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D iyabet yani şeker hastalarının sağ-
lıklı bir yaşam için gün içinde az
ve sık yemek yiyerek, kan şekeri

düzeylerini belirli bir seviyede tutabilmeleri
büyük önem taşıyor. Kan şekeri ayarının
bozulması, oruç tutan şeker hastaları için
pek çok rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu ne-
denle diyabet hastalarının Ramazan ayında
beslenme düzeni ve fiziksel aktiviteler ko-
nusunda bazı önemli noktalara dikkat et-
mesi gerekiyor. Memorial Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bölümü’nden Uz. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu,

diyabet hastalarına Ramazan ayı ile ilgili
önemli önerilerde bulundu.

Doktor kontrolü şart

Sağlıklı olan kişilerde kan şekeri düşük-
lüğü vücut tarafından hafif belirtilerle
kendini gösterebilirken, diyabet hastala-
rında bu durum bilinç kaybolması gibi
hayatı tehdit edebilen ciddi sonuçlara
kadar gidebilmektedir. Diyabet hastaları,
oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka
doktorlarına danışmalı, kontrollerini yap-
tırmaları ve kendileri için çıkarılacak
plana göre hareket etmelidir. Özellikle
yüksek kan şekerini kontrol altına alan

bazı ilaçlar ve insülin kullanan hastaların
oruç tutması sakıncalıdır.

Baygınlık hissi görülebilir

Oruç nedeniyle uzun süre aç kalmak, kan
şekeri seviyesinin tehlikeli sınırlara düşme-
sine neden olarak “Hipoglisemi” ataklarına
yol açabilmektedir. Ayrıca oruç süresince
susuz kalınmasından kaynaklanan dehid-
rasyon yani sıvı kaybı da diyabet hastala-
rında sorunlara neden olabilmektedir.
“Hipoglisemi”, bulanık görme, baş ağrısı,
baş dönmesi, terleme ve baygınlık hissi gibi
belirtilerle kendini gösteren önemli bir sağ-
lık sorunudur. Hipoglisemi, uygun müda-

hale yapılmadığı durumlarda bilinç kay-
bına neden olabilir. Şeker hastalarında sık-
lıkla karşılaşılan hipoglisemiyi; uzun süreli
açlık, insülin ve bazı şeker ilaçlarının dozu-
nun gereğinden fazla olması ve aşırı egzer-
siz yapılması tetiklemektedir.

Bu şikayetlere dikkat!

Aşırı şeker düşmesi (hipoglisemi, kan şeke-
rinin 60 mg/dl'nin altına inmesi)- Aşırı su
kaybı- Kan şekerinin aşırı yükselmesi- Aşırı
kilo kaybı veya kilo alma. Diyabet hastalı-
ğına bağlı organ hasarlarının ağırlaşması
durumunda vakit kaybetmeden uzman yar-
dımı alınmalıdır.

seker hastaları
oruc tutmalı mı?
Memorial Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr.
Gökhan Yazıcıoğlu, diyabet hastalarına Ramazan ayı ile ilgili önemli önerilerde bulundu
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Bunlara dikkat edin!
Sağlık sorunu yaşama-
mak için bunlara 
dikkat edin;
1. İftarda çok hızlı yemek
yemek kan şekerini bir-
den yükselteceği için,
besinler yavaş yavaş tü-
ketilmelidir.
2. İftara çorba ile baş-
lanmalı, çorbadan sonra
yemeğe 10-15 dakikalık
ara verilip daha sonra
devam edilmelidir.
3. Sulu sebze yemekleri
tercih edilmeli ve aşırı
ekmek tüketilmemelidir.
4. Sahurda ağır, vücudu
zorlayacak yiyecekler tü-
ketilmemeli, kahvaltılık-
lar tercih edilmelidir.
5. Oruç nedeniyle oluşan
sıvı kaybı, şeker hastala-

rında sıklıkla görülen
yüksek tansiyon için kul-
lanılan ilaçlar ile birlikte
vücutta sıvı ve bazı
önemli minerallerin ek-
sikliğine yol açabilmek-
tedir. İftardan sahura
kadar geçen süre içinde
sıvı tüketimi iyi ayarlan-
malıdır.
6. Gün içindeki tuz 
kaybı mutlaka telafi 
edilmelidir.
7. Sıvı kaybının diyabet
hastalarında böbrek so-
runlarını ortaya çıkara-
bildiği unutulmamalıdır.
8. Diyabetli kişiler gün
içinde birkaç defa, iftara
kadar, ölçüm cihazlarıyla
kan şekeri düzeylerini
kontrol etmelidir.

Hamile kadınlara
Ramazan tavsiyesi
Bol su tüketmesi gereken hamilelerin ve emziren annelerin oruç tutmasının sakıncalı
olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, “Eğer oruç
tutulacaksa, doktorunuza danışarak, riskleri bilerek ve kontrollü şekilde oruç tutmalısınız” dedi

BATIGÖZ Sağlık
Grubu’ndan Kadın
Hastalıkları ve

Doğum Uzmanı Op. Dr. Şeb-
nem Tandoğan, hamilelerin
oruç tutup tutmaması gerektiği
ile ilgili bilgiler verdi… Hami-
lelik döneminde anne adayla-
rına; uzun süre aç kalmadan,
sık sık ve azar azar yemek ye-
meleri önerilir. Diyabet, erken
doğum riski, kanama, çoğul
gebelik, gelişme geriliği gibi
riskli gebelik durumu varsa ha-
milelerin oruç tutmaları sakın-
calıdır. Anne adayında düşük
riski var ise özellikle bol sıvı tü-
ketmesi önerilir. Oruç nede-
niyle az sıvı alınması
durumunda rahim kasılmaları
olabilir ve erken doğum riski
ortaya çıkabilir. Su, gebeliğin
devamında, idrar yolu enfeksi-
yonlarından korunmada ve te-
davisinde önemlidir. Gebelikte
idrar yolu enfeksiyonları sık
görülür. Bol sıvı alımı ise idrar
çıkışını artırır. Hamileliğe bağlı
gelişen yüksel tansiyon da
oruç için riskli durumlar ara-
sındadır.

Emzirirken de tehlikeli

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tan-
doğan, “Hamilelik şekeri ya da
diyabet (şeker) hastalığı gibi
durumlarda; dengeli beslen-
mek, az az sık sık yemek son
derece önem taşır. Bu durum-
larda oruç tutulması hem anne
adayında, hem de bebekte teh-
likeli durumlara yol açabilir.

Hamilelerin oruç sebebiyle gün
içinde yeterince sıvı almaması
tansiyon düşmeleri ve bayılma-
lara neden olabilir. Gün içinde
sıvı alınamaması annenin kan
hacmini azaltacağı için bebeğin
idrar çıkışı ve kesesinin suyunu
azaltabilir” dedi. Emziren an-
nelerin ise özellikle ilk aylarda
beslenmelerine dikkat etmeleri
ve bol sıvı almaları önemlidir.
Oruç, sıvı alımının azalmasına
bağlı olarak sütün azalmasına
neden olur. Bu nedenle em-
zirme döneminde de oruç tu-
tulması önerilmez.

Tuzdan uzak durun

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tan-
doğan, “Anne adaylarının risk-
leri bilerek karar vermeleri,
mutlaka doktorlarına danışma-
ları gerekir” diyerek oruç tuta-
cak olan hamilelere şu önerileri
verdi: “Eğer anne adayı heki-
minin de onayını aldıktan
sonra oruç tutacaksa; sıcakta
kalmamalı, gün içinde istirahat
etmeli ve sahurda bol sıvı tü-
ketmelidir. İftar ve sahur ara-
sında, gıdaları dengeli şekilde
dağıtarak, sık aralıklar ve
küçük porsiyonlarla protein,
karbonhidrat ve bol sıvı almalı-
dır. Kızartma, çok şekerli, tuzlu
ve yağlı gıdalardan uzak dur-
malıdır. Sahurda az yağlı, az
tuzlu gıdaları tercih edip yemek
yedikten sonra hemen 
uyumamalıdır.”
HABER MERKEZİ

Uzmanlar
hamilelik
döneminde
olan
kadınların
oruç
tutmasının
sağlıklı
bir şey
olmadığını
ifade etti.

Tansu
Çiller

müzelik
oldu
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KADIN liderlere her merkezinde önem atfeden Ma-
dame Tussauds’nun dünyadaki diğer merkezle-
rinde Kraliçe Elizabeth, Angela Merkel, Benazir
Butto, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Hillary
Clinton ve Theresa May gibi siyaset alanında öne
çıkan ve lider olan kadınların figürleri bulunuyor.
250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu mü-
zesi Madame Tussauds, İstanbul’daki merkezinde
yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. 1993-
1996 yılları arasında Türkiye’nin ilk ve tek kadın
Başbakanı olarak görev yapan, Türk ekonomist,
akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Tansu Çiller’in
figürü 8 Mayıs Çarşamba günü Madame Tussa-
uds İstanbul’da ziyaretçileriyle buluşacak.

Heyecanlı olduğunu söyledi

Prof. Dr. Tansu Çiller, Madame Tussauds İstan-
bul’da yer alacak figürü için duygularını şu sözlerle
dile getirdi: “Atatürk’ün açtığı yoldan Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilk ve tek kadın Başbakanı olmanın
onuruyla dolu olarak Madame Tussauds’da bal-
mumu figürü olan ilk kadın siyasi lider olmaktan
mutluluk duydum. Burada simgelenen aslında ka-
dının gücü olduğu kadar toplumumuzun bilgeliği
ve ayırımsız kucaklayıcılığıdır. Beni benimseyerek
örnek alan kız çocuklarının, beni evlatlarına örnek
gösteren anne ve babaların samimi ve heyecanlı
yaklaşımları bu inancımı pekiştirirken, siyasi yaşa-
mıma ayrı bir anlam vermiştir. İnancım odur ki bu
toplum ayırım yapmayan, bütünleştiren kucaklayı-
cılığı ve hoşgörüsü ile siyaset, iş, bilim, sanat ve
diğer alanlarda, geleceğimizin gücü olacak daha
nice evlatlar ve dünya liderleri yetiştirecektir.”



O lay, iki gün önce Maltepe Bağlar-
başı Mahallesi Feyzullah Cad-
desi üzerinde meydana geldi.

