı
TOFAŞ Renk projesi, Euroleague tarafından One Team ödüllerine aday gösterildi. Renk Otizm Derneği’yle
hazırlanan proje, otizmli çocukların basketbol aracılığıyla sosyalleşebilmeleri için hayata geçirildi
Tofaş Spor Kulübü’nün Turkish
Airlines Euroleague’in sosyal so-
rumluluk programı One Team kap-
samında Renk Otizm Derneği’yle
birlikte hazırladığı proje, ödüle aday
gösterildi. Euroleague tarafından

yapılan açıklamada, Turkish Airlines
Euroleague ve 7Days Eurocup’ta
mücadele veren 40 takımın yürüt-
tüğü programların binden fazla ka-
tılımcının hayatını etkilediğine vurgu
yapılırken, hayata geçirilen projelerle

gerçek anlamda sosyal etki yaratma
çabaları nedeniyle kulüplere teşek-
kür edildi. Açıklamada ayrıca, 40
kulüp tarafından sunulan projeler
arasından 6 projenin final etabına
kaldığı belirtildi. 
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