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O ruç tutmanın insanın biyo-psiko-
sosyal yapısı üzerine nasıl bir etki
yaptığını gösteren yeterli çalışma-

lar yeterli derecede bulunmamakla birlikte
aslında çok araştırmaya değer bir konu
olabilir. Biyo-psiko-sosyal bir varlık olan
insan üzerine Ramazan ayının etkilerini de-
ğerlendirirken her üç yönden (yani biyolo-
jik, psikolojik ve sosyal açıdan) konuyu ele
almak daha faydalı ve güzel olacaktır.
MyLife Psikolojik Danışmanlık Müdürü
Prof. Dr. Ekrem Çulfa, ramazan ayında
psikolojik değişimleri anlattı.

Muhtemelen oruç tutulduğunda vücudun
aç ve susuz kalması sonucu bir stres cevabı

oluşmaktadır. Bu durumda oruç tutan bir
kişi farkında olmadan strese karşı bir eg-
zersiz yapıyor olabilir. Oruç tutmakta bizi
strese karşı daha dayanıklı yapıyor olabilir.
Genelde stresli ve asabi olan kişilerin ilk
günler dışında ramazan ayında daha sakin
olduğunu gözlemliyoruz. Benzer şekilde
gerilimini azaltmak için düzenli alkol alan
bireylerin oruç tuttuğu dönemde alkolü bı-
rakabildiğini biliyoruz.

Orucun, manevi huzur, sabredebilme,
manevi açıdan mükâfatlandırılacağına
inanma gibi ödüllendirici bir yönü vardır.
Bu sebeple orucun, depresif şikâyetleri,
kaygı-endişe hallerini ve madde kullanım

bozukluğunu bir şekilde
azalttığı söylenebilir. Ayrıca, Ramazan
ayında suç oranlarının düşmesi ve 
intihar olaylarında azalma bilgilerimiz
arasındadır.

Sahura Kalkmak Depresyona 
Karşı Koruyucudur

Sahur için gece kalkılması ile depresyon
tedavisinde uygulanan uyku deprivasyonu
(uyku yoksunluğu) metodu benzerlik göster-
mektedir. Bu bağlamda sahura kalkma
depresyona karşı koruyucu bir etki olarak
ele alınabilir.

Oruç Dürtü Denetimine Olumlu Etki Yapar
Oruç tutan kişi açlık, saldırganlık gibi

dürtülerini kontrol etme egzersizleri yap-
mış olur. Dolayısıyla dürtü denetimine
olumlu katkı yaptığı çıkarımı yapılabilir.
Ancak psikiyatrik bir bozukluk olan dürtü
kontrol bozukluklarına karşı nasıl etki et-
tiği daha fazla araştırılması gereken bir
konudur. İnsanın bir inancının olması ha-
yata ve hatta ölüme derin bir anlam bulma-
sına vesile olur. İnanca ve dine yönelik
eylemler hem birey hem de toplum ruh sağ-
lığı açısından cezbedici olduğundan insanlı-
ğın en büyük ruhsal yönelimlerinden biri
haline gelmiştir.

Oruç Empati Yeteneğini Geliştirir

Gün içinde açlık gibi duyguların dene-
yimlenmesi ile Ramazan ayı dışında da
açlık ile mücadele eden insanların ne hisset-

tikleri anlaşılmaktadır. Bu durum bir ba-
kıma empati yeteneğini (başkasının bakış
açısı ve hisleri ile ilgili ince sinyalleri algı-
lama becerisi) kazandıran bir eğitim ol-
maktadır. Sosyal yapıda kişiler arası
kopukluğun, bencilliğin (narsistik tutum) ve
“bana ne”ci zihniyetin önüne geçilmektedir.

İftar, teravih gibi ibadetler sosyalleşmeye
yol açmaktadır. Sadaka, zekât gibi ibadet-
ler ise sosyal yardımlaşmayı sağlamaktadır.

Ramazan ayında ibadet olarak yaptığı-
mız her davranışın manevi yönden olduğu
kadar bireyin ve toplumun biyopsikososyal
yönüne de birçok faydası olduğu açıktır. Bu
tespitler gerek seanslara gelen danışanları-
mın ve kişisel kanaatlerim olmakla beraber
daha sonra yapılacak araştırmalarla oru-
cun insan biyolojisine ve psikolojisine hem
de toplum sosyolojisine etkileri bilimsel
olarak araştırılması gereken konulardır.

Oruç insanın ve toplumun ruh 
dünyasını nasıl etkiliyor?
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R amazan ayının ilk haftası vücutta ‘algı-
lama dönemi’ olarak adlandırılıyor. Özel-
likle ilk iki ya da üç gün hipoglisemi, baş

ağrısı, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, dalgınlık,
uykuya eğilim, hazımsızlık, şişlik, ekşime yaşanı-
yor, kan basıncı düşüyor ve vücut toksin üretmeye
başlıyor.
Bu sebeple ilk haftaya dikkat edilmesi gerektiğini
söyleyen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı,
iftar ile sahur arası yeterli ve alkali su tüketildi-
ğinde, sahurun zamanında iftarın da ziyafet haline
getirmeden yapıldığında sorunların azalacağını
ifade ediyor.

SıcAK günDe SOğUK ıçme

İlk haftada şişkinlik ve geğirmelerin olabileceğini
söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Sağ-
lıklı Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı,

“Kesinlikle iftar sofrasında gazlı içecek olmasın.
Çünkü karbondioksit kabarcıkları sindirim siste-
minde hava boşluğuna neden olur. Sıcak günlerde
aşırı soğuk içecekler de vücutta karbon birikimine
neden olur. Yemeklere özellikle iftar sofrasında içi-
len çorbalara koyacağınız zencefil, rezene, zerde-
çal, kişniş, karabiber ve anason gibi baharatlar
şişkinliği azaltır” diye açıklamada bulundu. Sağlıklı
Yaşam Uzmanı Saçaklı oruç tutan kişiler için de
susamaya ve şişkinliğe karşı özel bir tarif verdi.

İşte SUSAmAyı AzAltAn tArıf

“2 litre suyun içine, 1 adet çubuk tarçın, 6 adet ka-
ranfil, 1 adet dilimlenmiş limon, 2-3 sap mayda-
noz, 1 adet zerdeçal kökü koyun. 8-10 saat
bekletin, iftar ile yatana kadar olan sürede 1,5 lit-
resini, kalanını da sahurda tüketin” diye tavsiyede
bulunan Sağlıklı Yaşam Uzmanı Saçaklı ayrıca,

“Sahurda çok su tüketiminin boşaltımı hızlandırdı-
ğını ifade eden Saçaklı, “ Bu da sahur sonrası şiş-
kinliğe ve susamaya neden olur. Kilo başına en az
30 mililitre su tüketilmesi yeterlidir. İftar ve sahur
arasında yeterli besin, sıvı ve tuz alınmalıdır” dedi.

3 ADet HUrmA, 4 ADet zeytın...

Uzun süre açlıktan çıkmış mideye bir anda yükle-
nildiğinde yaşanacaklardan bahseden Saçaklı
şöyle konuştu: “Mide-bağırsak sistemi ve kalp yo-
rulur. Tansiyon birden yükselir, nabız artar, kalbin
oksijen ihtiyacı artarak sıkıntıya girmesine yol
açar. Bunun çözümü için iftar öncesi 1 ya da 2 bar-
dak su içtikten sonra, 3 adet hurma, 4 adet zeytin 1
kâse çorba içince sofradan kalkın. Yemeğe 12 ya
da 18 dakika ara verin. Nedeni ise mideden beyne
bu sürede doyma sinyalleri gidiyor. Her lokmayı
iyice çiğnedikten sonra yutun.” DHA

Aile rehberi

Assoc Prf. Dr. Ekrem ÇULFA
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Çarşı Migros Karşısı 

Sağlıklı Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı 
ramazan ayında susamayı ve şişkinliği
azaltan bir karışım tarifi verdi. Saçaklı,
“Kesinlikle iftar sofrasında gazlı içecek
olmasın. Çünkü karbondioksit kabarcıkları
sindirim sisteminde hava boşluğuna 
neden olur. Sıcak günlerde aşırı 
soğuk içecekler de vücutta karbon
birikimine neden olur" dedi

ŞİŞKİNLİK AZALTAN
ÖZEL BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Haluk Saçaklı, şişkinlik için de bir tarif pay-
laştı. “Ebegümeci, ısırgan otu, şahtere

otu birer çorba kaşığı olmak kaydıyla
1 litrelik suya koyun 3 - 5 dakika
kaynatın süzün ve 1 bardak için”

ifadelerini kullanan Saçaklı,
“İftar sonrası vişne, armut,

elma, kavun, karpuz,
kivi, şeftali, ananas,
erik gibi toksin atıcı

meyveleri tercih
edin” diye

öneride bu-
lundu.  

SISKINLIGE SISKINLIGE SISKINLIGE SISKINLIGE SISKINLIGE SISKINLIGE SISKINLIGE SISKINLIGE 
karsı özel tarif

SISKINLIGE 

Bir yUdUm sU 
Bir ÖmÜr saĞlıK
Küçükçekmece'deki bir ilkokulda görev yapan öğretmen Filiz Onur, bir öğrencisi
yetersiz su tüketimi nedeniyle böbrek rahatsızlığı geçirince, 'Bir Yudum Su, Bir
Ömür Sağlık’ projesini hayata geçirdi. Öğrencilere su içmenin önemi konusunda
farkındalık kazandıran proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Eğitimde İyi 
Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi'ne katılmaya hak kazandı
SefaköY’deki Penyelüks Hasan
Gürel İlkokulu’nda eğitim gören
Seher Özkocaman (8) geçen yıl ra-
hatsızlanıp, hastaneye kaldırıldı. Te-
daviye alınan Özkocaman'ın yetersiz
su tükettiği için böbreklerinden ra-
hatsızlandığı belirlendi. Bu olayın
ardından minik Seher'in sınıf öğret-
meni Filiz Onur su içmenin öne-
mine dikkat çekmek ve farkındalık
oluşturmak amacıyla ‘Bir Yudum
Su Bir Ömür Sağlık’ projesini ha-
yata geçirdi.

Okulda toplantı düzenlendi

Projenin başında öğrencilerin ne
kadar su içtiğini belirlemek için test-
ler yapıldı. Daha sonra proje kapsa-
mında okulda her gün 2’nci ve 5’inci
derslerin başında su içme etkinlikleri
düzenlendi, öğrencilerin su içme ko-
nusunda bilinçlenmesi için birlikte
dövizler hazırlandı, afişler boyandı,
su içme günlükleri tutuldu. Seher
Özkocaman’ın da aralarında bulun-
duğu 3-A sınıfının öğrencileri, su
damlası kostümlerini giyerek sınıfları
gezip arkadaşlarını bilgilendirdi. Öğ-
rencilerle birlikte velilerin de bilin-
çlendirilmesi için okulda toplantılar
düzenlendi. Sınıflar, okul merdiven-
leri ve öğrencilerin göreceği çeşitli
yerlere, su içmeyi hatırlatmak için
çeşitli uyarı tabelaları asıldı. Öğret-
men Filiz Onur'un projesi, Milli
Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı
'Eğitimde İyi Örneklerden Özgün
Uygulamalara Sergisi'ne katıl-
maya da hak kazandı.