Hülya Balkaş ve kızı, "Rottweiler" cinsi kö-
peklerini veterinerde ameliyat ettirdi. İd-
diaya göre, anne ve kızı hala anestezi
etkisinde olan köpeklerini veterinerden tes-
lim aldı ve otomobilleriyle eve doğru yola
çıktı. Bu sırada araç, Feyzullah Caddesi'ne
geldiğinde anestezi etkisinden kurtulan
köpek, otomobilde saldırgan tavırlar sergi-
lemeye başladı ve seyir halinde ilerlerken
anne ve kızını ısırdı. Hülya Balkaş ve kızı
telaşla otomobilden dışarı çıktı. Köpeğin
saldırganlığı dışarıda da devam etti. Sokak-
taki vatandaşların köpeğin etrafında top-
lanmasıyla köpeğin saldırganlığı daha da
arttı. Köpek o sırada yoldan geçen Eren

Aydın adlı kişiyi de ısırdı. Vatandaşlar, dur-
durmak için ellerindeki duba ve sopalarla
köpeğe vurmaya başladı. Bir süre sonra sa-
kinleşen köpek olay yerine gelen belediye
ekipleri tarafından uyuşturularak barınağa
gönderildi.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay anı cep telefonu kameralarına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde, Hülya Bal-
kaş'ın vatandaşlar tarafından hastaneye ye-
tiştirildiği, kaldırım üzerinde yürüyen bir
kişinin köpek tarafından ısırıldığı, ardından
vatandaşların durdurmak için köpeğe so-
palarla müdahale ettiği, kaçmasıyla birlikte
vatandaşların köpeği kovaladığı ve en so-
nunda köpeğin sakin bir şekilde sokağın
karşı tarafında beklediği görülüyor. DHA
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ANESTEZIDEN CIKTI
SAHIBINE 
SALDIRDI
Maltepe'de veterinerde ameliyat edildikten sonra
sahiplerine teslim edilen köpek, otomobil içinde
anestezi etkisinden çıkınca sahiplerine saldırdı

Zehir tacirlerine darbe
AVCILAR Emniyet Mü-
dürlüğü'nün düzenlediği
operasyonda 1'i İranlı, 2

kişi gözaltına alındı, 1 kilo 842
gram sentetik uyuşturucu ‘metam-
fetamin’ ele geçirildi. Avcılar Asayiş
Şube narkotik ekipleri, yüklü mik-
tarda metamfetamin olarak bilinen
uyuşturucu madde satışı yapıldığı
belirlenen İstanbul plakalı bir oto-
mobili takibe aldı. Ekipler, araçta
bulunan bir kişinin elinde siyah ren-
kli poşetle çıkarak, S.U. ile buluştu-

ğunu görünce harekete geçti. Polis,
araçtan inen İran vatandaşı Y.V.
B'nin  elindeki poşette toplam 1 kilo
842 gram ağırlığında şeffaf poşetler
içerinde İran'dan yurda kaçak yol-
larla sokulduğu değerlendirilen
‘metamfetamin’ ile uyuşturucu
madde ticaretinde kullanıldığı belir-
tilen hassas terazi buldu. Uyuştu-
rucu ticareti yaptığı belirtilen İranlı
Y.V.B. ve diğer şüpheli S.U. gözal-
tına alındı. Olayla ilgili soruşturma
sürüyor.

Yaşanan olayı gören bir mahalle esnafı
şöyle konuştu: "Köpeği biz gördüğümüzde
çok saldırgandı. Müdahale etmeye çalıştık.
Tabi sakinleştiremedik köpeği ama köpeğin
saldırmasının bir sebebi varmış. Veteriner-
den geliyorlarmış ameliyat olmuş. anestezi
yapılmış, arabaya bindirmişler. Sahipleri eve
gelirken köpek arabanın içinde uyanıyor.
anestezi bitmeden uyanmadan teslim etmiş
veteriner. O sırada birden bire can havliyle
canı yanıyor tabi saldırganlaşıyor. Olayın
bundan olduğunu düşünüyoruz. Yaralıların
birinin durumu hafifti. Sadece köpeği tut-
mayı çalışırken yaralandı. İki kişi daha yara-
landı. Kollarından yaralılardı. Vatandaşlar
çok agresifti, birden bire kadını görünce kö-
peğin yanında. Vatandaşlar, daha fazla kö-
peğin üzerine gitti. Ellerinde sopayla. Köpek
daha da hırçınlaştı. Köpek o sırada üzerine
gelen o kadar insanla beraber tabi. Zaten
köpek sakinleşmişti. Biz onu bir yere bağla-
dık uysallaştı. Belediye ekiplerini çağırdık.
Uyuşturucu iğneyle uyutup bindirdik arabaya
veteriner götürdü."

Köpek çok saldırgandı

Kamyonlar çarpıştı
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon, önünde
seyreden mermer yüklü kamyona çarptı. Bariyerlere çarparak 
devrilen mermerleri yola savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı

KAZA Kuzey Marmara Oto-
yolu Uskumruköy mevkiinde
saat 10.00 sıralarında meydana

geldi. Yavuzsultan Selim Köprüsü Edirne
istikametinde seyreden  34 NA 2561 pla-
kalı kamyon sürücüsü Osman Yıldız, Us-
kumruköy katılımından Kuzey Marmara
Otoyoluna bağlanan Yenal Akçay’ın kul-
landığı 34 LZ 0233 plakalı mermer yüklü
kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın et-
kisiyle mermer yüklü kamyon, bariyerlere
çarparak devrildi. Kazada Yenal Akçay
yaralanırken, kamyondaki mermerler ise
yol kenarına savruldu. Haber verilmesi
üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma ve
İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Akçay
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza
yapan kamyon ise vinç yardımıyla devril-
diği yerden kurtarıldı.

Önce bariylere vurdu

Olayı haber alarak kaza yerine gelen dev-

rilen kamyonun sahibi Mustafa Ağaç
"Kamyon Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü’nden Edirne istikametine doğru gider-
ken kazaya neden olan şoförün bana
anlattığına göre,  seyir halindeyken
Kuran-ı Kerim okuyormuş. Önündeki
mermer yüklü kamyona arkadan çarp-
mış. Çarptığı kamyonun sürücüsü de
aracın direksiyon hakimiyetini kaybede-
rek önce bariyerlere vurmuş daha sonra
devrilmiş. Sürücü hastaneye kaldırılmış”
dedi. DHA

Kazanın ardından
yaralanan sürücü
hastanede tedavi
altına alındı.

Her yerde köpeğini arıyor
Güngören'de, 4 çocuk bir emlak ofisinin önünde bağlı olan yavru köpeği alarak kayıplara
karıştı. Köpeğin sahibi çocuklara çağrıda bulunarak geri getirmelerini istedi

OLAY, Güven Mahallesi'nde bulunan Uçak
Caddesi'nde, 3 Mayıs Cuma günü, saat
13.00 sıralarında meydana geldi. Eviyle aynı

apartmanda ofisi de bulunan emlakçı Uğur Yavuz, bir-
kaç ay önce komşularının bakamadığı yavru bir köpeği
sahiplendi. Sevimli köpeğe 'Afro' ismi verildi. Afro, kısa
sürede Yavuz ailesi ve mahalle sakinlerinin ilgi odağı
oldu. Çok sayıda hayvan severin bulunduğu caddede
kedileriyle birlikte büyümeye devam eden ve artık 5 aylık
olan Afro, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde tas-
masını söken ve elindeki yiyeceği koklatarak peşine
takan 4 çocukla birlikte kayıplara karıştı. Olay emlak
ofisinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'a uzanan hikayesi var

Köpeği çalınan Uğur Yavuz, Afro'nun Bursa'dan İstan-
bul'a uzanan hikayesini anlatarak, "Bundan yaklaşık 4
ay önce Bursa otobanında bir kamyoncunun yoluna
çıkmış. Kamyoncu ezmemek için çok uğraşmış ve

köpek, son anda kurtulmuş. Kıyamamış kamyoncu,
aracına almış ve İstanbul'a getirmiş. Burada koltuk kılıfı
işi ile ilgilenen komşularımız var, o kamyoncu onlara
mal getirdiğinde köpeği görmüşler, sahiplenmişler. Bir
hafta onlar bakıyorlar köpeğe. Köpek tabii yavru
olunca, ısırmaya başlıyor kumaşları falan. Komşuları-
mız köpeği başka birine vermek istiyordu, biz de hemen
müdahale ettik ve sahiplendik. Adını 'Afro' koyduk”
dedi.

Lütfen geri getirsinler

Afro'yu sevgiyle büyüttüklerini anlatan Yavuz, mahalle
esnafının Cuma namazında olduğu sırada, 11-12 yaş-
larında 4 çocuğun, kapının önünde bağlı olan yavru kö-
peğin tasmasını sökerek kaçırdığını ifade etti ve
köpeklerini götüren çocuklara şu sözlerle seslendi: “Çok
alışmıştık ona. Ailece alıştık, mahallece alıştık. Ailece,
mahallece kötü durumdayız. Ne zaman isterlerse gelip
sevebilirler; ama geri getirsinler.” DHA

Arabayla kafeye girdi
BAKIRKÖY'DE 1 garson ve iki
müşterinin yaralanmasına
neden olan otomobilin kafenin

bahçesine girme anları güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Şenlikköy Mahallesi, Florya
Caddesi üzerinde 3 Mayıs Cuma günü
Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL
5528 plakalı otomobil, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
bir kafenin bahçesine girmişti. Kazada 2
müşteri ve bir garson yaralanmıştı. Kaza
anı kafenin kameralarına saniye saniye
yansıdı. Görüntülerde, Berkay Vatansever
yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomo-

bil, müşterilerinde bulunduğu kafenin
bahçesine hızlı bir şekilde giriyor. O sırada
müşterilerin bazıları panik yaşayarak, kaç-
maya çalışıyor. Sürücüsünün kontrolün-
den çıkan otomobil bahçede servis yapan
kafenin garsonu İbrahim Yengin'i önüne
alarak, duvara sıkıştırıyor. Kazada Yengin
ve 2 müşteri yaralanıyor.

Ölmekten kurtardı
KÜÇÜKÇEKMECE Mustafa Kemal
tren istasyonunda bir kişi, rayların
üzerine inerek intihara kalkışan kadını

trenin önüne atlayarak son anda kurtardı. O
anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Küçük-
çekmece Mustafa Kemalpaşa tren istasyonunda
geçen hafta meydana geldi. Bir kadın trenin is-
tasyona yaklaşmasına saniyeler kala rayların bu-
lunduğu alana inerek oturdu. O sırada durakta
bulunan ve kadının raylara indiğini gören bir
kişi, kendi canını hiçe sayarak raylara atlayıp ka-
dını son anda trenin altında kalmaktan kurtardı.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının bir anda
inerek rayların üzerine oturduğu, tren durağa
yaklaştığı anda bir kişinin atlayarak kadını yana
doğru çekerek kurtardığı görülüyor.

Köse’ye milyonluk

tazminat
Müzik yapımcısı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni
eşi Fulden Köse şiddetli geçimsizlik nedeniyle
boşanma davası açtı. Fulden Köse hayatını 
zindana çevirdiğini ileri sürdüğü Erol Köse'den
50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istedi

FULDEN Köse, İstanbul Aile Mah-
kemesi'ne avukatı Emek Emre ara-
cılığıyla boşanma davası açtı.

