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R amazan ayının günlerin uzun ve
sıcak olduğu döneme denk gel-
mesi 30 günlük oruç sürecinde

vücudu olumsuz etkileyebilir. Ancak sahur
ve iftarda yapılan doğru besin tercihleri
Ramazan ayını daha rahat geçirmemize
yardımcı olacaktır. Ramazan ayı öncesi
oruç tutanları bir diğer problemi de işta-
hıma yenik düşüp kilo alır mıyım korkusu-
dur.  Doğru beslenme tarzı ve doğru
egzersizler ile metabolizmanızın yavaşla-
masını engelleyerek kilo almadan oruç
tutmak mümkün. Peki iftarda ve sahurda
neler yemeli, neler  yememeliyiz

Vücudumuzun olmazsa olmazı su!

Uzun süreli oruç döneminde kaybettiği-
miz suyu iftar ile sahur arasında vücudu-
muza geri kazandırmamız şart. Ancak
düzenli aralıklarla ve azar azar ölçüde alı-
nan su vücudumuzda daha verimli kulla-
nılacağı için sadece iftarın başında ve
sahurun sonunda fazla miktarda olacak
şekilde değil, iftar sahur arasındaki saat-
lere bölerek ve mideyi çok zorlamasan su
ihtiyacımı karşılamamız gerekmektedir.
Suyu çok soğuk tüketmek yerine daha çok
ılık suları tercih etmeliyiz. Bununla bera-
ber çorba, cacık, ayran, taze sıkılmış
meyve suları, komposto gibi besinler de
sıvı tüketimimizi arttırmaya destek olacak-
tır. Su kaybına ek vücutta mineral ve elek-
trolit kaybı da olacağı için, tansiyon ve
mide problemi yaşamayan bireylerde suya
ek bir bardak da maden suyu ilavesi 
iyi gelir.

Ramazanın vazgeçilmezi 
hurma sağlıklı mı?

Şeker, glukoz ve fruktoz şurubuyla tat-
landırılmamış doğal hurma çok iyi bir lif

kaynağıdır. Bu özelliği ile bağırsak sağlığı
için destekleyici, ramazanda yavaşlayan
bağırsak hareketlerini düzenleyici özellik
taşımaktadır. Potasyum, magnezyum,
bakır, manganez gibi mineralleri ve B6
vitamini içerir. Ayrıca antioksidan açıdan
da zengindir.  Antioksidanlar, hücreleri-
nizi vücudumuzda zararlı reaksiyonlara
neden olabilecek serbest radikallerle sa-
vaşarak bizi korurlar. Her gün tüketece-
ğimiz 2 hurma hem kan şekeri
dengesinin sağlanmasına, bu yolla aşırı
tatlı tüketiminin önlenmesine hem de lif
içeriğinden dolayı ramazanda kabızlık şi-
kayetlerinin azalmasına  yardımcı 
olacaktır.

En iyi tercih çorba

İftar yemeğine mideyi rahatlatıcı hafif bir
başlangıç yapılmalıdır. Bunun için de en
iyi tercih çorbalar olacaktır. Özellikle
tahıl, sebze, süt - yoğurt grubunu içeren
çorbalar gün içinde eksik kalan sıvıyı ta-
mamlamanın yanı sıra protein açığınızı
kapatmaya yardımcı olacak, sebze ilave-
siyle posa alımınızı ve tokluğu arttıracak-
tır. Her zaman yaptığınız mercimek
çorbasına bu dönemde kabak gibi tadını
çok bozmayacak sebzeler ekleyebilir, süt
takviyesi yaparak çorbanızı zenginleştire-
bilirsiniz. 

Hızlı yemeyin

Çorbadan sonra yaklaşık 5-10 dakika
kadar dinlenip ana öğüne geçmeliyiz.
Böylece mide gerginliğini bir anda arttır-
madan, beyine doygunluk sinyalleri git-
meye başladığında öğünümüze başlamış
olur ve ihtiyacımızdan fazlasını tüketme-
nin önüne geçmiş oluruz. Tatlıları iftar-
dan yaklaşık 1-1,5 saat sonra kan şekeri