Veliler de 
bilinçlendi

Öğretmen Filiz
Onur, projenin is-
tekten ihtiyaca
döneceğini be-
lirterek, "Öğ-
rencim Seher
geçtiğimiz sene
rahatsızlandı, 1
hafta okula gele-
medi. Ailesiyle ko-
nuştuğumda
yetersiz su tüketimi
nedeniyle böbrek ra-
hatsızlığı geçirdiğini öğren-
dim. Sonrasında
düşündüm ve fark ettim ki
aslında ben bile su içmi-
yorum. Su tüketiminin ne
kadar önemli olduğunu
bildiğim için hem ken-
dime, hem de ço-
cuklara bu
farkındalığı
kazan-

dırmak için bu projeyi başlattım. Bu
proje sayesinde, ileride çocuklar için
su tüketimi istekten çok ihtiyaca dö-
necek. ‘Su şişeleri gözümüzün
önünde dursun, 2’nci ve 5’nci dersle-
rin başlarında birbirimize hatırlata-
lım ve sularımızı içelim’ dedim
Çocuklarla birlikte biz ve veliler de
bilinçlendik. Velilerimiz de çocukla-
rıyla birlikte su içiyor" dedi.

İyi bir şeye vesile oldu

Okul Müdürü Fehmi Anras ise
"Proje kötü bir olayla başladı, ancak
iyi bir şeye vesile oldu. Öğrencimizin
rahatsızlandı, ancak tüm okulu etki-
ledi, güzel sonuçlar elde ettik. Hem
öğrenciler, hem öğretmenler, hem de
velilerde farkındalık yarattı. Öğrenci-
lerimize ön testler yaptık ve ne kadar
su içtiklerini öğrendik, daha sonra
öğretmenlerimize bu konuda konfe-
rans verip onları da bilgilendirdik.
Projeye velilerin katılması önemliydi.
Bu su tüketiminin okulla sınırlı kal-
maması için velilerle görüştük, anlat-
tık ve projeye dahil ettik. Güzel bir
çalışma oldu ve sonucu da olumlu
oldu. Ayrıca Şube Müdürümüz Ali

Çibuk da projeye çok
destek oldu, onun da

katkılarıyla proje-
miz İstanbul ve
çevre illerde ya-
yıldı" diye ko-
nuştu.  DHA

Yeni kitabı
Kapalıçar-
şı’nın Taş-

ları’nda 500 yıllık Kapalıçarşı
geleneği ve mücevherat ustalarını

anlatan Fatoş Altınbaş Sarıgül, kitapla
aynı adı taşıyan sanat galerisi ‘The Sto-
nes of Grandbazaar Arts & Design’ı açtı.
Sarıgül, Akaretler’de açılan galeride ser-
gilerden söyleşilere, çeşitli sanat ve tasa-
rım etkinliklerine ev sahipliği yaparak
sanata katkı sunacağını belirtti. Kita-
bında 500 yıllık Kapalıçarşı geleneği ve

mücevherat ustalarını anlatan Sarıgül,
Akaretler’de açılan galeride sergilerden
söyleşilere çeşitli sanat ve tasarım etkin-
liklerine ev sahipliği yapacağını
belirtti.  Sarıgül, sanat galerisindeki ilk et-
kinliğini öğrencileriyle yaparak, deneyim-
lerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu.

Ustalarla görüşmüş

Sanat galerisindeki ilk etkinliği öğrenci-
lere ayıran ve Altınbaş Üniversitesi Güzel
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencile-
riyle bir araya gelen Fatoş Altınbaş Sarı-

gül, öğrencilerle
deneyimlerini paylaşa-
rak, tavsiyelerde bu-
lundu. İş dünyasına
mücevherat işiyle baş-
layan Altınbaş ailesi-
nin bir üyesi olan
Fatoş Altınbaş Sarıgül,
aile olarak sanat ve ta-
sarıma büyük önem
verdiklerini söyledi. 
Açtığı sanat galeri-
sinde sergilenen mü-
cevherat

koleksiyonunun Kapalı Çarşı’nın Er-
meni ustaları tarafından yapıldığını anla-
tan Sarıgül, "Doktora tezimi yazarken 7
Ermeni ustayla çalışma imkanı buldum.
Hepsi şu anda zor şartlar altında Kapalı
Çarşı’da mesleklerini sürdürmeye çalışı-
yorlar. Kapalı Çarşı’ya daha önceleri zi-
yaretlerimde çok güzel çalışmalar
yaptıklarını görmüştüm. Sonrasında bu
kitapla birlikte bu değerli eserleri bir
araya getirip bir koleksiyon yapmak iste-
dim" dedi. 

Kızlar da çırak olabilir

Söyleşide öğrencilerin sorularını da ya-
nıtlayan Fatoş Altınbaş Sarıgül, erkekler
kadar kız öğrencilerin de tasarım ustası
olabileceğine vurgu yaparak, “Kızlar takı
mücevherat tasarımındaki ince işçiliğe
daha yatkınlar ve bu işe erkekler gibi çı-
raklıktan girmeyi kabul ediyorlar. Kapalı
Çarşı’nın ustaları gerçekten çok saygı de-
ğerler. Orada bir kültür var; ‘biz önce çı-
raklarımıza adabı, edebi sonra mesleği
öğretiriz’ diye. Gerçekten de ustalık- çı-
raklık kavramı aslında Türkiye’nin çok
ihtiyacı olan bir kavram” dedi. DHA

TARİHSEL

YOLCULUĞA

ÇIKTILAR

500 yıllık gelenek

masaya 
yatırıldı



K adıköy'de dün eşi Billur Cucur'ü bı-
çaklayarak öldürdüğü iddiası ile
gözaltına alınan Türkay Cucur,

emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı
yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı'na sevk edildi. Türkay Cucur
savcılık sorgusunda, eşi ile 2009 yılında ev-
lendiklerini, bir süre sonra aralarında şid-
detli geçimsizlik başladığını dediği öğrenildi.
Eşinin psikolojik sorunları olduğunu savu-
nan Türkay Cucur, "Kendisini tedavi ettir-
mek amacıyla birkaç kez hastaneye
yatırdım. Yeşil reçeteye bağlı ilaçlar kullanı-
yordu. Bu süreçte eşimle aramızda prob-
lemler oluştu" dedi.

İtiraf etti

4 yıl önce iş yerinde geçirdiği iş kazası nede-
niyle çalışmadığını söyleyen Türkay Cucur,
"Yaklaşık 20 günden beri evden çıkmadım.
6 Mayıs 2019 tarihinde 04.00'da eşimin ila-
cını verdim. Konuşmaya başladık. Bunalım
içerisinde kendisini yastıkla boğmaya çalış-
tım. Elime sivri uçlu bir demir parçası geçti,
sussun diye bir kaç kez vurdum. Bana, 'sana
eziyet çektirdim istersen öldür beni' dedi. O
arada 'komşular yetişin' diye bağırıyordu.
Aramızda arbede oldu. Kapıya doğru
koştu. Mutfaktan aldığım küçük ekmek bı-
çağı ile kendisine vurmaya başladım. O sı-
rada bıçak kırıldı, başka bıçak aldım
saplamaya başladım. Kaç defa sapladığımı
bilmiyorum" dedi.

Apartman görevlisine anlatmış

Ardından banyoya giderek yıkandığını, üze-

rini değiştirdiğini, çantasını hazırladığını ve
eşinin başına geçip yarım saat konuştuğunu
söyleyen Türkay Cucur, parası olmadığı
için evden bulunan bir adet altın künyeyi
alıp Kadıköy'de bozdurduğunu söyledi. Ar-

dından apartman görevlisini arayarak ona
yaptıklarını anlattığını söyleyen Türkay
Cucur, apartman görevlisinin bildirmesi
üzerine polislerin kendisini yakaladığını kay-
detti. DHA
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Afgan işçi kaza kurbanı oldu

OlAy, Beşiktaş Bebek Ma-
hallesi, Ayaz Bostanı Çık-
mazı sokak’ta saat 15.00

sıralarında meydana geldi. İddiaya
göre, bir inşaatın temelinde bulunan
taşı spiral taşlama makinesi (taş kes-
mede kullanılan makine) ile kesmeye
çalışan Afganistan uyruklu bir işçi,
makinenin başındaki diskin çıkması
sonucu kasığından yaralandı. Haber
verilmesi üzerine bölgeye polis ve

sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri kasığındaki atar
damarı kesildiği belirlenen Afgan işçi-
nin aşırı kan kaybetmesi sonucu ha-
yatını kaybettiğini belirledi. Olayın
yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken
polis ekipleri inşaat alanında delil in-
celemesi yaptı. İşçinin cansız bedeni,
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki
incelemelerinin ardından Adli Tıp
Kurumu Morgu’na götürüldü.

eSInI defalarca
bIcakladI!

Bebek’te bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan Afganistan
uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Kasığındaki atar
damarı kesilmesi sonucu aşırı kan kaybeden Afgan işçi olay yerinde hayatını kaybetti

Bunalıma girdiği için ci-
nayeti işlediğini savu-
nan Türkay Cucur, eşine
açtığı boşanma davasını
sonradan geri çektiğini
ve olaydan dolayı piş-
man olduğunu söyledi.
Türkay Cucur, savcılık
sorgusunun ardından,
"Eşi kasten öldürmek"
suçundan tutuklanması
talebiyle Nöbetçi Sulh
Ceza Hakimliği'ne sevk
edildi. Türkay Cucur,
mahkemedeki sorgusu-
nun ardından, "Eşi kas-
ten öldürmek" suçundan
tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

Son pişmanlık
neye yarar?

Kadıköy'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Türkay Cucur,
"Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Cucur, “Bıçağı aldım
ve ona defalarca sapladım. Kaç kere sapladığımı hatırlamıyorum” dedi

Hasan Cemal’e
PaRa CezasI

Bir haber sitesinde 2015'te yayınlanan köşe yazısı nedeniyle "PKK
terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci
Hasan Cemal, 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı

İstAnbul 36. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmaya,

tutuksuz yargılanan Hasan
Cemal, avukatı Fikret İlkiz ile
birlikte katıldı. Duruşma savcısı,
sanık Cemal'in cezalandırılması
yönündeki mütalaasını tekrar-
ladı. Hasan Cemal savunma-
sında her zaman barışı
savunduğunu, terör örgütü pro-
pagandası yapmadığını ve alet
olmadığını söyleyerek beraatini
istedi.