Fulden Köse, dilekçesinde özel bir okulda
Türkçe öğretmenliği yaptığını, ünlü yapımcı
Erol Köse ile Haziran 2015'te evlendiğini, ev-
lendikten sonra haksız yere işten çıkartıldığını
belirttti. Fulden Köse, Erol Köse'nin okula
dava açılması için avukatını yönlendirdiğini
söylemesine rağmen, vekalet verdiği avukatın
okula dava açmadığını da yıllar sonra öğren-
diğini belirtti. İşten ayrılırken aldığı tazminat
ile kozmetik konusunda ticari hayata atıldı-
ğını belirten Fulden Köse, evliliğinde ve iş ha-
yatında Erol Köse'nin kontrolü dahilinde
yaşamak zorunda kaldığını ileri sürdü. Erol
Köse'nin sahip olduğu nüfuzu her fırsatta
aleyhine kullanması sonucu kendisine ba-
ğımlı hale getirdiğini iddia eden Fulden Köse,
"Tüm arkadaş çevremden uzaklaşmama
neden oldu. Beni yalnızlığa mahkum etti"
dedi. Fulden Köse dilekçesinde, evlenmeden
önce Erol Köse'nin kendisini üç doktor arka-
daşı ile birlikte hastane yapımı işinde faaliyet
gösteren, İstanbul’un birçok lüks semtinde
daireleri olan biri gibi gösterdiğini de ileri
sürdü.

Sistematik işkence

Evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı troid
– migren – mide ağrıları – boyun fıtığı gibi bir
kısım hastalıklara yakalandığını belirten Ful-
den Köse dilekçesinde psikologdan profesyo-
nel destek aldığını anlattı. Boşanma
dilekçesinde, "Sistematik işkenceye maruz
kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi
güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale
gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir" denildi.

Duygusal sömürü

Dilekçede Fulden Köse'nin eşi ile ortak ya-
şamı sürdürmenin kendisini ölüme götürece-
ğini gördüğü belirtilerek, ilk defa 2018'in
Mayıs ayında boşanma istediğini paylaştığı
belirtildi. Bunun üzerine Erol Köse'nin bir-
denbire hastalandığı ve Fulden Köse'yi duy-
gusal olarak sömürüp evliliğe bir müddet
daha devam etmesini sağladığı iddia edildi.
Erol Köse'nin bu dönemde herhangi bir ciddi
rahatsızlığı olmadığının iddia edildiği dilek-
çede aşırı kilolu olması sebebiyle doktorun
‘’vegan‘’ (bitkisel beslenme) beslenmesini
önerdiği Köse'nin ise bunu hayati bir hastalık
gibi gösterdiği anlatıldı. Bu süreçte eşinin ya-
nında yer alan Fulden Köse'nin desteğiyle
Erol Köse'nin sıkı bir beslenme programı ile
15 kilo verdiği belirtildi.  Fulden Köse dilekçe-
sinde, evde olmadığı sıralarda eşinin çok sa-
yıda genç kızla kendisini aldattığını belirtti.
Erol Köse'nin zina ve sadakatsizlik eylemle-
rine ilişkin WhatsApp ve instagram yazışma-

ları da dosyaya delil olarak sunuldu. Köse'nin
evlilik dışı ilişkiler yaşayarak, aile birliği ve
bütünlüğüne büyük darbe vurması nedeniyle
ağır kusurlu sayılması mahkemeden istendi.

Fiziksel şiddet uyguladı

Fulden Köse yanında kuzeninin de bulun-
duğu 23 Nisan'da anlaşmalı boşanmak iste-
diğini söylemesi üzerine Erol Köse'nin
kendisine fiziksel şiddet uyguladığını dilekçe-
sinde anlattı. Fulden Köse bir gün sonra avu-
katı Emek Emre aracılığıyla Erol Köse
hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'nden
hemen uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı
çıkarttığını belirtti.

Kirayı fesh etti

Koruma tedbir kararı tebliğ edilmeden Erol
Köse'nin aile konutundaki eşyaları boşalttı-
ğını öğrenen Fulden Köse polis ile birlikte eve
gittiğinde eşyaların kamyonlara yüklendiğini
gördüğünü belirtti. Dilekçede eşyaları birlikte
satın aldığını belirten Fulden Köse'ye Erol
Köse'nin tehditkar bir üslupla "Bu eşyalar
zaten benim, bundan sonra ne yaparsan ya-
parsın’’ dediği ileri sürüldü. Fulden Köse eş-
yaları evden götüren Erol Köse hakkında
polise giderek şikayetçi oldu. Fulden Köse
eşinin aile konutuna ait kira kontratını feshet-
tiği ve aile konutunun anahtarını teslim ettiği
belirtildi.

Zina bile var!

Fulden Köse mahkemenin zina ve sadakatsiz-
lik, psikolojik ve ekonomik şiddet, evlilik bir-
likteliğinin kendisine yüklemiş olduğu hiçbir
görev ve sorumluluğu yerine getirmemesi,
haysiyetsiz hayat sürmesi, pek kötü ve onur
kırıcı davranışları sonucu şiddetli geçimsizlik
nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini is-
tedi. Tıp doktoru olan Köse'nin müzik ya-
pımcılığı yaptığının belirtildiği dilekçede
önemli şarkıcıların albümlerini yaptığı her ay
30-40 bin TL arasında telif geliri aldığı, çalı-
şanları adına almış olduğu gayrimenkuller-
den ise 50-60 bin TL kira geliri elde ettiği
belirtildi.

Kayıtdışı malları var iddiası

Erol Köse'nin kayıt dışı çok yüksek malvarlığı
bulunduğunun ileri sürüldüğü dilekçede,
"Ancak geçmişten gelen bir alışkanlık gereği,
mal varlıklarını başkasının üzerinde göster-
mektedir" denildi.
Fulden Köse'nin evlilik hayatının çekilmez bir
çileye dönüştüğünü, kadınlık gururuyla oy-
nandığını belirten avukat Emek Emre dilek-
çesinde Erol Köse'nin aylık 50 bin TL tedbir
nafakası ile 5 milyon TL maddi ve 5 milyon
TL manevi toplam 10 milyon TL tazminat
ödemesine hükmedilmesini istedi.  DHA

Erol
Köse
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İ letişimin her zamankinden daha hızlı
olduğu bu zamanlarda,son günlerde
televizyon, gazete ve sosyal medyada

sıkça konu olan bu "rekor tıklanmalar"
açıkcası inandırıcı gelmiyor insana. Ülke-
mizde aktif medya kullanıcısı 51 milyon
iken, bir klibin yüz milyondan fazla izlenme
oranı alması ancak sahte tıklanmayla yapı-
labilir diye düşünüyor insan. Dünya starları
bile bir albüm çıkardığında bir ayda elli-
altmış milyon organik izleyiciye ulaşırken,
izlenme oranı yüz milyonlarla ifade edilen

kişiler dünya starı oldu da bizim mi haberi-
miz yok bundan diye de ironik bir düşünce
akıllardan geçmiyor değil...

Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün-
lerde büyük müzik şirketlerinden birinin
kliplerinin yayınlandığı platformun izlenme
sonuçlarının hileyle artırıldığı öne sürülm-
üştü. Platformun müzik yetkilileri bu iddia-
lar karşısında bir açıklama yapmış,sahte
tıklanmaların olamayacağını belirtmiş-
lerdi. Peki sektöre gerçek anlamda emek
veren kişiler bundan sonra ne yapacak?
Yapılan işlerin sonuçları "tıklanma plat-
formu "dünyasına göre mi değerlendirile-
cek.Yoksa yeni bir yol mu bulacaklar? Hep
birlikte bekleyip göreceğiz. Durum böyley-
ken, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reu-

ters Enstitüsünün 2018'in
son aylarında bir panelle kamuoyuna açık-
ladıkları "Dijital Haberler Raporu" geldi
aklıma.

Rapor Türkiye'nin de aralarında bulun-
duğu 37 ülke ve 74 bin haber tüketicisi ile
yapılan online ankete dayanıyor. Raporun
odak konuları sosyal medya, haber için
ödeme, dezenformasyon, marka güvenilir-
liği, mesajlaşma. Raporun sonuçlarına ge-
lecek olursak.. En büyük sorun "yalan

haber"ve yalnızca tık almak için yapılan
tıklanma tuzağı haberler. Bu konuda ülke-
miz yüzde 49 en çok sahte haberle,bir
diğer deyişle en çok "uydurma haber" ile
karşılaşan ülke maalesef. Yunanistan ve
Malezya yüzde 44 ile ikinci sırada. Televiz-
yon birçok kullanıcı için halen en önemli
haber kaynağı olurken,haber için sosyal
medya kullanımı dünya çapında düşüşte.
Kaliteli gazetecilik adına gelişmeler
olumlu, kullanıcılar birçok ülkede online
habere para ödüyor. En yüksek artış İskan-
dinav ülkelerinde.

Katılımcılar geleneksel haber mecrala-
rını dijitalde doğmuş ya da taraflı haber
mecralarına göre daha güvenilir buluyor.
Raporun Türkiye sayfasında özellikle basın

özgürlüğünün kısıtlılığına ve gazetecilere
yönelik artan baskılara vurgu yapılmış. Ay-
rıca katılımcılar sahte haber konusunda
yayıncıları yüzde 75, platformları  yüzde
71 sorumlu tutuyor ve çözümün ancak bu
iki alanda olduğuna işaret ediliyor.

Raporun genelinde gözlemlendiği gibi
Türkiye'de de dünyada olduğu gibi özellikle
"haber" için sosyal medya kullanımında
düşüş var. Şunu da söylemeden geçmeye-
yim, Türkiye'de habere en çok ulaşılan araç
ise akıllı telefonlar imiş... Hükümetler,
haber platformları, yayıncılar bu yalan
haber konusunu nasıl çözebilir bilinmez
ama sanırım her alanda yapılan bu dezen-
formasyon öyle kolay biteceğe 
benzemiyor... 

Dünya starı oldunuz da 
bizim mi haberimiz yok!

E senyurtlular Esenyurt Belediye-
si’nin düzenlediği Hıdırellez Şen-
liği ile coştu. Roman Kültür

Merkezi önünde yapılan şenlikte Pop
Star Erkan ve İzmirli Necati sahne aldı.
Şenliğe çok sayıda vatandaş katılırken,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt bereket, bolluk, sağlık ve mutlu-
luğun habercisi Hıdırellez'i coşku ve neşe
ile kutlayan vatandaşların mutluluklarına
ortak oldu. Başkan Bozkurt, Hıdırellez
ateşinin üzerinden atlarken, vatandaşlarla
birlikte oyun havaları eşliğinde oynadı.
Esenyurt Romanlar Derneği de katılım
için Başkan Kemal Deniz Bozkurt’a te-

şekkür plaketi verdi.