dengeniz oturmaya başladıktan sonra
tüketirseniz porsiyonlarınızı daha rahat
kontrole alabilirsiniz. Böylece iftarın ba-
şında oluşan aşırı iştahınız doygunluk ile
azalacağı için daha hafif tatlı tercihleri
yapmış olursunuz. Özellikle meyveli ve
sütlü tatlılar, dondurma, güllaç, hoşaf ve
kompostolar Ramazan akşamlarına
uygun olacaktır.  Ramazan için kan şeke-
rinizi sağlıklı şekilde dengelemenin bir
diğer yolu da meyvelerden geçiyor. Çilek,
karpuz, kiraz, ananas gibi tatlı, ama
daha düşük kalorili meyveler tercih ede-
rek, muzu ezip veya dondurup bal,
kakao ilavesiyle şekersiz meyve tatlıları
hazırlayarak, hurma ve kuruyemişlerden
sağlıklı toplar, atıştırmalıklar hazırlaya-
rak, çilek - yoğurt - biraz yulaf ile pratik
tatlılar hazırlayarak her gün yoğun şe-
kerli tatlılar yemek yerine haftanın 1-2
günü tatlıları eklemiş, ramazanı daha
sağlıklı ve rahat geçirmiş olursunuz.

Fazla tüketimden kaçın

Sahurda tüketilen besinlerin miktarı
değil besin kalitesi toklukta etkilidir. Basit
şekerleri, karbonhidratları arttırmak tok-
luğun aksine sizi daha çok acıktıracaktır.
Yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi protein
kaynakları ise gün içinde uzun tokluğun
yanında kas kaybınızı da
önleyecektir. Klasik kahvaltı şeklinde sa-
hurlardan sıkıldığınız zaman da yoğurt,
meyve, yulaf, ceviz- fıstık ezmesi karışı-
mının yanına 1 yumurta ilavesi ile de if-
tara kadar tok kalacağınız bir sahur
yapabilirsiniz. Yapılan araştırmalar,
doğru ve yeterli beslenme sağlandığı tak-
dirde, oruç tutmanın vücudu toksinler-
den temizleyici, mideyi rahatlatıcı etkisi
olduğunu gösteriyor. 

Y ıllar su gibi akıp geçiyor. Ne Cum-
hurbaşkanları gelip gidiyor, kaç hü-
kümet saltanat sürüyor kimi sağcı

kimi solcu… Lakin bir kaç durum var ki
çok can sıkıcı. Hangi hükümet geldi ise
sanki yemin etmiş bu milleti cahil bırak-
maya… Gelen vurdu giden vurdu eğitime
ve hayata darbe var darbe. Bunu söylemek
için fazla şey bilmeye gerek yok. Bakın ba-
kalım kaç bilim adamı var son yıllarda ül-
kemizde yetişen ya da üstün başarı belgesi

alan kaç üniversiteli gencimiz var. Sağlam
kafanın sağlam vücutta bulunabilmesi için
hangi organik tohumları yetiştirebiliyoruz.  

Neden başaramadık? Ya da başarıyı 
yakaladığımız dönemleri neden devam 
ettiremedik?

Bu soruların cevabını bulabilmek ve bu-
günkü eğitim sistemini daha iyi anlayabil-
mek için, ülkemizde uygulanan eğitim
sisteminin geçirdiği evrimi bilmek gerekir.
Hangi MEB Bakanı geldiyse kafasına göre
eğitim sistemini değiştirdi. Tabi ki bizde is-
teriz iyi yönde gelişim sağlansın ama ço-
cuklarımızın kafası karman çorman oldu. 

Bir tane sağlıklı beslenecekleri doğal
ürün kalmadı. Nasıl bu kafalar çalışsın.

Alçak İsrail tohumlarından
olsa gerek artık hangi çocuğumuz evladı-
mızın geleceği teminat altında ne teminatı
ipotek edilmiş hem gelecekleri hem de bu
günü… Doğal süt yok, yoğurt, peynir, 
zeytin ekmek ve buğday her şey İsrail
olmuş kaç senedir bir tane doğal domates
kim yedi?

Gerçekten biz çocuklarımız için ne yapı-
yoruz merak ediyorum. Ülkemizin geleceği

olan çocuklara sahip çıkmak devletin gör-
evidir. Eğitimci işini düzgün yapsa, çiftçi
işini düzgün yapsa devlet işini iyi yaparsa
sıkıntıların hepsi kökten çözülür. Biz va-
tandaş olarak devlete karşı görevimizi dü-
zenli olarak yapıyoruz. Kaç devlet
hükümet yıkılmış yerine bir yenisi kurul-
muş ama bu millet hep biat etmiş devleti
başına taç etmiş. Bizim milletimiz gibi bir
insan daha yok dünyada ama dönüp bakı-
yoruz ki kandırılan hep bizim milletimiz
olmuş.