3 bin 360 lira ceza

Mahkeme heyeti, sanık Hasan
Cemal'in "PKK terör örgütü pro-
pagandası yapmak" suçundan

önce 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ce-
zası verdi. Sanığın daha önce İs-
tanbul 22. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde de örgüt propa-
gandası suçundan 1 yıl 3 ay
hapis cezasına mahkum edildi-
ğini ve bu dosyaların birleştirile-
rek görülmesi gerekmesi
nedeniyle cezada mahsup yapı-
larak Cemal'in 3 ay 22 gün hapis
cezasına çarptırılmasına karar
verildi. Heyet, suçun işlenmesin-
deki özellikleri dikkate alarak bu
cezanın da netice olarak 3 bin
360 TL adli para cezasına çevril-
mesine hükmetti. Heyet, sanığın
sabıkalı oluşunu dikkate alarak
hükmün açıklanmasını geri bı-
rakmadı ve cezayı ertelemedi.

İddianamede,
PKK'nın silahlı bir
terör örgütü olduğu
belirtilerek sanık
Hasan Cemal'in 4
Aralık 2015 tarihinde
t24 adlı sitede "Sil-
van'dan: Bizi acılara
ve ölümlere o kadar
alıştırdılar ki…" baş-
lıklı köşe yazısı yayım-
ladığı anlatılıyordu.
Sanık Cemal'in bu ya-

zısında, silahlı terör
örgütü PKK'nın şehir
yapılanmasının cebir,
şiddet ve tehdit içeren
yöntemlerini meşru
gösterecek veya bu
yöntemlere başvur-
mayı teşvik edecek şe-
kilde propagandasını
yaparak "Terör örgütü
propagandası yapma"
suçunu işlediği öne sü-
rülüyordu.

İddİanameden
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Pendik'te trafikte hızını alamayan araç önünde duran araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç da önündeki kamyona çarptı. Araçlarda
maddi hasar meydana gelirken kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı

kAzAlAr, geçtiğimiz gün Pendik
Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi
üzerinde 14.30 sıralarında meydana

geldi. Aracıyla seyir halinde olan Z.K., önünde
duran araçları görerek yavaşladı. O sırada arka-
dan gelen M.T. yönetimindeki araç hızını ala-
mayarak önünde duran araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç,
önünde duran kamyona çarptı. İhbar üzerine
olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç-

larda maddi hasar meydana geldi. Yolda kalan
araçlar daha sonra çekici yardımı ile yoldan
çekildi. 

Araç içinde duramadı

Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye
kaydedildi. Görüntülerde kamyonun yavaşlayıp
durması ile arkasındaki araç da duruyor, aracın
arkasından gelen araç ise duramayarak önün-
deki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savru-
lan araç da önündeki kamyona çarpıyor.

Tuzla’da bir iş yerinin deposunda çalışma
sırasında forkliftten düşen tankın altında
kalan tır şoförü, feci şekilde can verdi

tuzlA'dA bir iş yerinin deposunda ça-
lışma sırasında forkliftten düşen tankın al-
tında kalan tır şoförü, feci şekilde can

verdi. Şahsın cenazesi olay yerindeki incelemenin ar-
dından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay, Tuzla Mes-
cit Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir
lojistik firmasının deposunda saat 18.30 sıralarında
gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü aracında
taşıdığı yükü boşaltmak için iş yerinin deposuna
geldi. Tırın kasasındaki yük forklift ile indirildiği sı-
rada, tır şoförü forkliftteki bir tankın düşmek üzere
olduğunu fark etti. Tankı düzeltmek isteyen şoför o
sırada üzerine düşen tonlarca ağırlıktaki tankın al-
tında kaldı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri tır şoförünün hayatını kay-
bettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek
inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin
ardından cenaze adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaygan zemin kazaya neden oldu
Haliç Köprüsü'nde, yağışlı hava nede-
niyle meydana gelen kazada bir kişi
hafif yaralandı. Kaza nedeniyle köprü

üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 01:30
sıralarında Haliç Köprüsü, Edirne istikametinde
meydana geldi. İddiaya göre Emrecan Kömür-
cü'nün kullandığı ve Mecidiyeköy istikametinden
Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 LK
0558 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganla-
şan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.Trafik yo-
ğunluğu varKazanın ardından olay yerine sağlık,
itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ta-
rafından araçtan çıkarılan Kömürcü'ye ilk müda-
hale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
yapıldı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yo-
ğunluğu yaşanırken ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kömürcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğreni-
lirken, otomobilin çekici ile olay yerinden çekilme-
sinin ardından trafik normale döndü.

Park
halinde

ArnAvutköy'de park halindeki
bir araç henüz bilinmeyen bir se-
bepten alev alev yandı. Vatandaşla-
rın korkulu bakışları arasında bir
anda alev topuna dönen aracı sön-
dürmek için itfaiye ekipleri seferber
olurken, yangın anları bir vatanda-
şın cep telefonu kamerasına saniye
saniye yansıdı. Olay önceki gün Ar-
navutköy Merkez Mahallesi Os-
mangazi Caddesi üzerinde park
halinde bulunan bir araçta mey-
dana geldi. Cadde üzerinde bir
apartmanın önüne park halinde bı-
rakılan binek araç henüz bilinme-
yen bir sebepten yanmaya başladı.
Bir anda aracın alev aldığını gören
alev gören çevredeki vatandaşlar
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Arnavutköy İt-
faiye Amirliğine bağlı ekipler alev
topuna dönen aracı yaklaşık yarım
saat süren çalışmanın ardından
söndürdü. Apartmanın hemen
önünde yanan araçtan çıkan alevler
bitişiğindeki apartmana da zarar
verirken araç kullanılamaz hale
geldi. Vatandaşların söndürme ça-
lışmalarının korkulu gözlerle izle-
diği o anlar cep telefonu
kamerasına saniye saniye yansıdı.
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S ilahlar yapın bol bol çeşit çeşit,
Bombalar, füzeler, toplar, tüfekler
yapın insan öldürmek için. 

Çeşitlerini türetin silahların daha çok
daha toplu daha kesin ölümler için. 

Sonra çıkın ortaya bağırın, çağırın,
ahkam kesin. İnsan hakkı, yaşam hakkı, me-
deniyet cart curt 

Düşürün insanları birbirine fitne- fesatlar
uydurun.                                                           

Çıkarlarlarınızı arttırın, doldurun 
kasalarınızı.                                                                            

Daha çok, daha da çok kazanın, daha çok
satın silahları, daha çok yaşansın ölümler
yokluklar yoksulluklar.

Sizde daha çok bağırın, çağırın özgürlük-
ler insanlar içindir diye. Bağırın yaşasın me-
deniyet. 

Yaşasın uygarlık, yaşasın kardeşlik. Yaşa-

sın da yaşasın…….                                                                                  
Her şey yaşasın. Çünkü ölen bir insanlık

var. Kendisi gibi düşünmeyeni kendi ırk yada
dininden olmayanı modern gıcır gıcır, üstün
teknoloji ürünü, taptaze silahlarla öldüren
çağdaş insanlık var. hemde medeni - medeni,
kıymık- kıymık öldürülen zavallı insanlık. 

Sakın durmayın. Bölün insanları ayrıştırın
birbirlerinden düşman edin kardeşleri. sevgi
saygı da neymiş. Boş lakırdı bunlar.

Toplumlarda Sebepler yaratın insanlar 
savaşsın diye. Daha güzel, daha ani ölümler
olsun yeni yeni ocaklar sönsün, daha temiz
ve sıcak kan kokan, insanları paramparça
edecek silahlardan çıkacak ölümler 
olsun diye. 

Daha çok satın silahları. Ne de olsa sava-
şın temel bahanesi hazır “insan hakları “Bi-
rine siyah öbürüne beyaz deyin insanların
bölünsünler.

Olmazsa dini kullanın nede olsa Bilmez
insanlar hiç bir dinde öldürmenin günah ol-

duğunu, gerçi bilseler de bil-
memezlikten gelirler işlerine gelmeyeni.

Bölün insanları sömürün öldürün amacı-
nız belli “medeniyet” uğrunadır yaptığınız
her şeySilahlar hediye edin alamayanlara
daha çok daha sıcak kan aksın diye.

kırmızı oluk oluk akmalı kan. Aksın ki,
aktıkça daha çok medeniyet gelsin medeni-
yete muhtaç ülkelere sattığınız yada verdiği-
niz silahların parasıyla. 

Hem ne olur ki her yıl birkaç milyon insan
medeniyet yolunda savaşlarda yada terör
olaylarında  ölürse.      

Örgütler kurun mesela, sonra örgütlerle
savaşmak için başka örgütler oluşturun si-
lahlar konuşsun ölümler gelsin yokluklar 

ve acılardır uydurduğunuz katil medeniyeti
getiren.

Bağırın, daha çok, daha da çok bağırın
“yaşasın insanlık” yaşasın barış” yaşasın
medeniyet” “yaşasın da yaşasın…..”

İnsanların sıkılmasına uyanmasına izin
vermeyin sakın savaş bitmeli diyerek durdu-
run zamanı daha çok silah satın. Barış za-
manın da savaşa hazırlanmalı insanlar. Hep
kavgaya kaosa hazır tutun onları. Tedbir
amaçlı silahlar satın onlara. 

Sonra barış için savaşsın insanlar. Barış
için savaşmak iyidir. Kendini haklı görmeyi
sağlar “barış için savaş” hem haklıda olur-
sunuz o zaman.  barış için dökülen
kanlar kutsanır mı? Bilmem ama. En güzel
savaş nedenidir.

O kanlar içinde boğulan insanlar sizin
sattığınız silahlarla barış’ı getirirler mi?
Sanmıyorum ama olsun  iyi bir şey olmalı
mediniyet kisvesi altında insanlık ve barış
için savaşmak 

Ben iyisimi sizin gibi medeniyet sahibi 
insanları daha çok meşgul edip canlılar için
ölüm kusan silahları yapmanıza satmanıza
mani olmayayım.

Biliyorum canınızı sıktım birazcık. Eee o
kadar olacak. Nede olsa ben sizin kadar me-
deni değilim  hem sizin yanınız da insan bile
sayılmam aslında. Çünkü hiçbir hakkım yok. 

İnsan olan sizsiniz dolayısıyla bütün hak-
lar da sizin. Bunu biliyorum.

Affinıza mazhar olmak için size bir türkü
söyleyeyim de neşelenin azıcık sevgili 
medeniyet sahibi beyler..