Bu yıl sakin geçti

Hıdırellez Şenliği’nde vatandaşlara hitap
eden Başkan Bozkurt, "Bizi sürekli ayrış-
tırmaya çalışıyorlar. Biz, birlik, beraberlik,
barış içerisinde yaşamamızı sürdüreceğiz
Bunda kararlıyız" ifadelerini kul-
landı. Hıdırelllez bu yıl sakin
geçtiğini ifade eden Başkan
Bozkurt, "Ama önümüzdeki
yıllarda Hıdırellez’i daha
büyük coşkuyla kutlayaca-
ğız. Baharı daha coşkun bir
şekilde karşılayacağız" dedi.

Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Hıdırellez
şenliklerine katıldı. 
"Bizi sürekli
ayrıştırmaya çalışıyorlar"
diyen Bozkurt, "Biz, 
birlik, beraberlik, barış
içerisinde yaşamamızı
sürdüreceğiz. Bunda
kararlıyız. Hıdırelllez 
bu yıl sakin geçti ama
önümüzdeki yıllarda
Hıdırellez’i daha 
büyük coşkuyla
kutlayacağız" dedi

HıDıREllEZDE 
bıRlıK VuRGuSu

derinokten@gazetedamga.com.tr

Ayşe Derin Öktem
KONUK YAZAR

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği platfor-
munun ortaklaşa düzenlediği 8. Dernekler arası
Futbol Turnuvası oynanan şampiyonluk maçıyla
sona erdi. Tüm maçlardan galip ayrılan Ardahan

Kültür Evi takımının şampiyon olduğu
turnuva, Esenyurtlular arasındaki

dostluğu pekiştirdi.
Takımları tebrik eden Esen-
yurt Belediye Kemal Deniz
Bozkurt, “Kardeşlik barışın
etkinleştirilmesi için bu tür
etkinlikleri olması gerek.

Ben turnuva şampiyonu Ardahan Kültür Evi’ni ve
turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum.
Derneklerin böyle birlik beraberlik içerisinde ol-
masını destekliyorum” dedi. Turnuvada Mart
ayından bu yana Esenyurt’tan 42 derneğin katıl-
dığı etkinlikte tüm karşılaşmalardan galip ayrılıp
turnuvanın birincisi olan Ardahan Kültür Evi’ne
15 bin TL para ödülü verilirken, ikinci takıma 10,
üçüncü takıma ise 8 bin TL ve kupa ödülü verildi.
Karşılaşmalarda dereceye giren takımlar dışında
turnuvaya katılan diğer dernek takımlarına, tur-
nuvanın en iyi oyuncusuna da plaket verildi.

ESENYURT’TA DOSTLUK KAzANDı

DileKleR TUTUlDU
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Beylikdüzü’nde, Gürpınar Çınarlı Kahve’de
kutlandı. Şenlikte dilek ağacına dilekler asıldı, şarkılar söylendi, Hıdırellez Ateşi yakıldı

BeyliKdüzü’nde Hıdırellez kut-
lamaları şenlik havasında kut-
landı. Gürpınar Çınarlı Kahve’de

düzenlenen etkinlikte Çınarlı Kahve’nin
önündeki müzik dinletisi ve halk oyunları
gösterileri ile baharın gelişini hep birlikte
kutlayan vatandaşlar Hıdırellez’i neşe içinde
kutladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kut-
lamaya; Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Ve-
kili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediyesi
Başkan Danışmanı Ömer Şatır,  Gürpınar
Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Tarık Küçük, Cumhuriyet Halk Partisi Bey-
likdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, meclis
üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 

Şehitleri unutmadı

Gürpınar Çınarlı Kahve önünde yapılan Hı-
dırellez kutlamasında yaptığı konuşmaya,
Suriye ve Irak'ta şehit olan askerlerin kederli
ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Bey-
likdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal
Mumcu, “Hızır Aleyhisselam ve İlyas Pey-
gamberin yeryüzünde buluştuğu gün olan
Hıdırellez, bu topraklarda, binlerce yıldır
Bahar'ın gelişinin ve tabiatın yeniden doğu-
şunun başlangıcı olarak bayram havasında
kutlanıyor. Hıdırellez’in ve içinde bulundu-
ğumuz Ramazan ayının aramızdaki birlik,
beraberlik, kardeşlik ve barış duygularını pe-

kiştirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Doyasıya eğlendiler

Renkli ve neşe dolu anlara sahne olan Hıdı-
rellez Şenliği’nde, Gürpınar Trakyalılar ve
Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tarafından geleneksel

kıyafetlerle sergilenen halk oyunları gösterisi
ilgiyle izlendi. Bereket, sağlık ve mutluluk
sembolü olan Hıdırellez kutlamasında, va-
tandaşlar, isteklerini dilek ağacına astı. Yakı-
lan Hıdırellez ateşlerinden de atlayan
vatandaşlar, müzik eşliğinde doyasıya eğ-
lendi.

Gönül sofrasında 
buluşalım

Silivri Belediyesi,
Ramazan Ayı’nın
manevi coşkusunu ya-

şatmak adına tüm mahalle ve
köylerde iftar sofraları kuracak.
Ramazan’ın birlik ve beraberli-
ğinde yüzlerce kişinin aynı anda
dualar edeceği ve oruç açacağı
sofralar, Sayalar Mahallesi’nden
Selimpaşa Mahallesi’ne kadar il-
çenin dört bir yanında kurulacak.
Gönül sofralarına hemşerilerini
davet eden Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, “Oruç aça-
cağımız iftar sofralarımızda
sadece açlığımızı gidermek için
değil, ekmeğimizi ve suyumuzu
paylaşmak için değil; kardeşliği-
mizi paylaşmak için de bir arada
olacağız. Gönül sofralarında bu-
luşmak dileğiyle tüm hemşerile-
rime hayırlı Ramazanlar
diliyorum” dedi.

Gençler hangi

mesleGi
secmeli

PendiK Belediyesi'nin "Meslek Seçiminde
Gençlik Politikaları" Projesi için Ağrı, Bursa ve
İstanbul’dan seçilen 52 genç, Pendik’te bir

araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Gençler, mes-
lek seçimi konusunda yaşanan sorunlara çözüm önerileri
üretmek üzere çalışmalara başladı.

Uzmanları dinlediler

Yanlış kararlar ve yönlendirmeler sonucu seçilen okullar ve
meslekler, pek çok gencin mutsuz olmasına ve pişmanlık
yaşamalarına  yol açıyor. Gençlerin bu önemli sorununa
sahip çıkan Pendik Belediyesi, onların hem sorunları tesbit
etmesi, hem de çözüm yolları üretmesi amacıyla proje ge-
liştirdi.  AB’den hibe desteği almaya hak kazanan “Meslek
Seçiminde Gençlik Politikaları” Projesi’nde  görev almak
üzere üç ilden lise ve  üniversite öğrencileriyle mesleğe yeni
başlamış toplam 52 genç seçildi.  Projenin ilk bölgesel top-
lantısı için Pendik’te bir araya gelen gençler, iki gün bo-
yunca meslek seçimi konusunda aile baskısı başta olmak
üzere yaşadıkları çeşitli sorunları dile getirdiler ve uzman-
ların önerilerini dinlediler.  

Eylülde zirve yapılacak

Üç aşamalı gerçekleşecek projede görev alan gençler, ilk
toplantının ardından sorunları tesbit etmek üzere anket
hazırlayarak bulundukları şehirde yaşıtlarına uygulayacak.
İkinci toplantıda anket sonuçları değerlendirip öneriler su-
nulacak. Eylül ayında ise geniş katılımlı bir Ulusal Zirve
düzenlenerek gençlerin hazırladığı çözüm önerileri ka-
muoyu ile paylaşılacak. 

İğne oyası 
görücüye çıktı

KüçüKçeKme-
cenin hünerli
elleri iğne oyası

çalışmaları ile çakıl taşla-
rından oluşan tablolarını
Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sanatsever-
lerle buluşturdu. Küçük-
çekmece Belediyesi Bilgi
Evleri'nde iğne oyası ve
çakıl taşları kurslarına
devam eden velilerin hü-
nerli dokunuşlarıyla or-
taya çıkan eserler, ortak
bir sergide bir araya geldi.
Sergi açılışına sanatsever-
ler büyük ilgi gösterdi. El
sanatlarından oluşan ser-

gide, ebeveynler tarafın-
dan yapılan tepsi, pano,
tespih, pike takımı, sec-
cade, bohça, gelin çiçeği,
teraryum gibi birçok iğne
oyası ürün ve birbirinden
özel çakıl taşı tabloları
sergileniyor. Cennet, Hal-
kalı, İnönü, Kanarya,
Mehmet Akif ve Yarım-
burgaz Bilgi Evleri’nde
açılan iğne oyası kursuna
kayıtlı 80 velinin 500 ese-
riyle Cennet Bilgi Evi’nde
açılan çakıl taşı kursuna
kayıtlı 20 velinin 14 tablo-
sunun yer aldığı sergi
SKSM’de izlenebilir. 

ESENYURT
OLDUKÇA

NEŞELİ

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun habercisi Hıdırellez'i coşku ve neşe ile kutlayan
vatandaşların mutluluklarına ortak oldu. Bozkurt, “Her zaman bugün olduğu gibi mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

Volkan Yılmaz



SALI 7 MAYIS 2019

ZAYİ İLANLARI
Post cihazının ruhsatını kaybettim hükümsüzdür. KONAK

25 UNLU MAMÜLLERİ GIDA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANIL BODUÇ

İSTANBUL 5

CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde 5 ismin 
istifasıyla ilçe yönetimi düşmüş ve ilçe

yönetimine geçici olarak İl Başkan 
Yardımcısı Kaan Akın atanmıştı. 

Damga'nın ulaştığı istihbarat bilgileri
ise İl Başkanlığı'ndan, Avcılar'a 

atanacak yeni 5 isimden birisinin 
İlçe Başkanı olacağını ortaya çıktı. 
Bu isimler; Fahrettin Uslu, Ali Sadi

Demir, Kemal Türk, Hülya 
Üstünkaya ve Rıza Aydoğan

C HP Avcılar İlçe Örgütü, 5
ilçe yöneticisinin istifasıyla
birlikte düşmüş ve ilçe yö-

neticiliğine CHP İstanbul İl Baş-
kanlığı'ndan geçici olarak Kaan
Akın gönderilmişti. Akın'ın ise kısa
bir süre sonra İl Başkanlığı tara-
fından belirlenecek 5 kişilik kay-
yuma görevini devredeceği

bilgilerine ulaşan Damga, bu 5
ismin kimler olduğunu da tespit
etti. İl Başkanlığı'nın Avcılar'da
parti yönetimini devralması için
belirleyeceği 5 isim arasında; CHP
Avcılar eski Belediye Meclis üyesi
Fahrettin Uslu, Avcılar Şoförler
Odası Başkanı Kemal Türk, CHP
Avcılar eski İlçe yöneticisi Ali Sadi
Demir, CHP İstanbul eski İl Yö-
netim Kurulu Yedek üyesi Hülya

Üstünkaya ve Rıza Aydoğan
bulunuyor.