Aziz milletimizin milli olmaya millileş-
meye ihtiyacı var. Üretime tarıma ihtiyacı
var. Nerde görülmüş üretmeden tüketmek.
Tabi bunların yolu da iyi ve kaliteli bir eği-

timden geçiyor.
Bu dengeyi sağlayacak olansa gene dev-

let. Lakin şöyle bir hal var; kaliteyi geçtim
alt üst orta kesim öğrenci diye bir ayrım
var. 

Millet size makam mevki mazbata veri-
yor yanılgıya kapılmayın milletvekili olduk-
tan sonra 90 derece değişmeyin. Güçlü bir
TÜRKİYE için rota belli. Herkes vazifesini
başarıyla tamamlayacak, kimse gelip geçe-
ceği bir koltuk için böyle sevdalara kapıl-
mayacak. Millet nasıl devletini başına taç
ediyorsa onlarda milleti taç edecek. 
Bakın o zaman işler nasıl rayına giriyor.

Herkes elini taşın altına koysun. Vakit
bu vakittir.

Eğitime 
darbe var!

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

On bir ayın sultanı 
Ramazan ayı ile birlikte
oruç tutanları farklı bir
yemek periyodu 
bekliyor. Gece sahurda
akşam iftarda neler 
yenilmeli hangilerinden
kaçınmalı sorularının
yanıtını öğrenmek
istiyorsanız Diyetisyen
Melis Ece Sabri'ye 
kulak verin...

Ramazanda
nasıl beslenılıR?

Diyetisyen Melis Ece Sabri, iftarda da sahurda da
fazla yemek yemenin sağlıklı bir durum

olmayacağını söyleyerek uyarıda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan
Terekeci, dengeli beslenme, düzenli spor,
iyi ve kaliteli uykunun sağlıklı yaşlanmayı
getirdiğini belirterek, bazı bitkisel destek-
lerin de yarar sağlayabileceğini söyledi
Sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulunun sağlıklı
yaşamdan geçtiğine dikkat çeken Yeditepe
Üniversitesi koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, bu süreçte ki-
şinin yaşına, aile geçmişine ve çevresel faktör-
leri bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de
yarar sağlayabileceğini söyledi. Doç. Dr. Hakan
Terekeci, bu bitkiler hakkında önemli bilgiler
paylaştı. Yaşlanmanın ötesinde birçok kronik
hastalığın önlenmesinde ve yavaşlatılmasında
antioksidanların desteğine başvurulduğunu
söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, “a, C, E vita-
mini ve selenyum gibi bazı vitamin ve mineral-
ler ciddi antioksidan etkiye sahiptir. ancak
vitamin, mineral ve besin desteklerinin mutlaka
doktor kontrolünde kullanılması gerekir” dedi.

Yaşlanmayı geciktirir

Doğu tıbbında binlerce yıldır kullanılan Gingko
Bloba ağaçlarının 200 milyon yıldan uzun za-
mandır var olduğunu vurgulayan Doç. Dr.
Hakan Terekeci, “Ömrü 3000 yıla kadar ulaşan
bu bitki sağlıklı yaşlanma için doğal bir alter-
natif olarak değerlendiriliyor. E vitamini açısın-
dan da zengin olduğu bilinen Gingko Bloba
üzerinde yapılan literatür çalışmaları, dü-
şünme, algılama ve öğrenme ile ilgili problem-
lerin azaltılmasına ciddi katkıları bulunduğunu
gösteriyor” tavsiyesinde bulundu.