14 yaşım diken ile kaplanmış,
Göz ucuma karıncalar toplanmış.
Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne
Alın yazım okur gibi saplanmış.
Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne 
Alın yazım okur gibi saplanmış.
Uyu Memik oğlan uyu,
Öte gecelerde büyü. 
VESSELAM…..

Medeniyet cart curt

B irlik ve beraberliğin önemini yaşat-
mak, kardeşlik ve dayanışmayı pay-
laşmak amacıyla Silivri Belediye

Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde
Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek
Gönül Sofraları’nın ilki Gazitepe Mahal-
lesi’nde kuruldu. Yağışlı havaya rağmen iftar
sofrasına katılan yüzlerce mahalle sakini eza-
nın okunmasıyla oruç açtı. İftar yemeğine Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltı-
koğlu, Gazitepe Mahallesi Muhtarı Seçattin
Ildiz, İBB ve Belediye Meclis Üyeleri, MHP
İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve Gazitepeli va-
tandaşlar katıldı.  

Gazitepe’nin yeri ayrı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
gönül sofrasında buluştuğu hemşehrilerine
şöyle konuştu: “Silivri’de doğup büyümüş
Kamilobalı bir kardeşinizim. Bugün de Silivri
Belediye Başkanı olarak huzurlarınızdayım.
Hayatımdaki en mutlu yıllarımdan birini,
ikinci köyüm olan Gazitepe’de yaşadım. İlk
amatör küme kurulduğunda biz Gazitepes-
porla, Silivri ve Çatalca bölgesindeki amatör
kümenin şampiyonu olduk. Bu nedenle çok
anım var burada. Bunu hamaset için değil
gerçekten inanarak, içimden gelerek söylüyo-

rum. Gazitepe’nin benim kalbimdeki, duygu
dünyamdaki yeri her zaman ayrı olacak. Çok
güzel günlere hazır olun. 5 sene boyunca
herkese eşit mesafede hizmet edeceğim.” 

Komşu açken tok yatamayız

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehen-
nem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı-
nın her birimize hayırlar getirmesini cenabı
Allah’tan niyaz ederim. Ramazan ayı bo-
yunca yapacağınız ibadetlerin ve hayır hase-
nat işlerinin kabul edilmesini diliyorum.
Ramazan ayı, komşusu açken tok yatma-
mayı kendine şiar edinen Müslüman bir mil-
letin, huşu içinde yaşaması gereken bir aydır.
Ramazan ayının şimdiden hem Gazitepe’ye
hem Silivri’ye hem de ülkemize hayırlar getir-
mesini diliyorum. Yurdumuzun çeşitli bölge-
lerinde görev yaparken şehit düşen
kahraman güvenlik güçlerimize Allah’tan
rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.
Bu iftar sofrasında bizlerle beraber olduğu-
nuz için, bu sofrayı hep beraber paylaştığı-
mız için sizlere tekrar tekrar teşekkür
ediyorum.”

Fotoğraf hediye edildi

Kadınlara özellikle seslenen Başkan Yılmaz,
“Hanımefendiler, sizlere ayrı bir parantez

açmak istiyorum. Seçim kampanyası bo-
yunca hep size ellerimi uzattım dedim, çok
şükür ki uzattığım eli havada bırakmadınız.
Şimdi sizin tuttuğunuz bu el, hiç ama hiç eli-
nizi bırakmadan koşar adımlarla hem Si-
livri’ye hem Gazitepe’ye hizmet edecek.
Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sizin ço-
cuklarınız, sizin gençleriniz, benim de ço-
cuklarım ve benim gençlerim olacak.
Şuna inanınki 5 yıl boyunca sizin ev-
latlarınızla, sizin gençlerinizle, ev-
deki hastanızla, yaşlınızla, hep
sizin yanınızda olacağımı
tekrar burada beyan etmek
istiyorum. Gazitepe’ye sık
sık geleceğimden, sizin
derdinizle dertleneceğim-
den emin olmanızı istiyor,
hepinizi cenabı Allah’a
emanet ediyorum” diye
konuştu. 1989-1990 se-
zonunda kendisinin de
forma giydiği Gazite-
pespor’un Günaydın
Gazetesi’nde yayın-
lanan şampiyonluk
fotoğrafı Başkan
Yılmaz’a hediye
edildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Ramazan ayı boyunca mahallelerde
hazırlatacağı iftar sofralarının ilki Gazitepe Mahallesi’nde kuruldu. Burada konuşan
ve kadınlara seslenen Başkan Yılmaz, "Seçim kampanyası boyunca hep size 
ellerimi uzattım dedim, çok şükür ki uzattığım eli havada bırakmadınız" dedi

ELIMI HAVADA
BIRAKMADINIZ

PİDE VE
EKMEK

DENETİMİ

Silivri Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, vatandaşların Ra-
mazan ayı boyunca gönül
rahatlığıyla pide ve ekmek yiye-
bilmeleri için ekmek ve unlu ma-
mulleri imalatı yapan işletmeleri
denetledi. İlçe genelinde 6502
sayılı Tüketicinin Korunması hak-
kına kanun çerçevesinde fiyat ve

gramaj denetlemeleri yapılan
ekipler, çalışmalarını Ramazan
ayı boyunca sürdürecek. Zabıta
Müdürü Selçuk Efe denetlemeler
ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yıl
boyunca sürdürdüğümüz dene-
timlerde Ramazan ayının gelmesi
ile birlikte pide ve ekmek üze-
rinde yoğunlaştık. Denetleme-

lerde olumsuz bir olaya rastlama-
dık. Gramaj ve fiyat tarifelerinin
hemşerilerimizin görebileceği şe-
kilde asılması konusunda gerekli
bilgilendirmeler yapıldı. Olumsuz
bir durumla karşılaşan hemşerile-
rimiz 444 20 47 veya 727 10 45
numaralı telefonlardan şikayetle-
rinizi bilgilendirebilir” dedi.

Vali Yerlikaya
görevine basladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilliği görevine başladı

Vali Ali Yerlikaya, saat 18.15 sı-
ralarında İBB'nin Saraçhane'deki
binasına geldi. Yerlikaya'yı İBB

Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Se-
kreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ
Genel Müdürü Fatih Turan ile Esenler Be-
lediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan-
vekili Tevfik Göksu karşıladı. Yerlikaya
herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İBB'den açıklama yapıldı

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "İstan-
bul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekilliği görevine
bugün itibariyle başladı" denildi. Açıkla-
mada şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Ku-
rulu'nun 06 Mayıs 2019 tarihinde
gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yeni-

leme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Ba-
kanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23
Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçim-
lere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği

görevine bugün itibariyle başladı. Başkan-
lık makamında yetkililerle bir süre sohbet
eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü
yapılacak seçime kadar İstanbullulara hiz-
met etmek için gereken gayretin gösterile-
ceğine inandığını bildirdi.” DHA

Şehit aileleri
unutulmadı

Her akşam farklı bir mahallede sokak
iftarı düzenleyen Zeytinburnu Beledi-
yesi, hemşehrilerini bir sofrada topla-

yıp, bu kutsal ayda; sevgi, huzur, kardeşlik ve
mutluluğun hep birlikte yaşanmasını sağlıyor.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da
iftar programına katılarak, vatandaşlarla birlikte
orucunu açtı. Geleneksel sokak iftarını ilçenin her
mahallesinde yapacaklarına değinen Arısoy, "Ge-
leneksel sokak iftarlarımızdan ilkindeyiz bugün.
Bizler dün de şehit aileleri ve gazilerimize iftar ver-
dik. Bugün de ilk sokak iftarımızı yapıyoruz" dedi. 

Her mahallede bir iftar

İftar programına ilginin yoğun olduğunu belirten
Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi olarak, her ma-
hallede bir iftar programı yapacağız. Böylelikle
hemşehrilerimizle buluşmuş olacağız. Bugün bu-
rada herkesin, bütün komşularımızın yemek ye-
diği iftar açtığı bir ortamdayız. Bu sofralar benim
için çok önemli, hemşehrilerimizle bir arada
olmam için büyük fırsat. Bu yılda inşallah böyle
birlik ve beraberlik içinde oluruz" şeklinde 
konuştu.

İlçemizi seviyoruz

İftar programına katılan vatandaşlardan Ayşe
Ergin, "Allah belediye başkanımızdan razı olsun.
Çok eskilerden belediyelerde bu tarz sosyal uygu-
lamalar yoktu. Çok şükür 17 yıldır yapılanları gö-
rüyoruz. Ben çok duygulanıyorum. Allah
devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Zülfikar Kılıç ise çok güzel bir ortam olduğunu
belirterek, "Başkanımızdan çok memnunuz. Allah
ondan razı olsun. Tüm İslam âlemine hayırlı Ra-
mazanlar diliyorum. Biz Zeytinburnu'muzu çok
seviyoruz” açıklamasında bulundu. İftar yemeği-
nin ardından vatandaşlara ilahi dinletisi yapıldı.

500 kişilik
iftar çadırı

ramazan ayı boyunca iftar saatinde
hizmet verecek olan Tuzla Belediyesi
Ramazan çadırında ihtiyaç sahipleri,

iftar saati trafikte olanlar ile Tuzla Devlet Hasta-
nesi acil servisinde bulunan hasta ve hasta yakın-
ları birlikte iftar açıyor. Tuzla Belediyesi Aşevi'nde
hazırlanan iftar menüsünde 3 çeşit sıcak yemek,
tatlı, su ve ayran ikram ediliyor.

Sofra kardeşliği

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ramazan
ayında aynı sofrayı paylaşanların kardeşliğini ya-
şattıklarını söyledi. Başkan Yazıcı, “Mübarek Ra-
mazan ayının ülkemizin birlik ve beraberliğine
vesile olmasını Rabbim'den diliyorum. Geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da Tuzla Devlet Hastanesi bah-
çesinde Ramazan Çadırı kurarak her gün bin 500
kişilik iftar düzenliyoruz. Aynı sofrayı paylaşanla-
rın kardeşliği ile iftar sofralarında bir araya gelen,
birlik ve beraberliğini ortaya koyan tüm vatandaş-
larımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihe tanıklık
etmiş bir yerdeyiz

Her gün 30 bin kişiye
iftar veren Üsküdar Beledi-
yesi, şehit aileleri ve gaziler

için iftar yemeği düzenledi. Çengel-
köy’deki Mehmet Çakır Kültür ve
Spor Merkezi’nde düzenlenen iftar
programına Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kay-
makamı Murat Sefa Demiryürek ile
1200 şehit ailesi, gazi ve yakını ka-
tıldı. Şehit aileleri ve gazilerle tek tek
yakından ilgilenen Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, iftarın ar-
dından yaptığı konuşmada “Bu an-
lamlı buluşmaya katıldığınız için
öncelikle hepinize teşekkür etmek is-
tiyorum. Şu anda bulunduğumuz
nokta, çok önemli bir nokta. Tarihe
tanıklık etmiş bir yerdeyiz” ifaderini
kullandı.