Uslu bir adam önde

İl yönetimi tarafından Avcılar'da
görevlendirilecek söz konusu 5
ismin CHP Avcılar İlçe Yöneti-
mi'ni seçim sürecine kadar yönete-
ceği öğrenilirken, 5 isimden
hangisinin ilçe başkanı olacağı ise
şimdiden merak konusu

oldu.Damga'nın ulaştığı kulis bil-
gilerine göre ilçe başkanlığı için
öncelikle düşünülen ismin Fahret-
tin Uslu olduğu bilgisine de ulaşı-
lırken, 5 ismin dışında sürpriz 1
isme de görev verilebileceği yö-
nünde iddialar var. 

Acar geri dönebilir

CHP Avcılar İlçe Örgütü'yle ilgili
en ilginç iddialardan bir tanesi ise

İl Yönetimi'nin görevlendirmeyi
düşündüğü 5 ismin dışında CHP
Avcılar eski İlçe Başkanı Bayram
Acar'ın, ilçe başkanlığına dönebi-
leceği yönünde. Avcılar'da uzun
süre İlçe Başkanlığı yapan Acar,
tanınan bir sima olarak ve örgüt
içerisindeki “ağabey” kimliğiyle de
bilinen birisi olarak İlçe Başkanlı-
ğı'na atanma ihtimali güçlü isimler
arasında bulunuyor.

CHP AVCILAR’IN YENI
BASKANI KIM OLACAK?

Ali Sadi DEMİR Fahrettin USLU Kemal TÜRK Rıza AYDOĞAN

Her işimizde
konuşacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Dini
Yayınlar Fuarı"nı bu sene Ramazan ayında

kurulmayacağını açıklamasının ardından yeni
bir tartışma başladı. Tartışmalara açıklık 

getiren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Biz, her
işimizde mutlaka masa etrafındaki herkesle

beraber konuşacağız" dedi
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Saraçha-
ne'deki merkez binada gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Ramazan bo-

yunca konser ve çeşitli eğlencelerden oluşan et-
kinliklerin süreceği bilgisini veren Ongun, "Dini
Yayınlar Fuarı"na ilişkin bazı medya organlarında
çıkan haberlerle ilgili de
görüş bildirdi. Sözcü
Ongun, "Dolaylı olarak da
olsa, Diyanet İşleri Başka-
nımızla da Başkanımız 
arasında bir temas kurul-
muştur. Bu fuarı kuran, 
Diyanet Vakfı'na bağlı fuar-
cılık şirketinin yetkilileriyle
görüşmek için de bugün
davette bulunduk. Kendileri
müsait değildi. Perşembe
günü İBB'ye gelecekler. Ba-
kacağız, en uygun, en sağ-
lıklı yer neresi olabilir diye.
Görüşerek, konuşarak, an-
laşarak bu işleri çözmeye gayret edeceğiz. Tabii
bunun bir istismarı söz konusu. Bugün bazı basın
yayın organlarında, 'faşizm' suçlamasına kadar va-
racak ağır benzetmeler var. Bunları iddia edenlere,
bunları söyleyenlere bu sözleri iade ediyoruz. Biz,
her işimizde mutlaka masa etrafındaki herkesle
beraber konuşacağız ve en uygun çözümü bul-
maya gayret edeceğiz'' dedi. 

Çadır sayısı arttı

İmamoğlu'nun görevi devralmasından sonra önce-
likle iftar çadırlarının sayılarını ve alanlarını artır-
dıklarını belirten pngun, "Ramazan ayında,
İstanbul'da Mecidiyeköy, Aksaray, Çekmeköy, Emi-
nönü, Kadıköy ve Üsküdar'da İBB'nin iftar çadırları
olacak ve binlerce insanımıza iftar hizmetinde bu-
lunulacak. Maltepe'deki etkinlik alanında, Rama-
zan eğlenceleri kapsamında konserler
düzenlenecek. Geçen yıl da Maltepe, Yenikapı ve
Beylikdüzü'nde İBB'nin Ramazan eğlenceleri vesi-
lesiyle konser programı vardı. Ama o gün yaptığı-
mız toplantıda, yetkililer hem Beylikdüzü hem de
Yenikapı'daki etkinliklerden verim alamadıklarını
söylediler. Planlamalarında da bu yıl sadece Mal-
tepe Meydanı'nı kullanmayı belirtmişlerdi. Biz de
bu istikamette Maltepe Meydanı'nda Ramazan ayı
konserlerimizi ve eğlencelerimizi sürdüreceğiz.
Cuma günü itibariyle Sultanahmet'te Asırlık Tatlar
ve Sanatlar Çarşısı alanında, sahaf çarşısı açıla-
cak. Sahaflar vatandaşlarımızla buluşacak" 
bilgisini verdi. 

A bdullah Öcalan'a tecrit kaldırıldı.
Öcalan'ın avukatları, 2 Mayıs Per-
şembe günü İmralı'da Öcalan ve ya-

nındakilerle görüştü.
Ve Öcalan'ın açıklaması, bugün Taksim'de

Hill Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla
kamuoyuna açıklandı. 

Öcalan'ın avukatları, görüşmede tutulan
notların kendilerine yeni ulaştırıldığını ve
kamuoyu ile paylaşacaklarını söylediler.

Abdullah Öcalan'la 8 yıl sonra görüşen
avukatların yaptıkları açıklamayla, Türkiye
yeni bir sürece girmiştir.

****
Çok açık, devletin ve AK Parti'nin izini ol-

madan bu açıklama yapılamazdı.
Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması

için, cezaevlerinde 7000 kişinin sürdürdüğü
açlık grevlerinde, bugüne kadar 8 kişi öldü.
Ve 15 kişide ölüm orucundaydı.

Ve bu görüşme şu anlama geliyor. Açlık
grevleri bitirilecek, açlık grevleri amacına
ulaşmıştır.

Öcalan yaptığı yazılı açıklamada, açlık
grevlerinde bulunanlar için; "Bizim için on-
ların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin
üstündedir", diyerek açlık grevlerinin bitiril-
mesini isterken, açlık grevlerine, direnişlere
saygı duyduklarını, ancak sağlıkların tehli-
keye atılarak, ölümle sonuçlanacak konum-
lara da gelmemelerini, açlık grevinde

bulunanların; akli, fiziki ve ruhi sağlıkları
herşeyin üstünde olduğunu, en anlamlı mü-
cadelenin; zihinsel ve ruhi duruşun geliştiril-
mesiyle bağlantılı olduğunu belirterek,
açıkca açlı grevlerinin bitirilmesini 
istemiştir.

****
Öcalan'ın en genç avukatına neden 4 gün-

dür açıklama yapmadıklarını, 'bu dört günde
ölüm oruncunda bulunanlardan bazıları öl-
seydi ne olacaktı?' diye sorduğumda, yazılı
açıklama dışında bir açıklama yapamaya-
caklarını, İmralı'dan yazılı metnin geç ulaş-
tırıldığı için basın toplantısının geciktiğini
söyledi.

Erdoğan'ın Türkiye ittifakına 
yanıt Öcalan'dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
yerel seçimlerin ardından Türkiye İttifakı'na
yönelikte Öcalan'dan yanıt geldiğini görüyo-
ruz. Türkiye’nin ve hatta bölgenin sorunla-
rını, başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet
araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl,
politik ve kültürel güçle çözülebileceğini be-
lirten Öcalan, "İçinden geçtiğimiz tarihi sü-
reçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç
vardır. Sorunların çözümünde her türlü ku-
tuplaşma ve çatışma kültüründen uzak, de-
mokratik müzakere yöntemine şiddetle
ihtiyaç vardır" cümlesiyle, açık açık Erdo-

ğan'ın Türkiye İttifakı çağrısına yanıt 
vermiştir. 

****
Ayrıca avukatlarının şu cümlesi ise çok

dikkat çekicidir: "Mutlak tecrit koşullarında
bütün imkansızlıklara rağmen kendi barışçıl
pozisyonunu ısrarla koruyan Sayın Abdullah
Öcalan’ın yasal haklarının bir an önce tesis
edilmesi için yetkilileri göreve, kamuoyunu
da duyarlılığa davet ediyoruz."

Avukatları diyorlar ki; Devlet tarafından
kullanılan şiddet pozisyonuna rağmen, Öca-
lan barışçıl pozisyonunu ısrarla koruyor. Yani
ülke içersinde şiddet büyümüyorsa, bunun ne-
deni Öcalan'ın duruşudur. Bu çağrı devlete
sesleniştir. Görülen o ki, cezaevlerindeki açlık
grevleri, dış politika, Suriye'de gelinen nokta,
S-400'lerden vazgeçiş iddiası, ekonominin
hızla kötü gidişatının devam edişi, yerel se-
çimlerdeki oy düşüşü devletin yeniden çözüm
sürecine eski deneyimlerden de faydalanarak
yeni sürece geçileşeceğini görüyoruz.

Öcalan'dan SDG'ye çağrı: 
Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olun!

Suriye'de politikamızın değişeceğini, dış
politika da yeni sürece gireceğimizin göster-
gesi ise Öcalan'ın şu cümlelerde gizlidir. "Tür-
kiye’nin ve hatta bölgenin sorunlarını, başta
savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla
değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kül-

türel güçle çözebiliriz. İnanıyoruz ki Suriye
Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suri-
ye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak
durularak; içinde bulundukları konumun, du-
rumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde
Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel de-
mokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması
amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin
hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır."

****
Öcalan, bölgesel aktörlere ve Türkiye'ye

çağrı yaparken, PYD ve YPG yani SDG'ye
de seslenerek, başta savaş olmak üzere fi-
ziki şiddet araçlarıyla sorunların çözülüme-
yeceğini, yumuşak güçle yani akıl, politik ve
kültürel güçle çözülebileceğini söylüyor. Ar-
dından, Türkiye'nin Suriye politikasına da
gönderme yaparak, Suriye'nin toprak bü-
tünlüğüne, anayasal güvenceye bağlanmış
yerel demokrasi perspektifinede çözüme
ulaştırılmasının amaç edinilmesini, Türki-
ye'nin duyarlılığını da dikkat edilmesi 
çağrısı yapıyor.

****
Açık net ifade edeyim. Dış politika ve 

Suriye politikası yeni sürece girecek. 
Türkiye'de yeni bir yol haritası çizilecektir.
Önümüzdeki günlerde, Selahattin Demirtaş
ve tutuklanan HDP'lilerde serbeste 
bırakılacaktır.

İBB seçimleri yeniden yapılacak...

Dünkü basın toplantısından ardından
akşam saatlerinde YSK'nın, 7-4 İBB se-
çimlerini yenilemesi ve diğer ilçelerle ilgili
kararına bugüne ertelemesi Türkiye'yi yeni
sürece taşıyacaktır.