Düzenli spor
gibisi yok

Cölyak’a care cok
Diyetisyen ve

Beslenme Uzmanı
Eliza Gözüyılmaz,

Dünya Çölyak 
Günü’ne dikkat
çekerek çölyak

hastalarının 
glütenden uzak 
durarak kaliteli

yaşayabileceğini
söyledi

'9 MAYISDünya Çölyak Günü'
nedeniyle açıklama yapan Diye-
tisyen ve Beslenme Uzmanı
Eliza Gözüyılmaz, çölyak hasta-
lığının kişinin glüten proteinine
karşı alerjik reaksiyon gösterme-
sinden ortaya çıktığını söyledi.
Gözüyılmaz, "Bu hastalığa
sahip kişilerin ömür boyu kendi-
lerine özel bir diyet uygula-
ması gerekir. Yani glüten,
buğday, arpa ve çavdar içe-
ren besinleri hayatlarından
çıkarmalıdırlar. Çölyaklı da-
nışanlarımızın süt, et ve
sebze-meyve ürünlerini tü-
ketmelerinde herhangi bir
sakınca yoktur. Ama bazı
hassas durumlarda yemek

yediği çatal, kaşık ve bıçaklarını
dahi ayırmalarını isteriz. Çünkü
böylelikle çapraz bulaşmayla
vücuda girebilecek glüten protei-
nin önüne geçilebilir" dedi. Glü-
tenin çölyak hastalarında kas
zayıflığı, yorgunluk, ishal ya da
şişkinlik gibi problemler yarata-
bileceğini vurgulayan Gözüyıl-

maz, çölyakların bu problemleri
yaşamamak için glüteni hayatla-
rından tamamen çıkarmaları ge-
rektiğini söyledi.

Glüten herkese zarar vermez

Dünya Çölyak Günü’nün
önemli bir gün olduğunu kayde-
den Gözüyılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tarz günler bizim duyar-
lılığımız arttırır. Eğer her-
hangi bir kas probleminiz,
gaz şikayetiniz ya da kronik
yorgunluğunuz varsa lütfen
siz de bu durumuna önem
vererek bir test yaptırın. Bu
hastalık hayat kalitenizi dü-
şürebilir diye korkmayın,
kontrollü olun.”

İŞTE PÜF 
NOKTALAR



B ahçelievler'de bir si-
tenin bahçesinde
kilitli ve alarmlı bir

şekilde bulunan motosiklet
hırsızlar tarafından bu ka-
darına da pes dedirtecek bir
yöntemle çalındı. Sitenin
otoparkına sabah saatle-
rinde başka bir motosikletle
gelen hırsızlar motosikletin
üzerinde bulunan alarmı
yanlarında getirdikleri kolayı
dökerek susturdu. Alarmın
susmasıyla birlikte kilidi
kıran hırsızlardan bir tanesi,
motosiklete binerken, diğeri
ise geldikleri motosiklete bi-
nerek hiçbir şey olmamış
gibi yürüyüş yapan vatan-
daşların arasından geçerek
olay yerinden kaçtı. Moto-

sikletin sahibi Çetin Turan,
otoparka geldiğinde büyük
bir şok yaşarken, polis ekip-
lerini arayarak yardım is-
tedi. Olay yerinde inceleme
yapan polis ekipleri hırsız-
ları yakalamak için çalışma
başlattı.

Kilidi patlatmışlar

Böyle bir yöntemi ilk defa
gördüğünü belirten moto-
sikletin sahibi Çetin Turan,
“Sabah geldiğimde motoru-
mun yerinde olmadığını
gördüm ve yere baktığım da
yerde kırık kilidi ve kolayı
gördüm. İlk baktığım da
çok da anlam veremedim.
Bu gördüğünüz kilit alarmlı
kilit içerisine kola dökerek

kilidi şişirmişler ve çalmasını
engellemişler ve daha sonra
kilidi patlatmışlar. Kamera
kayıtlarına baktığımız da iki
kişi geliyorlar motosikleti si-
teden iterek çıkarıyorlar ve
daha sonra E-5'e çıkarak gi-
diyorlar. Ben daha önce
böyle bir yöntem duyma-
mıştım ama daha sonra
araştırdığımda bütün çalı-
nan motosikletlerin bu şe-
kilde çalındığını gördüm.
Polise gittiğim de bu bölge
de günde 15 tane motosiklet
çalındığını öğrendim. Yetki-
liler buna çözüm bulmalı.
Yazık ucuz motosiklet de
değil ikinci eli 40 bin TL sı-
fırı ise 150 bin TL civa-
rında” dedi.
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Ü lke olarak yenilenen İstanbul 
Büyükşehir Belediye seçimlerine 
kilitlendik.

31 Mart seçimlerinde rakibi Binali Yıldı-
rım'a karşı, bir çok defa oyların yeniden sa-
yılması ve yapılan itirazlara rağmen son
kesinleşen rakam olan; 13 bin 729 oy ile se-
çimi kazanan Ekrem İmamoğlu bir türlü
koltuğuna oturtulmadı.