Tuzla Belediyesi tarafından Tuzla
Devlet Hastanesi bahçesinde 
kurulan Ramazan çadırında her gün
bin 500 kişilik iftar düzenleniyor

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Volkan
Yılmaz
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CHP İstanbul'da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran 2018 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptali için YSK'ye başvurdu. CHP'nin 

başvurusunda, "OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tarihinde 
gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de “bir

şeyler olduğu” açıkça ortaya çıkmıştır. 'Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini
bilmiyoruz ama, kesinlikle bir şeyler oldu" ifadeleri yer aldı

C HP İstanbul'da 39 ilçedeki yerel se-
çimlerin ve 24 Haziran 2018 genel
seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi-

nin iptali için YSK'ye başvurdu. CHP Genel
Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in
Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı
başvuruda; İstanbul Büyükşehir Belerdiye
Başkanlığı seçimi ve Ekrem İmamoğlu'nun
mazbatasının iptali kararının doğruysa; 24
Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Se-
çimlerinin, Erdoğan'ın mazbatasının tam
kanunsuzluk gerekçesiyle iptali istendi. Baş-
vuruda, İstanbul’da gerçekleşen 39 ilçedeki
tüm seçimlerin de tam kanunsuzluk gerek-
çesiyle iptal edilmesi talep edildi.

YSK'ya kesinlik güvenmiyoruz

CHP'li Muharrem Erkek başvuru sonrası
"YSK'ya kesinlik güvenmiyoruz ve inanmı-
yoruz. Yargı bağımsızlığının nasıl zarar gör-
düğünü artık herkes görüyor. Sandık
kurullarında görev yapan kişilerin o sandık-
tan çıkan sonuçları etkilediğine dair somut
bir delil, AK Parti’nin itirazlarında bile or-

taya çıkmadı. 24 Haziran'da da sandık ku-
rulu başkanlarının çoğu bu seçimde de
görev yaptı. Sayın İmamoğlu’nun mazbata-
sını iptal ettiyseniz sayın Erdoğan’ın da
mazbatasını iptal etmek zorundasınız. Ba-
kalım cesurca kararlarının arkasında dura-
bilecekler mi?" diye konuştu.

İptal etmek zorundasınız

CHP'nin YSK'ye yaptığı başvuruda, 24 Ha-
ziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaş-
kanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle, 31
Mart 2019 tarihinde gerçekleşen İstanbul
Yerel Seçimlerinin tam kanunsuzluk sebe-
biyle iptalini isterken, istemin nedenleri,
"OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tari-
hinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Mil-
letvekili Genel Seçimlerinde de “bir şeyler
olduğu” açıkça ortaya çıkmıştır. Kimlerin ve
nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama, ke-
sinlikle bir şeyler oldu. Yüksek bir Kurul
olarak kendinizi ve önceki tüm kararlarınızı
inkâr eden öyle bir karar verdiniz ki, 24 Ha-
ziran seçimlerinde de on binlerce kamu gö-

revlisi olmayan kişinin İstanbul’da ve Türki-
ye’nin her yerinde sandık başkanı ya da üye
olarak görev yaptığını tespit etmiş oldunuz.
Evet, on binlerce sandık başkanı ve üye
kamu görevlisi olmadığı halde 24 Haziran
seçimlerinde görev yaptı. Re’sen yapacağı-
nız bir inceleme sonucunda dahi günışığı
gibi ortaya çıkacak bu gerçek karşısında
artık Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel
seçimleri de kesinlikle şaibelidir. Kamu gö-
revlisi olmayan kişilerin görev yapmış ol-
ması tek başına İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçimini şaibeli kılı-
yorsa, verdiğiniz kararın doğru olduğuna
inanıyorsanız ve hukuka saygılı olun diyor-
sanız 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçim-
leri de iptal etmek durumundasınız"
şeklinde sıralandı. 

Kanunsuzlukta süre aranmaz

Tam kanunsuzluk başvurularında süre ara-
namayacağını belirten CHP, "Ortaya bir
tam kanunsuzluk çıkmışsa, bu tam kanun-
suzluğun sonucu olarak 24 Haziran seçim-

lerinin iptali de artık hukuken bir zorunluluk
arz etmektedir. İnceleyin, 31 Mart’tan sonra
olduğu gibi günlerce inceleyin, 24 Haziran
seçimlerinde on binlerce kamu görevlisi ol-
mayan kişinin sandık başlarında görev yap-
tığını tüm Türkiye görsün. Anayasa’da
güvence altına alınmış seçme ve seçilme
hakkını zedeleyerek ve seçmen iradesini yok
sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimini ve seçimi kazanan Ekrem
İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiyseniz
24 Haziran 2018’de seçilen Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletve-
killerinin de mazbatalarını iptal ederek 24
Haziran seçimlerini de yenilemek zorunda-
sınız. Çünkü, aynı şartlar 24 Haziran’da da
mevcuttu. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığını şaibeyle
kazandıysa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan
da Cumhurbaşkanlığı seçimini şaibeyle ka-
zanmıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun se-
çimi meşru değilse, Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın seçimi de meşru değildir" açık-
lamasını yaptı. 
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CHP’DEN İRONİK İRTİRAZ
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini iptal eden kararını
değerlendirdi. Bahçeli, “YSK, almış olduğu bu kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir” dedi

MHPGenel Başkanı Bah-
çeli, TBMM'de, partisinin
grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardın-
dan, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı seçiminin
yenilenmesine ilişkin kararını değerlen-
dirdi. Bahçeli, Türk milletinin huzura
ve dirliğe duyduğu özlemin fazla oldu-
ğunu vurgulayarak, "Sıkılı yumruklar
açılmalıdır. Gerginlikler azaltılmalıdır.
Gerilimler hafifletilmelidir. Gönüller
alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılma-
lıdır. Milli birlik ve kardeşliğimizin üze-
rindeki kâbus bulutları dağıtılmalıdır.
Türkiye'mizin ufkunu perdeleyen, mil-
letimizin umut ve heyecanlarını örsele-
yen ne varsa bertaraf edilmelidir.
Mübarek Ramazan günlerinin hepimiz
için bir muhasebe, bir murakabe dö-
nemi olması başlıca dileğimdir. Tered-
dütle geçireceğimiz vakit kalmamıştır.
Oyalanamayız, karanlık senaryoları alt-
tan alamayız. Türkiye’nin katılaşan so-
runlarının çözümü konusunda herkesin
söyleyecek bir sözü, atacak bir adımı
muhakkak surette vardır ve olmalıdır.
Yeter ki, samimi olunsun. Yeter ki, ortak
akla saygı duyulup riayet edilsin. Yeter
ki iyi niyet hâkim ve hadim olsun. Ku-
tuplaşarak mesafe alamayız. Kavgayla
zaman kaybedemeyiz. Ya adil ve ada-
letli şekilde bölüşüp çok olacağız, aynı
zamanda tok olacağız, ya da ağır ağır
ve ağrılı şekilde bölünüp yok olacağız"
diye konuştu.

Tartışmalara son verildi

Bahçeli, YSK'nın İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçiminin yenilen-
mesi ile ilgili verdiği kararı olumlu bul-
duklarını, adaletli karar olduğunu
belirterek, "YSK, İstanbul seçimleri ile
ilgili haklı ve meşru itirazları görüşmüş,
adaletli bir kararla milletimizin yüreğine
su serpmiştir. YSK, oy çokluğuyla hak-
kın, halkın ve hukukun tercümanı ol-
muştur. Bu çerçevede İstanbul
seçimleri üzerinde yapılan tartışmalara
son verilmiştir. YSK'nın söz konusu ka-
rarına elbette tartışmasız saygı duyuyo-
ruz, herkesten aynı tavır ve ahlaki
tutarlılığı bekliyoruz. YSK’nın vermiş
olduğu kararı alenen karalamak, çarpıt-
mak, darbe olduğunu söylemek, kurul
üyelerine 'çete üyesi', 'hukuk cinayeti iş-
lediler' gibi itham ve iftiralarda bulun-
mak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır,
yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir

zihniyetin sızlanmasıdır" dedi.

Ahlaksızlık yapanlar oldu

MHP lideri Bahçeli, 'cumhur ittifakı'na
yönelik sistemli ve planlı tezgah ve tu-
zaklar ile ilgili söyleyecekleri olduğunu
dile getirerek, şunları kaydetti: "31
Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’nın bu-
lanmasını, budanmasını, karışmasını,
hatta kopmasını arzulayan müfsit ve
münafık çevrelere adeta cesaret gelmiş-
tir. Görülen odur ki, zillet cephesine fi-
güranlık yapanlar beklenen tepkilerini
peş peşe vermişlerdir. Sanki saklandık-
ları deliklerine çomak sokulmuş, sanki
can havliyle dışarı fırlamışlar, ardından
da fitne oklarını fırlatmaya başlamışlar-
dır. Bunlar mayalarına ve mizaçlarına
uygun olanı yapmışlardır. Meğerse ne
kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle
kuyruk acısı çeken varmış, ne çok müp-
tezelin karın ağrısı bulunuyormuş. Tel-
evizyonları açın, balık istifine dönen,
peşin satanlar gibi koltuklarına kurul-
muş zavallı uzman yorumcuları görür-
sünüz. Bunlar çoğunlukla kazı koz
anlarlar. Bal alacakları çiçeği bilirler;
ama kanatları olmadığından bir türlü
uçamazlar. Şahinlik taslayıp sinek
avına çıkarlar, zaman olur, kedinin boy-
nuna ciğer asıp yoruma başlarlar.
Kağnı gölgesinde yürürler, kendi göl-
gesi sanırlar. Bilmeden çok şey söyler-
ler; ama boş söylerler, kem söylerler,
yalan söylerler. İttifakın AK Parti'ye ya-
ramadığını, MHP'nin AK Parti’nin al-
tını oyduğunu hayasızca iddia ettiler,
ahlaksızca ileri sürdüler."

Sevsinler senin kapağını

CHP'nin İstanbul seçimlerine hile ka-
rıştırdığını savunan Bahçeli, şunları
söyledi: "CHP’nin parti yöneticileri
YSK’nın son karar için toplanacağı pa-
zartesi gününe kadar, tehdit edici, ter-
biye dışı ifadelerle son kozlarını
oynamışlardır. YSK üyelerine 'Kızı-
lay’da yürüyemezseniz, yüzünüze tükü-
rürler' diyen CHP’nin çarpık bir grup
başkanvekilidir. Yüce Divan hatırlat-
ması yapan, 'sandıkta kazanılan bir se-
çimi masada çalmak için düğmeye
basıldı' diyen CHP’nin iflas etmiş söz-
cüsüdür. CHP’nin malum sözcüsü
diyor ki; 'Belediye başkanlarımızın sizin
indirdiğiniz T.C. ibaresini tekrar oraya
asmak mıdır beka meselesi?' CHP
Genel Başkanı da dünkü grup konuş-
masını perişan bir ruh haliyle yapmış,

ipliği pazara çıkan, foyası ortaya dökü-
len bir zihniyet eşliğinde gerçekleştir-
miştir. Konuşmasının bir yerinde,
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi tabelasına Türkiye
Cumhuriyeti’ni eklediğini ifade etmiş,
bunun da bana kapak olduğunu söyle-
miştir. 