"YSK ya seçimlerin yenilenmesini isteyen

Erdoğan ve Bahçeli'ye direnerek hukuki bir
kararla itirazı ret edecek yada siyasi bir ka-
rara imza atarak seçimleri yenilenmesine
karar verecek" demiştim. Ve öyle de oldu.
Yeni bir siyasi partinin ortaya çıkışı iki ay
daha ötelenecektir. Temmuz ayı içersinde
yapılacak olan seçimler sonrasında ise, Tür-
kiye ne olursa olsun 31 Mart öncesi Türkiye
olmayacaktır.

Boykot bir politika değil, politikasızlıktır!

Boykot kararı, AK Parti iktidarına yara-
yacaktır. Asla tartışılmamalıdır. Bu karar
alınmıştır. Şimdi yapılması gereken Tem-
muz ayında yapılacak olan seçimlerde,
YSK'nın siyasi kararına bir itirazın ifadesi,
seçimlere daha büyük katılım sağlamak ve
İmamoğlu'na verilen oylara sahip çıkmak
ve büyütmektir. 

****
Devletin ve Cumhur İttifakı'nın isteği,

muhalefetin bir bölümünün boykot kararı
vermesi olacaktır. Muhalefetin boykot et-
mesi için de, özel bir algı opersyonu başlatı-
lacaktır. Boykot diyenler aklı değil,
duygusal tepkilerini ortaya koymaktadırlar.
Yapılması gereken 31 Mart öncesinden
daha görkemli bir muhalefet birlikteliğini
sandıkta harekete geçirmektir. 

Sön söz: Sakına enseyi karartmayın, ya-
şanan her tartışma ve gelişme yeni bir de-
mokratik Türkiye'nin habercisidir. Tüm
koşullar ve kriz bunu göstermektedir. Kri-
zin dip dönemleri çıkışa yaklaşıldığını gös-
termektedir. Civcivin yumurtanın kabuğunu
içten kırmasının zamanı gelmiştir. Civciv
yumurtadan çıkacaktır. 

2 Mayıs perşembe günü Öcalan'ın avukatlarının yaptığı görüşme ve dün yapılan basın toplantısı yeni bir sürece
girdiğimizin işaretidir. İBB seçimleri yenilenecek ittifak girişimlerinin başlangıcına imza atılacaktır... Ve YSK kararını

açıkladı,  seçim kararı tartışılırken de, kulislerde çok büyük pazarlıklar yapıldığını da açıkca görüyoruz. 

Öcalan, Suriye ve yerel seçimler...
Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Beylikdüzü’nde üç yeni komisyon 

Beylikdüzü Belediyesi, Mayıs
Ayı Meclisi’nin ilk oturumu
gerçekleşti. Beylikdüzü Bele-

diye Başkanı Mehmet Murat Çalık baş-
kanlığında açılan mecliste, Mayıs ayı
içerisinde gerçekleşecek önemli günlere
değinen Çalık konuşmasına, Ramazan
ayının tüm ülkeye barış, huzur ve bereket
getirmesi temennisinde bulunarak başladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 10-
16 Mayıs Engelliler Haftası, 12 Mayıs An-
neler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Mayıs İs-
tanbul’un Fethi gibi birçok özel günle ilgili
temennilerini de ileten Çalık, konuşması-
nın ardından meclis gündem maddelerine
geçti.

Aileleri ziyaret edecekler

AK Parti ve CHP Grup sözcülerinin de
söz alarak Mayıs ayı içerisinde gerçekleşe-
cek önemli günleri kutlamasının ardından,
CHP Grup sözcüsü Doğan Subaşı; Ra-
mazan ayı içerisinde iftar saatlerinde AK
Parti grubuyla birlikte ihtiyaç sahibi aile-
leri ziyaret etmeyi teklif etti. AK Parti
grubu ise bu teklife olumlu yanıt verdi.
Subaşı ayrıca, CHP ile AK Parti’nin ortak

sözlü önergesini meclise sundu. Buna
göre; Uyuşturucuyla Mücadele Komis-
yonu ve Engelliler Komisyonu’nun kurul-
ması oy birliği ile kabul edildi. Oturumda
ayrıca Çocuk Hakları Komisyonu’nun ku-
rulması ve üyeleri de oy birliğiyle kabul
edildi. Buna göre; AK Parti grubundan
Ayşe Kubat ve Muhammed Fatih Vanlı-
oğlu, CHP grubundan ise Necla Kotil Sa-

ruhan, Emine İhtiyar ve Hasan Çerman
komisyon üyeleri olarak seçildi.

Şehidin adı verilecek

Oturumda ayrıca, Mardin’de şehit olan
Taner Özdemir adını yaşatmak amacıyla,
ailesinin daimi adresi olan Barış Mahal-
lesi Gülbahçe Sokak’a, Taner Özdemir
adının verilmesi başkanlık teklifi olarak su-

nuldu. Teklif karar oy birliğiyle harita ko-
misyonuna havale edildi. Meclis gündem
maddelerinden ise; 1, 2, 3, 4, 5, 6. madde-
ler oy birliğiyle, 8. ve 9. maddeler ise oy
çokluğuyla karar verildi. 7. madde ise teklif
karar olarak oy birliğiyle kabul edildi.
Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturu-
munun ise 10 Mayıs Cuma Saat 11.00’da
yapılması kararlaştırıldı. 

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Oturumu, belediye meclis salonunda gerçekleşti.
Mecliste, CHP ile AK Parti’nin ortak sözlü önergesi olan; Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Engelliler
Komisyonu’nun kurulması oy birliği ile kabul edildi. Mecliste ayrıca Çocuk Hakları Komisyonu da kuruldu
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T ürklerin içki masasında memleket
meselelerini konuştuklarını duyan
Alman “Yahu, siz rakı içtikten

sonra hep memleket meselelerini konuşu-
yorsunuz ”demiş. Bunun üzerine, onu da
masaya davet edip, birkaç kadeh içirmiş-
ler. Bir süre sonra Alman yumruğunu ma-
saya vurup “Ne olacak bu memleketin
hali” diye feryat etmiş.

Bari biz içmeden söyleyelim! Ne olacak
bu memleketin hali?

Memlekette diz boyu sorun varken, İs-
tanbul seçimlerinin sürüncemede kalması
görülmüş bir şey değildir. İstanbul demek,
Türkiye demekse eğer ki öyledir, vatandaş
olarak, ne olacak bu memleketin hali diye
sormamız gerekmez mi? Enflasyonun yük-
sek olması, paramızın değer kaybı, ekono-
minin dibe vurması, ABD ile restleşmeler
toplumun gündeminde yok. Kimse bu konu-
larla ilgilenmiyor.  Vatandaşın gündemi,
İstanbul seçimleri ne olacak?

İstanbul çok mu önemli?
İstanbul’u önemli kılan nedir?

Sanayinin, ekonominin, siyasetin, dola-
yısıyla rantın merkezi oluşu mu? Ya da Be-
lediye gelirler mi? Nedir Allah aşkına, ne
bitmez bir seçimmiş! Belki de önemli kılan
bizim bilmediğimiz, saklanan gerçeklerdir.
Neden önemli olduğunu kapsamlı düşündü-

ğümüzde bu işin sırrına erişmiş oluruz. Ya
seçim tekrarlanırsa, YSK böyle bir karar
verirse şayet; İstanbul ve İstanbul seçmeni
daha da önem kazanmış olacak. Ancak
Türkiye’de seçim sistemi yıllarca sorgula-
nacaktır.

Suriye’de şehitler gelmeye başladı. İran
ambargosuna uyacak mıyız? Yoksa ABD
ile uzlaşıcı bir yol mu bulunur, nasıl bulu-
nur, bulunursa getirisi-götürüsü nedir ya-
kında göreceğiz. Aksi bir durum da Rusya
ile olan ilişkiler! Yani bu işin ortası yok
gibi. Ya sakaldan olacağız, ya bıyıktan.
Olası ilişkilerin bozulması, dış siyasetimizi

etkilemekle kalmayacağı, işlerin ülkemiz
açısında bazılarının deyimi ile “Beka” so-
runu haline geleceğini kestirmek zor ol-
masa gerektir.

Özetlemek gerekirse, ülke olarak sorun-
ların kuşatması altındayken, siyasetin dili
hala demiri soğutacak derecede olmadığı
gibi, ateşe odun atılmakta, körükçüler
ateşi körüklemekteler. Kısacası, toplumu
kucaklayıcı, birleştirici bir dil veya üslup,
sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.
Umarım, bizi yönetenler bu durumu gör-
müş, daha kapsayıcı, bütünleştirici bir dil
kullanır ve demiri soğuturlar.

Ya sakal, ya bıyık!
Hüseyin KAYA
GÖZLEM

kayahuseyin590@gmail.com 

EVLENDIRME DAIRESI
ARTIK GUN SAYIYOR

S osyal belediyeciliğe önem veren Başkan
Akgün, son dönemde çok sayıda sosyal
tesisi Büyükçekmece’ye kazandırarak yeni

bir rekora imza atmıştı. Yeni bir evlendirme daire-
sini hizmete açmaya hazırlanan Büyükçekmece
Belediyesi, bir kez daha çok özel bir projeye imza
attı. Yapım çalışmaları devam eden evlendirme
dairesi toplamda 20 bin 940 metrekarelik büyük
bir alana sahip. İçerisinde 380 metrekareden olu-
şan 2 modern nikah salonu, 370 metrekare fuaye
alanı, 35 metrekarelik 2 hazırlık odası 210 metre-

kare 2 takı salonu, fotoğraf odası ve otopark gibi
tüm ayrıntıların düşünüldüğü bir yapı 
konumunda.

Doğayla iç içe bir tesis 

Başkan Akgün, Nikah salonları tamamlandı-
ğında Büyükçekmeceli vatandaşlara modern ve
önemli bir hizmet daha sunmuş olunacak. Do-
ğasıyla ve göletiyle fark yaratan Büyük Atatürk
Parkı içerisinde yapımı devam eden tesisin bu-
lunduğu park alanı, nikahlarını kıyan çiftler için

unutulmaz manzaralar sunacak. park alanında
fotoğraf çektiren çiftler en güzel günlerini İstan-
bul’un en özel parklarından birinde 
ölümsüzleştirebilecek. 

Yakında hizmete girecek

İlçede modern bir nikah salonuna ihtiyaç duyul-
duğunu tespit ederek çalışmalara başlayan Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Büyük Atatürk
Parkı yeşil alanları, göleti, kafeleri, spor ve din-
lenme alanlarıyla İstanbul genelinde ziyaretçisi

bol olan bir park. İçerisinde tesislerin
yer aldığı parka inşa etmekte
olduğumuz evlendirme
dairesi sayesinde, Bü-
yükçekmece’nin
uzun zamandır ihti-
yaç duyduğu mo-
dern nikah
salonunu Büyük-
çekmecelilerin hiz-
metine sunacağız."