Oysa yüzde 49'un oyunu almasına rağmen
bugün İmamoğlu'na o mührü vermemekte
ısrar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994
seçimlerinde sadece % 25 oy alarak tartış-
masız, kavgasız, gürültüsüz koltuğuna 
oturmuştu.

Ve çok değil daha bir önceki genel seçim-
lerde sayımlar devam ederken gece yarısını
geçmeden 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' diyerek
seçimlerin bitişini ilan etmişti.

Şimdi ise aradan kırk günden fazla süre
geçmesine rağmen İstanbul seçimleri netlik
kazanmazken, Yüksek Seçim Kurulu ise se-
çimleri yenileyerek 23 Haziran 2019 Pazar
günü yeniden sandığı işaret ediyordu.

Yerel seçimden çok daha fazlası

Bu seçim kuşkusuz sadece İstanbul'a yeni
belediye başkanı seçimi olmayacak.

Aslında herşey; Cumhurbaşkanı Edoğan'ın
31 Mart öncesi 'İstanbul'u kaybeden Türki-
ye'yi kaybeder' sözünde saklı.

Erdoğan çok iyi biliyor ki; kurucusu ol-
duğu ve 17 yıldan fazladır Türkiye'yi tek ba-
şına yönettiği Adalet ve Kalkınma Partisi
kan kaybediyor.

Ve bu kan kaybı son yerel seçimlerde çok
net bir şekilde tesbit edildi.

Hatta MHP Lideri Bahçeli'nin 'Bizim oyu-
muz ülke genelinde yüzde 19' sözünü anım-
sarsak, yüzde 52 oy alan 'Cumhur
ittifakı'nda oyların dağılımını yüzde 19 MHP
yüzde 33 ise AK Parti diye yorumlamamız
gerekiyor.

Bu yorumu yaparken tabi ki kaynak ola-
rak Bahçeli'nin sözünü gösteriyoruz.

Ve gerçekten de oranlar bu yönde ise
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Haziran'da
İstanbul seçimleri üzerinden yeniden kendi-
sini millete sorma ve test etme seçimleri ola-
rak göstermek mümkün.

Ve tabi ki çok basit düşünenler bile 23
Haziran seçimlerini yerel seçimlerden çok
daha fazlası olarak yorumlayabilir.

İmamoğlu mu Erdoğan mı?

Ve yine kim ne derse desin, bu seçimlerde
bir anlamda Ekrem İmamoğlu ve Recep Tay-
yip Erdoğan isimleri yarışacak.

AK Parti şayet İstanbul’u bu defa da kay-
bederse, siyasi meşruiyet tartışmaları yaşa-
nacak ve erken seçimi tartışmaya
başlayacağız.

İş bu kadar ciddi olduğu için, bu günlerde
ortaya atılan iddialar da yenilir yutulur cins-
ten değil tabi.

Neymiş; Öcalan ev hapsine çıkarılacakmış
ve Selahattin Demirtaş tahliye edilecekmiş.
Böylece HDP oylarına talip olunacakmış.

Neymiş; 1994 seçimleri benzeri ev ev,
sokak sokak, seçmenler ile birebir temasa
geçilecekmiş, küskün partililer ile görüşüle-
cekmiş, Ekrem İmamoğlu ile ilgili ne var ne
yok ortaya dökülecekmiş.

İşte bu miş'ler ve muş'lara ne diyelim bili-
yor musunuz?

HDP MYK'sı dün kararını açıklayarak 'İs-
tanbul ittifakı'ndan yana oy kullanacağını
söyledi.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu günden
sonra ne söylenirse söylensin, ne yazılırsa ya-
zılsın artık ters teper, çünkü dün o kim tanı-

yor dediğiniz Ekrem İmamoğ-
lu'nu artık tüm Türkiye tanıyor hem de 'çok
iyi' tanıyor artık.

Ve hal böyle olunca 23 Haziran seçimleri
için ayrıca 'Erdoğan ile İmamoğlu' yarışacak
da diyebiliriz.

Bu arada sosyal medyadan çok sık olay-
lara yorum yaptığımız için haklısınız bu kö-
şeyi ihmal ediyoruz.