Sevsinler senin kapağını

Aferin çok güzel laf ettin, boynuna
berat belgesini asarsın artık. Sayın Kı-
lıçdaroğlu bilesin ki, kaynayan kazan
kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz,
şayet oynamaya kalkarsan aklın başın-
dan gider. Sana kapak çoktan oldu, ya
duymadın, ya da duyurmadılar, geçmiş
olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söy-
ledi oldu eski çamlar bardak."

İstanbul için iştişare edeceğiz
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran'da yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday gösterip göstermeyecek-
leri konusunda, "Biz kararımızı biraz geniş bir istişareden sonra vereceğiz" dedi

Temel Karamollaoğlu, SP Eğitim Mer-
kezi’nde düzenlediği basın toplantı-
sında gündemdeki gelişmeleri

değerlendirdi. Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Ku-
rulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi
kararını eleştirdi. Karamollaoğlu, "Bu hukuk kural-
larının yanlış yorumlanması değil, tam manasıyla
bir hukuk cinayetidir, bir faciadır, hukukun katledil-
mesidir. YSK'nın alnına ne yazık ki vurulmuş kara
bir leke olarak tarihe geçecektir. Bu durumun
kamu vicdanında apaçık bir hak gaspı olduğu ka-
rarı kanaatime göre hakimdir. Böyle bir kararın
alınmasına neden olanlar da kuşkusuz
milletimizin vicdanında mahkum ol-
muşlardır" dedi.

AK Parti felç olmuş

AK Parti’yi yönetenlerin partinin be-
kasını ülkenin bekasına tercih ettikle-
rini, aklı selimden ve sağduyudan
uzaklaştıklarını öne süren Karamolla-
oğlu, "Öyle görülüyor ki AK
Parti’nin sağduyu ta-
rafı adeta felç
olmuş. Biliyo-
rum ki alınan
bu karar, AK
Parti’ye oy

vermiş, gönül vermiş geniş bir kesimin de rahat-
sızlığına sebep olmuştur. Nitekim bu durum geç-
mişte AK Parti’de üst kademelerde görev yapmış
kişilerin açıklamalarıyla somutlaşmıştır" diye ko-
nuştu. Karamollaoğlu, her şeye rağmen ülkenin
içinde bulunduğu bu ağır şartların üstesinden mil-
letin geleceğine yürekten inandığını ifade ederek,
"İnşallah 23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul
seçimleri kampanya süreçleri ve neticesi itiba-
rıyla Türkiye’mizin normalleşmesine, hak ve hu-
kukun üstünlüğüne bir arada yaşama bilincinin
pekişmesine vesile olacaktır" dedi.

Kararımızı açıklayacağız

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temel
Karamollaoğlu, İstanbul'da 23 Haziran'da
aday çıkarıp çıkarmayacaklarıyla ilgili,
"Biz kararımızı biraz geniş bir istişareden

sonra vereceğiz. Yani normal olarak zaten
seçimler şu anda mevcut haliyle devam
edecek. Bundan dolayı orada bir açıkla-

maya gerek görmüyorum. Dün
biz Başkanlık Divanımızı

topladık. Elbette yük-
sek istişare kurulu-
muzu da toplayıp
onların da kararını

alacağız” dedi.

A dına Barış Süreci denen sürecin tekmele-
nip, dağıldıktan sonra yaşanan süreçte şu
an hala ceza evinde olan Selehattin Demir-

taş'ın Öcalan'ın da aralarında olduğu bir çok ismin
önüne geçtiği bir gerçektir.

'Seni Başkan Yaptırmayacağız' denilen 7 Hazi-
ran seçim sonuçları ardından Demirtaş'ın tutuk-
lanma sürecine kadar giden 1 Kasım seçimlerini
hatırlatan son gelişme, İstanbul seçimlerinin 
iptali oldu.

Adayı kazanmasına rağmen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığını yani binasını ziyaret etmeyen
CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
ismi dahil bir çok ismi gölgede bırakan Ekrem
İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması sadece
YSK'nın verdiği karar mıdır?!.

Bilmem ama HDP ile kurulan açık/gizli ittifak
ardından İstanbul başta olmak üzere bir çok yerde
seçimleri kazanan ve TC.'yi yeniden belediyelerin
girişlerine asan ve başta HDP'li Meclis Üyelerine
beklenen görevleri vermeyen, İYİ Partilileri 
görmezden gelen CHP'nin de YSK'nın verdiği 
karardan çokta rahatsız mı sorusunu gündeme 
getirmiyor değil.

Şimdi gelelim yazımızın başlığının cevabına..
İmamoğlu Demirtaş Olur mu?
Evet olur mu?!.
Yani internet aracılığı ile başta olmak üzere AK

Parti'nin 17 yıllık iktidarının getirdiği bıkkınlığın
avantajı ile ismi bir anda öne çıkan ve Bülent
Arınç'ın ileri sürdüğü gibi hak etmediği halde popü-
ler hale gelen Ekrem İmamoğlu'da Demirtaş gibi
bir sonuçla karşılaşır mı?

Yani başta partisi olmak üzere 31 Mart'tan bu
yana etrafında öbeklenenler İmamoğlu'nu terk
edip,ortada bırakır mı?

Ve en önemlisi Demirtaş'ın isminin öne çıkmasın-
dan çokta memnun olmayanlar gibi İmamoğlu'dan
da partisinin içinde ve diğer alanlarda bir terk etme
yaşanır mı?

Ve en önemlisi 1 Kasım'a kadar artan çatışma-
lar ardından bitirilen Barış Sürecinin bitmesinden
bu yana ismi unutturulan ama yeniden gündeme
gelebileceği ileri sürülen Barış Sürecinin yeniden
konuşulduğu bir zaman da Öcalan ile yapılan gö-
rüşmede Kürt seçmen ve HDP'nin tavrı ne olur ve
onlarda İmamoğlu'nu terk eder mi?

Demirtaş gibi tutuklanmasa da İmamoğlu gün-
demden düşer mi?

Bilmem ama YSK'nın verdiği karara tepki gös-
terir gibi görünenlerin pos bıyıkları altında sırıttı-
ğını his ettiğimiz bir süreç başladı gibime geliyor.

Yani 23 Haziran'da yeniden sandık başına gide-
cek olan seçmenin yeniden İmamoğlu ismine kilitle-
nip, kilitlenmeyeceğini göreceğimiz bir sürecin
başladığı bugünden itibaren CHP'yi ve üst düzey
yetkililerini çok ama çok yakın bir takibe alıp, hal
ve hareketlerini izlemeliyiz.

Ve kazandığı halde mazbatası alınana kadar
makamında genel başkanı tarafından ziyaret edil-
meyen, düzenlediği mitinglerine katılmayan bir
Genel Başkanı olan İmamoğlu'nun sonunun Demir-
taş'a benzeyip, benzemeyeceğine bakacağız..

CHP Genel Merkezinin, İmamoğlu'na danışma-
dan ve ona sormadan dakika başı düzenlediği basın
toplantıları ile YSK'nın karar vereceği günden bir
kaç gün hatta saatler öncesi 'Hakimlerin verecek-
leri kararın tersi ardından Kızılay'da gezemeyecek,
yüzlerine tükürülecek hale geleceklerini yetmez
Yüce Divanlık olacaklarını' şeklinde ki saçma sapan
açıklamalarla yaşanacakları tetiklemeleri sanki
İmamoğlu'nun aleyhine yönelik bir işaret olurken
bunun bir tahmin olarak kalmasını umuyorum.

Ha unutmadan 7 Haziran sonucunu kabul etme-
yip, 1 Kasım seçimlerine start veren zihniyeti pro-
testo etmeyen, meclisi terk etmeyenlerin İBB
seçimlerinin yenilenmesini protesto etmeyeceğini ve
seçimlere katılıp, İmamoğlu isminin önüne geç-
meye çalışacağını da düşünenlerdenim..

Kısacası benim anladığım, anlatmak istediğim
iktidarın baskıları, YSK'nın aldığı beklenmedik ka-
rarın İmamoğlu isminden rahatsız olanlara da bir
imkan tanımış gibime gelmekte.

Bu düşüncemiz, tahminimiz belkide uçuk 
sayılacak gibi görünse de bu ihtimalimiz gerçekleşir
mi, yoksa yanılan biz mi oluruz ve tam tersi İma-
moğlu ismini Cumhurbaşkanlığı adaylığına 
kadar götürür mü?

Onu da bizimde içinde olacağımız İstanbul seç-
menine bırakalım..

Birde olaya Nasrettin Hoca'nın dediğine benze
bir durum tarafından bakalım mı?

Yani; Bunca hırsızlık olurken suçu hep hırsıza
atan ev sahibinin hiç mi suçu yok!

Bilmem ama ev sahibi dediğimiz demokrasi
denip, sandık başına gidip, oy kullanıp, sonrada
maç izler gibi yaşananları uzaktan izleyen, halk,
kamuoyu, işin sahibi, millet denen bizler miyiz?..

Muharrem
Erkek

Devlet
Bahçeli

Temel
Karamollaoğlu

YSK yüreklere su serpti



0-3 Otoyolu Esenyurt Kavşağı - Hadimköy Kavşağı Arası Stabilite Sorunlarının Çözülmesi Ve Üstyapı Yenilenmesi İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası :2019/190524
1-İdarenin
a) Adresi :Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123121700 - 2123127412
c) Elektronik Posta Adresi :bol01@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Takriben 8.000 m kazık, 1.300 m³ beton, 52.320 ton BSK, 1.600 ton demir, 22.000 m³ 

asfalt kazıma, 800 m³ sanat yapıları kazısı, 500 m drenaj, 700 m³ kırmataş dolgu, 2.000 
m² katran badana yapılması yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :0-3 Otoyolu Esenyurt Kavşağı - Hadımköy Kavşağı Arası
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. 

Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :30.05.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şar-
tın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını
gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı-
ğını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılla-
rın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin
parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla ka-
darki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale ko-
nusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği'dir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi
istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nite-
lik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi  /  İş Grubu No Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) PUAN
1 KGM/14.220/A 0,08097 0,10955 1
2 KGM/16.072/H-A 14,50337 19,6222 9
3 KGM/16.100/K-H 0,05414 0,07325 1
4 KGM/25.052 0,04655 0,06298 1
5 KGM/16.122/K-H-A 0,26897 0,3639 1
6 KGM/16.130/K-H-A 0,74151 1,00323 1
7 KGM/23.015/K-A 20,01772 27,0828 10
8 KGM/2641/A-K 0,14647 0,19816 1
9 KGM/3605/A 0,02029 0,02744 1
10 KGM/40.130/A 8,09007 10,94539 5
11 ABBT-1 22,60043 30,57705 10
12 TMA/M 18,42951 24,93404 9
Toplam 50
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen mini-
mum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarı-
daki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her
bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda
her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar aşağıda belirtilen şartların da sağlanması şartı ile verilecektir. (BU İHALEDE İŞ
GRUBU YOKTUR.)
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan ala-
mayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü - İhaleler Başmühendis-
liği (2.Kat) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 Kâğıthane / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad.
No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
[4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsa-
yısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.]

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (992406) 

İSTANBUL
PERŞEMBE 9 MAYIS 20196

RAMAZAN
paylastıkca güzel
Kuba Camii avlusunda gerçekleşen halk iftarrında konuşan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yüreğimizde yeter
ki sevgi olsun. Allah hepimize böyle bir arada huzur içerisinde
sofralar nasip etsin. Ramazanın ruhu paylaştıkça güzel" dedi

B üyükçekmece Belediyesi’nin her
yıl geleneksel olarak düzenle-
diği mahalle iftarları bu yıl da

devam ediyor. Kuba Camii avlusunda
gerçekleştirilen bu yılki ilk mahalle ifta-
rına yaklaşık çok sayıda kişi katıldı.

Sağlık ve afiyet diledi

Ramazan ayının ilk mahalle iftarında
Fatih Mahallesi sakinleri ile Kuba Ca-
mii’nde bir araya gelen Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün, "Yüreğimizde yeter
ki sevgi olsun. Allah hepimize böyle bir
arada huzur içerisinde sofralar nasip
etsin. Ramazanın ruhu paylaştıkça
güzel. Büyük Büyükçekmece ailemle
birlikte iftar sofralarında bir araya gel-
mek benim için büyük mutluluk. Allah
bu mübarek Ramazan ayında sizlere
sağlık, mutluluk ve huzur versin. Allah
gelecek yıl Ramazan ayında da bizleri
yine bir araya getirmeyi nasip etsin" ifa-
desini kullandı. Orucunu vatandaşlarla
birlikte açan Başkan Akgün, mahalle if-
tarındaki masaları tek tek gezerek va-
tandaşların talep ve önerilerini dinledi. 

Immanuel Kant’ın dünyasına yolculuk
BüyükçEkmEcE Belediyesi ve
Anakucağı kadın yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği işbirliğiyle
gerçekleştirilen “Felsefece Bakış”
seminerleri tüm hızıyla devam edi-
yor. Büyükçekmece Atatürk kültür
merkezi’nde bir araya gelen fel-
sefe severler “Bilgi, aklın ve dene-
yin ortak ürünüdür” diyen filozof
Immanuel kant’ı tanıdı.  Semi-
nerde konuşmacı olan Felsefe öğ-
retmeni ve eğitim gönüllüsü olan
mehpare ümit kılıç, filozofların
büyük okyanusu Immanuel
kant’ın felsefesini katılımcılara an-
lattı. Büyükçekmece Belediye Baş-
kan Danışmanı Tarihçi – yazar
Sacide Bolcan, “Felsefece Bakış se-

minerimiz Büyükçekmeceliler ta-
rafından çok beğenildi. Hocamız
mehpare ümit kılıç’la felsefenin gi-
zemli dünyasına yolculuk yapıyo-
ruz. Değerli filozoflarımızı
tanıyarak onların düşünce tarzla-
rını öğreniyoruz. Felsefe dünyasına

yolculuk yapmamızı sağlayan
mehpare ümit kılıç hocamıza,
Anakucağı kadın yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı ve
önceki dönem belediye meclis
üyesi Emine Türkcan Altuğ ve katı-
lımcılara teşekkür ediyorum” dedi. 

Zeki çocuklar
turnuvada yarıştı

ESENYURTBelediyesi
Kültür İşleri Müdürlü-
ğü’nün organize ettiği 5.

Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları
Turnuvası çocuklar tarafından
büyük ilgi gördü. Esenyurt Kültür
Merkezi’nde yapılan turnuvada,
öğrencilerin gelişimine katkı sağla-
yan Mangala, Quoridor, Reversi,
SpeedStacks, Nim gibi zeka ve
strateji oyunları oynandı. Esenyurt
Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde
yapılan Singapur matematiği ve zeka
oyunları dersine katılan 2-6’ncı sınıf aralı-
ğındaki 515 öğrenci 5’er kişilik takımlar
halinde yarıştı. Açılışını Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un bir öğ-
renciyle mangala oynayarak yaptığı turnu-
vada kazanan Esenyurtlu çocuklar oldu.
Etkinlikte zekalarını konuşturarak kıyasıya

yarışan tüm öğrencilere madalya, takım-
lara da kupa hediye edildi.

Katıldığım en güzel programdı

Mangala sonrası diğer öğrencilerin oyun-
larını da izleyen Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, "Samimiyetle
söylüyorum ki katıldığım en güzel prog-
ramdı. Sizlerle burada olmaktan çok
büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizim

geleceğimizin temina-
tısınız, bizim işimiz de
sizin hayatınızı kolay-
laştırmak. Sizden tek
ricam birbirinizi ayır-
mayın, sevin, birbiri-
nize destek verin.
Beraber olmaktan
mutlu olun. Birbirini-
zin başarılarından
mutluluk duyun. Birbi-
rinizi kökenine, inan-
cına, geçmişine göre
ayırmayın. Sizlere gü-
veniyorum. Eğer bunu
yaparsak önemli bir
sorunu aşmış oluruz.
Sonrası da bizim işi-
miz, bizlerde sizler için
çalışacağız. Sizlerle be-
raber Esenyurt’u, İs-
tanbul’u, Türkiye’yi
hep beraber değiştire-
ceğiz. İnanıyorum ki
ileride bütün ilçeler
bizi kıskanacak” diye
konuştu.

--İLAN--

ESAS NO : 2019/79
KARAR NO : 2019/151
Davacı : NERİMAN TOYKAR
Davalı : KARTAL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkememizden verilen 16/04/2019 tarih ve yu-
karıda numarası yazılı kararı ile;
Davanın kabulü ile;
Giresun ili, Şebinkarahisar ilçesi, Altınçevre Mah-
köyü, Cilt No:16, Hane No:97, BSN No:24'de
Yusuf ve Serviye kızı, 10/05/1978 Şebinkarahi-
sar doğumlu, 27046770384 TC nolu  Neriman
Toykar'ın "Neriman" olan adının "Merve Ravza"
olarak değiştirilmesine. Nüfus siciline bu şekilde
kayıt ve tesciline karar verilmiş olup, yerel gaze-
telerden birinde yayınlanarak gazete nüshasının
mahkememize gönderilmesi rica olunur.
02/05/2019

T.C.
İstanbul Anadolu
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Hasan
Akgün

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 5. Geleneksel Akıl ve Zeka
Oyunları Turnuvası’na katılan çocuklar bir yandan hoş vakit
geçirirken diğer yandan gelişimlerine katkıda bulundu
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Cillesen ah
bir gelsen

Yeni sezon için transfer
çalışmalarına başlayan
Fenerbahçe yönetimi,

Barcelona’da oynamadığı
için takımdan ayrılmak

isteyen Cillessen’i kiralamak
için harekete geçti

Fenerbahçe, yeni sezon için trans-
fer çalışmalarına başladı. Teknik
heyetin raporu doğrultusunda
yönetim, 1 numaraya transfer
yapmak için harekete geçti. Sarı-
lacivertliler Barcelona’dan ayrıl-
mak isteyen Hollandalı kaleci
Jasper Cillessen’i transfer etmek
istiyor. Ter Stegen’in arkasında
kalarak şans bulamayan ve daha

fazla forma giyebileceği bir
takıma gitmek isteyen 30 ya-
şındaki kaleci Cillessen için
F.Bahçe yönetimi hem oyuncu
hem de kulübüyle temasa geçti.
Sarı-lacivertliler, Katalan kulü-
büyle 2021 yılına kadar sözleş-
mesi bulunan tecrübeli kaleciyi
kiralık olarak kadroya katmayı
planlıyor.

7

Fenerbahçe,
aradığı 
kaleciyi

Barcelona’da
buldu.

L igin 31'inci haftasında dün Beşik-
taş'ı 2-0 yendikleri derbi karşılaş-
masındaki taç pozisyonu ve

mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım'ın
performansı ile ilgili konuşan Başkan
Cengiz, ''Bizim hakemlerle ilgili geçmişte
görüşlerimiz vardı. Bu görüşlerimizi dile
getirdiğimizde buna 8 kulüple verilmiş ya-
zılı bir tepki vardı. Bize tepkinin de yanlış
olduğunu düşünüyoruz. Kendimiz için
bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı.
Özür dilerim bir taç için konuşamam.
Taçtan girersem ofsayttan çıkarım, of-
sayttan girersem penaltıdan çıkarım. Onu
uzmanlar yargılıyor benim yargılayacak
ne teknik bilgim ne de görevim var. Ben
tek tek veremem ama şunu gördüm; ben
sahada kazanmayı isteyen mücadele eden
bir takım vardı. Ben en başta taraftarı-
mıza teşekkür ederim, yarattıkları ambi-
yans ve kırdıkları rekor için. Ülkemizin
içinde bulunduğu gergin dönemlerde ge-

çici de olsa spor bir rahatlama, bir deşarj
unsuru. Bunu şarj halini gerginlik haline
getirilmesine şiddetle karşıyım. Ben hiçbir
zaman kendi lehimize bir ayrıcalık isteme-
dim, kendi lehimize hata istemedim. Dün
her iki takım için de hatalar olmuş olabi-
lir, yanlışlar olabilir. Bunun tartışmasını
zaten kamuoyu yapıyor. Biz de zaten ya-
pıyoruz özel olarak kendimiz için bir şey
istemek durumunda değiliz. Ben dostça
kardeşçe camialar arasında gerginlik ol-
madan birbirine saygı duyarak bir lig dili-
yorum'' diye konuştu.

Vicdanına ses vermeli

İnsanı değiştirmenin insanı eğitmekle ilgili
bir şey olduğunu söyleyen Mustafa Cen-
giz, hakemlerin hakim olmadığını ve ada-
let dağıtama görevleri olmadığını dile
getirerek, ''Gördüğünü çalmalı, üst üste
hata yapmamalı. Hakem dikkatli olmalı
ve vicdanının sesine her zaman uymalı.