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün önemli projelerinden olan
Büyük Atatürk Parkı Evlendirme Dairesi’nin yapım çalışmalarında sona gelindi.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Büyük Atatürk Parkı içerisinde inşa edilen
evlendirme dairesi ve tesisini sık sık denetleyen Akgün, Büyükçekmece’nin
yakında çok özel bir evlendirme dairesine kavuşacağını açıkladı

Meclis’ten
şehitlere saygı
Büyükçekmece Belediyesi Mayıs ayı meclis 
toplantısının ilk oturumu belediye hizmet bina-
sında Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün baş-
kanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısı öncesinde 
önceki gün şehit olan askerlerimize rahmet ve
başsağlığı dileyen Başkan Akgün, Meclis’i 
şehitlerimiz için saygı duruşuna davet etti

SoN günlerdeki şehit haberlerine dikkat çeken Baş-
kan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu ülke
bu sınavdan çoktan geçmiş bir ülkedir. En büyük dar-
beyi Kurtuluş Savaşı öncesi Çanakkale’de muhteşem
destanı yazarak bütün dünyaya göstermiştir. Emper-
yalizm ne kadar proje yaparsa yapsın bizim ve yüce
Allah’ın da projesi var. o nedenle döktükleri kanda
boğulacaklardır. Türk milletinin engin denizinden isti-
fade etmiş olurlarsa bu kahpelikten vazgeçerler ama
emperyalist güçlerin masa başında planladıkları
oyunları taşeronları vasıtasıyla sahneye koyuyorlar.
Türk askerine bu vatan, devlet, bayrak ve din için
göğsünü siper etmeye devam edecek. Bugüne kadar
bu vatan ve millet için ne kadar şehidimiz olmuşsa
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatan
şehitlerimiz, en son dün toprağa düşen şehitlerimize
rahmet diliyorum." Ramazan ayının hayırlı olması te-
mennisinde de bulunan Başkan Akgün, “Sevginin,
kardeşliğin ve dostluğun yoğun yaşandığı bu güzel
Ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine hayırlar
getirmesini yüce Allah’tan diliyorum” dedi. 

Doğan Ak Parti’den istifa etti

Gündem dışı konuşmaların ardından Büyükçek-
mece Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci otu-
rumunda yer alan gündem maddeleri
görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantı-
sında Ak Parti’den istifa ederek MHP’de meclis
üyeliğini sürdürecek olan İdris Doğnan’ın yerine
Hukuk Komisyonu üyeliğine Ak Parti’den Sami

Sertadım se-
çildi. 

Büyükçekmece Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i
şenliklerini Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı
Mimarsinan Mahallesi’nde kutladı. "Bir Dilek de Sen Tut"
temasıyla yapılan şenliğe katılım yoğun oldu

Büyükçekmece Belediyesi, Mi-
marsinan Kalikıratya Romanları
Kültür ve Dayanışma Derneği,
Mimarsinan Selanik Langazlılar
Roman Kültür Dayanışma Yar-
dımlaşma Derneği işbirliği ile dü-
zenlenen “Bir Dilek de Sen Tut”
Hıdırellez Şenliği vatandaşların
yoğun katılımı ve büyük bir coş-
kuyla kutlandı. 

Şarkılar söylendi

Mimarsinan Mahallesi’nde ger-
çekleştirilen Hıdırellez Şenliği’ne
katılan vatandaşlar giyindikleri
rengarenk kıyafetlerle ateşin
üzerinden atlayarak iyi dileklerde
bulundu. Hep bir ağızdan şarkılar
söyleyerek halaylar çeken Bü-
yükçekmeceliler bahar mevsimi-

nin güneşli ve güzel günlerini
karşılamanın keyfini sürdü. 

Sağlık getirsin

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Hı-
dırellez Şenliği'ne katılan Bele-
diye Başkan Yardımcısı Başak
Sancar, "Baharın müjdecisi Hı-
dırellez’i hep birlikte karşıla-
manın mutluluğunu yaşadık.
Hep birlikte şarkılar söyleyip
oyunlar oynamanın keyfini
sürdük. Sevgi, kardeşlik ve
yardımlaşmanın günü olan Hı-
dırellez’in gelişini kutladık. Bu
keyifli organizasyona katılmak-
tan ötürü mutluluk duydum. Hıdı-
rellez Günü’nün huzur
getirmesini diliyorum” dedi.

ÇATALCA Belediye Meclisi-
nin 2019 yılı mayıs ayı top-
lantısının 1. birleşimi,

belediyemiz meclis salonunda yapıldı.
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
yaptığı açılış konuşmasında, mayıs
ayı içerisinde yer alan önemli günleri
kutladı ve idrak etmeye başladığımız
Ramazan ayının hayırlara vesile ol-
masını diledi. Mesut Üner, "İçinde
bulunduğumuz Ramazan ayının tüm
İslam Alemi için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Allah birlik ve bera-
berliğimizi hiç bir zaman bozmasın,
hep beraber güzel bir Ramazan ayı
geçirmeyi nasip etsin. Çatalca’mızda
da hayırlısı ile bu güzellikleri hem

Cumhuriyet Halk
Partisi, İYİ Parti ve Mil-
liyetçi Hareket Partili arkadaşla-
rımızla beraber bu güzel ayda birlik
beraberliğimizin diğer zamanlarda ol-
duğu gibi tekrarlanmasını diliyoruz"
dedi. 

Maddeler görüşüldü

Gündem maddelerinin görüşülme-
sine geçilen meclis toplantısında gün-
demin birinci  maddesi olan; “Dolu
ve Boş Kadro Derece Değişikliği” ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Mü-
dürlüğü'nün teklifi oy birliği ile kabul
edildi. 2. gündem maddesi olan,
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve

Ücretinin Belirlen-
mesi” ile ilgili İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi ve 3.
gündem maddesi olan “Kesin He-
sapların görüşülmesi” ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi oy
birliği ile Plan ve Bütçe Komisyo-
nuna havale edildi. Gündem dışı söz
alan AK Parti Meclis Üyesi Tuba
Uzun ve CHP Meclis Üyesi Ayhan
Tutun grupları adına Ramazan ayı,
Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kut-
lama mesajlarını ilettiler.

GÖSTERİ
NEFES KESTİ

Bale ve Modern Dans eğitmenleri ahu aktay ve Süreyya adiloğlu’nun bir yıl boyunca
büyük bir disiplin ve istikrarla eğitim verdiği bale ve modern dans öğrencilerinin atatürk

Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nda sergiledikleri performans büyük beğeni
topladı. Büyükçekmece Belediyesi Halk akademisi’nde eğitim alan minik yeteneklerin aileleri

çocukların yılsonu mezuniyet gösterilerini izlerken mutluluktan sevinç gözyaşına boğuldu. 

Sanat ve eğitimde öncüyüz

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan akgün’ü temsilen programa katılan Belediye Başkan
Yardımcısı Başak Sancar, "Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak Halk akademisi’nde kültür, sanat

ve eğitim alanlarında gerçekten öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Bu akşam bu sahnede çocukların
göstermiş olduğu performanslar bence bunun en güzel örneğidir. Çocuklar, gençler hepinizi tek
tek tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çocukları bu şekilde görünce yapmış olduğunuz
işin çok doğru olduğunu ve doğru noktaya temas ettiğinizi düşünüyorum. Tüm öğrencilerimizi,

çocuklarımızı ve değerli ahu hocama teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı. 

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Bale ve Modern Dans
öğrencilerinin yılsonu gösterisi izleyenlerin adeta nefesini kesti

BIR DILEK DE SEN TUT

Mesut Üner'den birlik vurgusu 
Çatalca Belediye Meclisi'nin

2019 yılı mayıs ayı
toplantısının 1. birleşimi

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner Başkanlığında

gerçekleştirildi. Ramazan'ın
Çatalca için hayırlı olmasını

dileyen Üner, birlik ve 
beraberlik vurgusu yaptı

Akgün, Büyükçekmece’de inşa edilecek evlendirme dairesinin yeşille ve doğayla iç içe olan bir yerde olacağını ifade etti.
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S arı-kırmızılı takım, Süper Lig’de
üç puanlı sisteme geçilen 1987-88
sezonunundan bu yana son 3

haftaya zirvede girdiği tüm sezonlarda
mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Galatasaray, 1987-88 sezonundan itiba-
ren bitime 3 hafta kala zirvede yer aldığı
11 sezonunda da şampiyonluk kupası-
nın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, son üç
haftaya zirvede girdiği 1987-88, 1993-94,
1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00,
2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve
2017-18 sezonlarında şampiyonluk ipini
göğüsledi.

Fatih Terim farkı

Galatasaray, son üç haftaya önde girerek
elde ettiği söz konusu 11 şampiyonluğun
7’sini teknik direktör Fatih Terim yöneti-
minde kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte dör-
düncü dönemini geçiren Terim, 1996-97,
1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12,
2012-13 ve 2017-18 sezonlarında bitime
3 hafta kala zirvede yer alan takımını
şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.
Galatasaray, üç puanlı sistemde son 3

haftaya averajla ikinci sırada girdiği 4 se-
zonun üçünde de rakiplerini geçerek
şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip,
1992-1993’te Beşiktaş, 2005-2006 ve
2007-2008 sezonlarında da Fener-
bahçe’yi son 3 haftada geçerek, sezon
sonunda kupayı havaya kaldırdı. Galata-
saray’ın bitime üç hafta kala averajla
ikinci sırada yer aldığı 2000-2001 sezo-
nunda ise lider Fenerbahçe şampiyonluk
elde etti.

2 maç kazan işi bitir

Süper Lig’de averajla zirvede yer alan
Galatasaray, kalan üç maçında Çaykur
Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir
Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-kır-
mızılı takım, bu 3 müsabakadan da iste-
diği sonuçları alarak son haftalarda
bırakmadığı şampiyonluğa bir kez daha
ulaşmaya çalışacak.

İç sahada kral

Süper Lig’de deplasmanda inişli çıkışlı
bir performans sergileyen Galatasaray, iç
sahada ise yenilmeyerek şampiyonluk

yarışında avantaj elde etti. Ligde 31 maç
yapan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 9
beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip file-
leri 64 kez havalandıran Galatasaray, ka-
lesindeki 29 gole engel olamadı. Teknik
direktör Fatih Terim’in öğrencileri, söz
konusu 18 galibiyetin 12’si ile 9 beraber-
liğin 4’ünü iç sahada aldı. Galatasaray,
bu sezon elde ettiği 63 puanın 40’ını
Türk Telekom Stadı’nda topladı.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki mağlubiyetlerin
tamamını deplasman maçlarında ya-
şadı. Sarı-kırmızılı ekip, 4. haftada Trab-
zonspor’a 4-0, 6. haftada Akhisarspor’a
3-0, 10. haftada Evkur Yeni Malatyas-
por’a 2-0, 14. haftada Beşiktaş’a 1-0 ye-
nildi. Deplasmanda 6 galibiyet, 5
beraberlikle 23 puan toplayan Galatasa-
ray, iç saha performansının 17 puan ge-
risinde kaldı.

Sahasında averajı 34

Galatasaray, sahasındaki golcü kimliğiyle
dikkati çekiyor. Bu sezonki 31 maçta 64 gol

atıp, kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılı
ekip, sahasında hem hücum hem de sa-
vunma açısından iyi bir performans gösteri-
yor. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom
Stadı’ndaki 16 maçta 45 gol atıp, rakipleri-
nin 11 golüne engel olamadı. Bu perfor-
mansın ardından Galatasaray’ın averajı 34
olarak gerçekleşti. Galatasaray, deplas-
manda ise 15 maçta 19 gol atıp 18 gol yedi.
Sarı-kırmızılı takımı  deplasmandaki averajı
ise 1 oldu.

8 maçı da kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de saha-
sında yaptığı son 8 maçı kazandı. Ligde iç
sahada son puan kaybını 15. haftadaki
Çaykur Rizespor maçında yaşayan sarı-kır-
mızılılar, sonrasında Türk Telekom Sta-
dı’nda oynadığı 8 maçtan da galibiyetle
galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda
27 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Sarı-kırmı-
zılı ekip, 8 mücadelenin 5’inde kalesini gole
kapattı. Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezonki
son iç saha maçını 33. hafta, şampiyonluk
mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir ile
oynayacak. HABER MERKEZİ

Spor Toto Süper Lig’in 31.
haftasında Beşiktaş’ı 2-0
yenerek liderliğe yükselen
Galatasaray, son 3 haftaya
önde girdiği sezonlarda
şampiyonluğu bırakmıyor
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yenilmeyi unuttu

Spor Toto Süper Lig’in 31.
haftasındaki derbide Beşik-
taş’ı 2-0 mağlup eden Gala-
tasaray, sahasındaki
yenilmezlik rekorunu da
egale etti. Türk Telekom Sta-
dı’ndaki son 35 lig maçını
kaybetmeyen sarı-kırmızılı
takım, 1996-1998 yıllarındaki
evinde üst üste 35 müsaba-
kada rakiplerine yenilmeme

rekorunu tekrarladı. Sarı-kır-
mızılı takım, Süper Lig’de
2016-2017 sezonunun 30.
haftasında, 6 Mayıs 2017’de
Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği
karşılaşmadan sonra saha-
sında çıktığı 35 maçta mağ-
lup olmadı. Galatasaray
evindeki son 35 lig maçının
30’unu kazanırken 5’inde be-
rabere kaldı.

Besiktas da seri bitti
Ligde üst üste 6 maç kazanarak bir anda şampiyonluk yarışının içerisine giren Beşiktaş, Galatasaray’a
kaybetti. Siyah-Beyazlılar’ın böylece hem 2019’daki yenilmezlik hem de galibiyet serileri sona erdi
Süper Lig’de ikinci devrede gös-
terdiği performansla bir anda
Galatasaray ve Başakşehir’in ar-
dından şampiyonluk yarışına
giren Beşiktaş, kritik Galatasaray
derbisinde hem istediği sonucu
alamadı hem de ilkleri yaşadı.
Siyah-Beyazlılar, bu maç öncesi
ligdeki son yengilisini 22 Aralık
2018’de yani ilk yarının son ma-
çında 4-1’lik skorla Kasımpaşa
deplasmanında almıştı. Sonra-
sında çıkışa geçen Siyah-Beyazlı-
lar, namağlup serisinin ardından

3-2’lik Konyaspor galibiyetiyle
birlikte ligde üst üste 6 maçından
da galibiyetle ayrılmıştı.

Ağır bir yara aldı

Bu açıdan bu sezonun en uzun
galibiyet serisini yakalayan teknik
direktör Şenol Güneş’in öğrenci-
leri, Cim Bom karşısında aldığı
yenilgiyle seriyi sonlandırdı.
Şampiyonluk yolunda ağır bir
yara alan Kara Kartal, ayrıca
2019 yılında ligdeki ilk mağlubi-
yetini yaşadı.

Yanal gelecek yıla bakıyor
Fenerbahçe Teknik

Direktörü Ersun
Yanal, yönetim ve

Comolli'yle bir
araya geldi. 

Tecrübeli teknik
adam "Kasımpaşa

galibiyeti bizi 
rahatlattı. Kefeni
yırttık! Şimdi asıl

önemli olan tespit
 ettiğimiz eksikler 
üzerine odaklan-
maktır. Acil plan-
lama yapmalıyız.

Transferde de 
hızlı hareket 

etmeliyiz." dedi

Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek son 3
haftaya rahat giren Fenerbah-
çe'de teknik patron Ersun ya-
nal'ın aklı fikri gelecek sezonun
şampiyon takımını kurmak. yö-
netim ve Comolli ile bir araya
gelen Ersun yanal, "Ligde kefeni
yırttık. Önümüzdeki sezon için
planlama yapmalıyız. Transferde
de hızlı haraket etmeliyiz" dedi.
Takımda ciddi eksikliklerin oldu-
ğunu dikkat çeken yanal, "Hazır-
lık kampına kadar mümkünse
tüm takviyeler yapılmış olmalı.
Transfer geciktikçe adaptasyon
da daha geç oluyor. Zaman kay-
betmeyelim" diye konuştu.

Hızlı karara gerek yok

yanal şöyle devam etti: Kalma-
sını istediğim oyuncular büyük
oranda belli. Zaafımız olan böl-
gelere karakterli, yetenekli ve
dayanıklı isimler istiyorum. sa-
dece sözleşmesi biten oyuncu-
larla bu işi çözemeyiz. Bu
oyuncular zaten genç değiller.
Çabuk karar verip, gerekli takvi-
yeleri bir an önce yapmamız şart.

Ersun Yanal

Düşen bir daha
tutulamıyor
Spor Toto Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken, gözler
bir yandan ateş hattına çevrildi. Ligin son 11 sezonuna
bakıldığında ise son 3 haftaya son 3 sırada giren 
ekiplerin sezon sonunda küme düştüğü görüldü
Spor Toto Süper Lig’de
31’inci haftada alt sıraları ya-
kından ilgilendiren karşılaş-
malar oynanırken, son 3
basamak Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor (32
puan), Bursaspor (30 puan)
ve Akhisarspor’dan (25
puan) oluştu. BB Erzurums-
por, sahasında Bursaspor’u
yenerek aldığı kritik galibi-
yetle rakibinin 2 puan önüne
geçerken 16’ncı sıraya yük-
seldi, yeşil beyazlı ekip ise
17’nci sıraya geriledi. Saha-
sında Antalyaspor karşısında
4 gollü galibiyet alan Göz-
tepe ise puanını 33’e yüksel-
terek avantajını sürdürdü ve
15’inci sıradaki yerini ko-
rudu. Akhisarspor ise saha-
sında Evkur Yeni
Malatyaspor’a kaybederek
ligin dibine demirledi.

Kimse başaramadı

Süper Lig’in son 11 sezo-
nuna bakıldığında ise son 3
haftaya ateş hattında giren
ekiplerin kendisini kurtara-
madığı ve sezon sonunda
küme düştüğü görülüyor.
Son olarak 2006/07 sezo-
nunda Gaziantepspor, son 3
haftaya 36 puanla 16’ncı sı-
rada girmesine karşın elde
ettiği 2 galibiyet ve 1 beraber-
likle puanını 43’e yükselterek
ligi 11’inci basamakta ta-
mamladı. Buna karşın o
sezon son 3 haftaya 38 pu-
anla 13’üncü sırada giren
Antalyaspor, kalan hafta-

larda sadece bir beraberlik
alınca 16’ncı basamağa geri-
leyerek sezon sonunda küme
düştü. O sezon son iki sıra
ise değişmezken küme düşen
diğer ekipler Kayseri Erci-
yesspor ve Sakaryaspor
oldu.

Bursa kabus yaşıyor

Bundan 8 sezon önce Süper
Lig’i şampiyon olarak nokta-
layan ve ateş hattında yer
alan ekipler arasında bu un-
vana sahip tek takım olan
Bursaspor, son 2 sezonda da
küme düşme korkusunu ya-
kından hissetti. Geçtiğimiz
sezon 30’uncu haftaya ateş
hattının 4 puan önünde
giren yeşil beyazlılar arka ar-
kaya aldığı 2 galibiyetle ara-
daki puan farkını 7’ye
yükseltirken; son 3 maçta
mağlup olmasına karşın se-
zonu 13’üncü sırada ta-
mamladı. Önceki sezon ise
Bursaspor, 27’nci hafta Kar-
demir Karabükspor’u yener-
ken küme düşme hattıyla
arasındaki puan farkını 12’ye
çıkardı. Ancak arka arkaya
gelen 6 mağlubiyet sonrası
15’inci sıraya gerileyen yeşil
beyazlılar, 16’ncı Çaykur Ri-
zespor’un sadece 2 puan
önündeydi. Son maçta ise
deplasmanda Trabzonspor’u
yenen yeşil beyazlılar, Rizes-
por’un da kazanmasına kar-
şın puan farkını korudu ve
ligde kalmayı son anda 
başardı.

Göztepe uyandı

Antalyaspor'u evinde 4-1 yenen
Göztepe ayağa kalktı

SPOR Toto Süper Lig'de önceki hafta Medi-
pol Başakşehir galibiyetiyle kara bulutları dağı-
tan Göztepe, üst sıraları hedefleyen
Antalyaspor'u da evinde 4-1 yenerek ayağa
kalktı. Kümede kalma yolunda çok kritik bir 3
puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar bi-
time 3 hafta kala düşme potasındaki Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde
15. sıradaki yerini korudu. Göztepe, Antalyas-
por galibiyetiyle iç sahadaki kötü performan-
sına son verirken, 23 hafta sonra ilk kez seri
galibiyetler elde etti. Evindeki son 4 karşılaş-
mada Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp
Trabzonspor'a 3-1, Akhisarspor ve Erzurums-
por'a 1-0 yenilen Göz-Göz, taraftarına büyük
sevinç yaşattı. Göztepe 5. ve 7. haftalar ara-
sında da Kayserispor, Trabzonspor ve Kon-
yaspor'u üst üste yenmesinin
ardından bir daha seri
yakalayamadı. Hem
galibiyete imza
atan hem de ilkleri
başaran Göztepe
uyandı. Göz-Göz
bu sezon ilk kez
3'ün üzerinde gol
atarak sevenlerini ol-
dukça mutlu etti.

Filede ilk transfer geldi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, ilk transferini VakıfBank'tan
yaptı. Sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank'ın ABD'li smaçörü
Kelsey Robinson, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.
1992 doğumlu olan 1.88 boyundaki ABD Milli Takımı oyuncusu,
özellikle VakıfBank'taki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve
takımının kazandığı başarılarda büyük pay sahibi olmuştu.