Bir oyuncuya sarı kart verdiyse ikinci sarı
kartı vermekten çekinmemeli. Bir penaltı
verdiyse penaltı vermekten çekinmemeli.
Hakem taraf tutabilir, bir takımın fanatik
taraftarı olabilir. Bu kötü bir şey değil, fut-
bolla ilgilendiğini gösterir ama sahaya o
duygularını asla karıştırmamalı. Biz ha-
kemlerin hangi takımı tuttuğundan ziyade
objektif kararlarına bakıyoruz'' diye 
konuştu.

Şikayeti anlamıyorum

Mustafa Cengiz, ligde önümüzdeki haf-
talarda görev alacak hakemlerin kura ile
belirlenmesi gerektiği önerisi hakkında,
''Kısa vadede samimi bir öneride bulun-
muştum. Belli sayıda hakemler kura çeki-
lebilir demiştim. Bu kuraya çok şiddetli
tepki verildi belli kesimler tarafından, bir
öneriydi bu. O tepki sahiplerinin hakem-
den neden şikayet ettiğini anlamış deği-
lim. Hakemlere kendi maçında kendi

aleyhine karar verdiğine inandığı şekilde
bir insan feryat ediyorsa ve o feryat haklı
nedene dayanıyorsa ben o insanın dinlen-
mesinden yanayım. Yoksa ona karşı bil-
diri yayınlanmasından yana değilim'' diye
konuştu.

Küfürleri aşmak lazım

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulü-
bü'nden yapılan açıklama ile hakkında
konuşmayacağını ifade ederek şunları dile
getirdi: '' O konuda bir açıklama yapaca-
ğım ama tenhada gördüğünüzü tenhada
karşılarsınız. Sinan Erdem girişinde ben
görmedim bile. Küfürlü tezahürat girişimi
oldu onu ben, Abdurrahim ve yardımcım
Yusuf durdurduk. Bunları aşmamız gere-
kir. Kişisel tutumlarla değil camiaları tem-
sil eden insanlar olarak camiaları
birbirine düşüren söylemlerde bulunmak-
tan yana değilim. Rakiplerimiz değerli ve
büyük camialar'' diye konuştu. DHA

SAMPIYONLUK ICINSAMPIYONLUK ICINSAMPIYONLUK ICINSAMPIYONLUK ICINSAMPIYONLUK ICINSAMPIYONLUK ICIN
Galatasaray Başkanı Mustafa

Cengiz, Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerek
liderlik koltuğuna oturmalarına rağmen
daha şampiyon olmadıklarını söyledi.
Başkan Cengiz, ligde önlerinde 3 maç
olduğunu hatırlatarak, “270 dakika. O

sonlanmadan hiçbir şey demem.
İnşallah hak ettiğimiz bir

şampiyonluğa ulaşırız” dedi

SON 270 DAKIKA

Başkan Cengiz, Fatih Te-
rim'in ligdeki puan duru-
munun kapanacağı
yönündeki açıklaması ile
ilgili, ''Bu bir inanç. Te-
menni ve mücadele azmi.
Hocamız bunu dile getirdi.
Her camiaya saygı
duyuyorum. allah
utandırma-
sın'' dedi.
Başkan Mus-
tafa Cengiz, 'son
3 haftada görev ala-
cak hakemlerden
endişeniz var mı?'

şeklindeki soruya, ''İnsanın
olduğu her yerde endişemiz
var. İnsan unsuru var, hata
unsuru var. Hata yapabilir
insan fakat kasıt olmasın.
Birisi endişesini dile getir-
diğinde buna tepki verme-

mek gerekir. Makul ve
haklı ise dinlemek

gerekir. Hakem-
lerden objektif,
adil ve dürüst

olmasını bekliyoruz
ve yürekli olmalarını
bekliyoruz'' diye cevap

verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda kendinden emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Terim'in söylemi bir inanç

Besiktas hakemi
protestoya gidiyor

Siyah-beyazlılarda derbideki kötü yönetim sebebiyle sinirler 
yatışmış değil. Beşiktaşlı futbolcular Aytemiz Alanyaspor maçının

başlama düdüğünden sonra bir dakika hareketsiz kalacak
Beşiktaş yine büyük bir protestoya
hazırlanıyor. Sezonun finali olarak
görülen Galatasaray maçında
hakem Bülent Yıldırım’ın bütün tak-
dir haklarını rakipten yana kullandığı
ve art niyetli olduğu görüşünde olan
siyah-beyazlılarda çalınan düdüklere
öfke dinmiyor. Yönetimin, Alanyas-
por maçında büyük bir protesto ya-
pılmasının hazırlığı içinde olduğu
öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Ziraat
Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile
oynanan derbide Teknik Direktör
Şenol Güneş’in kafasına atılan ya-
bancı madde sonrası maç tatil edil-

mişti. Fenerbahçe’nin hükmen mağ-
lubiyeti beklenirken maçın kaldığı
yerden tekrar edilmesine karar veril-
mesi üzerine siyah-beyazlılar karşı-
laşmaya çıkmamış ve tarihî bir
protestoya imza atmıştı. Önümüz-
deki pazartesi günü Vodafone
Park’ta oynanacak Alanyaspor ma-
çında ise sessiz çığlık protestosu
planlanıyor.

Dünya konuşacak

Galatasaray derbisi sonrası
MHK’ya gidip hakemi şikâyet etme
konusunda “Neyi değiştirecek ki?”

şeklinde bir açıklama yapan Başkan
Fikret Orman’ın, ekibiyle yaptığı
toplantıda, dünyada bile ses getire-
cek bir tepkide bulunmak istediği
öğrenildi. Uzun süren toplantı sonu-
cunda sessiz protesto fikrinde anla-
şıldı. Buna göre pazartesi günü
Vodafone Park’ta oynanacak Alan-
yaspor karşılaşmasının başlama dü-
düğüyle birlikte siyah-beyazlı
futbolcular hareketsiz kalacak. Böy-
lelikle Bülent Yıldırım’ın derbideki
yönetimine bütün Türkiye’nin canlı
olarak seyredebileceği şekilde bir
tepki gösterilmiş olacak. 

Uğurcan iddialı konuştu
Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır, sezonu ikinci sırada bitirebileceklerini düşündüğünü belirterek,
“Üstümüzdeki takımlarla çok fark yok. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi
sahamızda karşılaşacağız. O ve oynayacağımız diğer maçları kazanıp en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz” dedi
Bordo-mavili takımda sezona
üçüncü kaleci olarak başlayan ancak
bulduğu şansı iyi şekilde değerlendi-
rerek birinci kaleci konumuna gelen
ve ardından A Milli Takım kadrosuna
davet edilen Uğurcan Çakır, kulüp
dergisine açıklamalarda bulundu. Bu
hızlı çıkışını çok çalışmaya, sabret-
meye ve kendini her an oynayacak
gibi hazır tutmasına bağlayan genç
oyuncu, “En başından başlamak ge-
rekirse sezon başında çok iyi bir
kamp dönemi geçirdik. Yeni hoca-
mızla birlikte oyuncular arasında çok
güzel bir ortam vardı. Bu şekilde se-
zona başladık ancak işler istediğimiz
gibi gitmedi. Ancak çabuk toparladık
ve güzel galibiyetler aldık. Galata-
saray’a karşı da net bir galibiyet
elde etmiştik. Sonrasında beklen-
medik sakatlıklar oldu. Yönetim ve
oyuncuları ilgilendiren birtakım sı-
kıntılar meydana geldi. Ardından
bizlere şans geldi. Biz de bunu en
iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık.
Bana göre takımımızın yaptığı çıkışın
önemli faktörü genç oyuncula-
rın performansıydı.
Genç oyuncularla
oynamaktan
büyük keyif alı-
yorum. Sa-
hada
yanımda
gördü-
ğümde ayrı
bir mutlu-
luk yaşa-
yıp, ekstra
motive
oluyo-
rum.
Çünkü
hepimiz

Trabzonsporluyuz ve bu takım için
her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Altya-
pıda iyi oyuncular var. İnşallah onlar
da en kısa zamanda aramıza katılır”
dedi.

İkinci olabiliriz

Bu sezon ve gelecek sezona yönelik
ligdeki hedeflerinin yanı sıra Avrupa
Kupaları’yla ilgili de konuşan Uğur-
can Çakır, şöyle devam etti: “Bu se-
zonu ikinci sırada bitirebileceğimizi
düşünüyorum. Üstümüzdeki takım-
larla çok fark yok. Biz de iyi bir çıkış
yakaladık. En yakın rakibimiz Beşik-

taş ile kendi saha-
mızda
karşılaşacağız. O
ve oynayacağımız
diğer maçları ka-
zanıp en iyi nok-
tada ligi bitirmek
istiyoruz. Avrupa
çok farklı bir

arena. Hem ülke-
mizi hem de kendi-

mizi en iyi
şekilde

temsil etmek istiyoruz. Bizim değeri-
mize değer katacağını düşünüyorum.
Takımda iskelet kadro oluştu. İyi
oyunculardan oluşan iyi bir kadro-
muz var. Oyuncuların birbirleriyle iliş-
kileri çok iyi. Gelecek sezon inşallah
takviyelerle birlikte başta şampiyon-
luk olmak üzere, her kulvarda başarılı
olmayı hedefliyoruz.”

Kupadan elenmek üzücü

Ziraat Türkiye Kupası’ndan beklen-
medik bir şekilde elendiklerini ifade
eden Uğurcan, bu konuda şunları
söyledi: “Ziraat Türkiye Kupası’nı ka-
zanmak en önemli hedeflerimizdendi.
Ümraniyespor ile oynadığımız ilk
maç 0-0 bitmesine rağmen ikinci
maça iyi konsantre olup devreye de 1-
0’lık üstünlükle girdik. İkinci yarıda
motivasyon kaybı yaşadık. Bunun so-
nucunda da hiç beklemediğimiz şe-
kilde mağlup olduk. O maç bizi çok
üzmüştü. Hatta geriye doğru baktı-
ğımda en çok üzüldüğüm maçlardan
biri olarak gösterebilirim.”

Şansı iyi değerlendirdim

Kendisine verilen şansı iyi değerlen-
dirdiğini anlatan Uğurcan çakır, açık-
lamalarını şöyle sürdürdü:
“Sadi Tekelioğlu hocamız A takımın
başına geldiği zaman beni altyapıdan
tanıdığı için hemen formayı vermişti.
Yeteneklerimi biliyordu. Kupa maçla-
rında bana verilen şansı iyi değerlen-
dirdiğimi düşünüyorum. Geçen
sezonunun sonlarına doğru altı
maç daha oynadım. O maçlar da
benim için iyi geçti. Bu konuda
da Rıza Çalımbay hocamıza te-
şekkür etmek istiyorum. Tabii
Ünal Hocama da teşekkür
ederim.”