Ne yapalım gündem o kadar hızlı değişi-
yor ki, tam yazı yazıyorsunuz, baskıya gi-
dene kadar gündem değişiyor ve yazdığınız
yazı anlamsızlaşıyor.

Oysa sosyal medya da gündem değiştikçe
siz yeni yorumunuzu anında paylaşıyorsunuz.

Evet YSK AK Parti'nin şiddetli itirazla-
rına rağmen Büyükçekmece ve Maltepe se-
çimlerini iptal etmedi.

Hele hele Büyükçekmece günlerce ülke
gündeminden düşmedi.

Seçmen kaydırmaları.
Kesin birşeyler olmuştur tartışmaları.
Şu anda açığa alınan Büyükçekmece

Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın akrabası oluşu.

Şu anda tutuklu bulunan Büyükçekmece
nüfus memusu Mehmet Özgür Samanlı'nın
usulsüz veri girişi yaparak sahte seçmen yaz-
makla suçlanması.

Boş arsalara, tarlalara seçmen yazılması
iddiaları falan.

Günlerce televizyonlara, medyada 
yer aldı.

Şimdi ise çok önemli bir bilgiyi sizlerle
paylaşıyoruz.

Şu anda tutuklu bulunan Özgür Saman-
lı'nın eşi T.S'de veri giriş elemanı olarak yak-
laşık altı aydır Büyükçekmece Ağız ve Diş
Sağlığı'nda işe başlamış.

Kimin kanalıyla başlamış?
İŞKUR'dan alınmıştır diyenler olabilir, İŞ-

KUR'a binlerce başvuru var ve ne yazık ki
torpil olmadan biraz zor işe girişler oluyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta iken
Nüfus Müdürlüğü'nde işe başlayan Mehmet
Özgür Samanlı nüfus müdürlüğüne geçtikten
sonra Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün ile 2 defa, belediye başkan
yardımcıları ile defalarca ve aynı zamanda
birçok AK Parti'li yöneticiler ile de defalarca
telefon görüşmeleri yapmış.

Mehmet Özgür Samanlı'nın bir taraftan
eski partonları belediye başkanı ve yardımcı-
ları ile irtibatı kesmez iken AK Parti'den de
kankam dediği çok yönetici ile iyi diyaloglar
içerisindeymiş.

Sahte seçmen belgelenemedi!

Büyükçekmece'de yine oturumu olmayan
binalara yeni seçmen yazılması olayında yeni
binaların numarataj izni ilçe belediyesinde
olmasına rağmen İBB tarafından buralara
numarataj izni verildiği iddiaları da var.

Günlerce sahte seçmen tesbit etmek için
polisin ev ev dolaşarak olayı belgelemeye ça-
lışmasına rağmen herhangi bir bulguya ula-
şılamadı bilgisi de var.

Ortada dolaşan sahte seçmen iddiaları
belgelenemeyince YSK'nın Büyükçekmece ile
ilgili kararında zorlanmadığı da gelen bilgi-
ler arasında...

***
Sonuç olarak ilginç bir yerel seçim atlat-

tık, daha doğrusu daha henüz atlatamadık,
yaşıyoruz.

Ve kim bilir 23 Haziran'a kadar ve 23
Haziran sonrası daha ne tür ilginçlikler ya-
şayacağız.

Ve şunu da net olarak söyleyebiliriz ki;
Türkiye 23 Haziran'dan önce ve 23 Hazi-
ran'dan sonra diye yeni bir tarih yazacaktır...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Tutuklu nüfus 
memurunun 

eşini işe kim aldı?
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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

SEYTANIN BILE
AKLINA GELMEZ

Bahçelievler’de hırsızlar bir
sitenin otoparkında park halinde

bulunan motosikleti, alarm 
kilidine kola dökerek çaldı

Sır gibi ölüm
Maltepe’de bir sitenin bahçesinde elleri ayakları

ve ağzı bağlı şekilde bir ceset bulundu
MALTEPE'DE bir sitenin bahçesinde
elleri ayakları ve ağzı bağlı şekilde bir
ceset bulundu. İranlı fitness eğitmeni

olduğu öğrenilen şahsın cenazesi adli tıp mor-
guna kaldırıldı. Polis şahsın 6. kattan düştüğünü
belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mal-
tepe'de Zümrütevler Mahallesi Çağlayan So-
kak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 21:00
sıralarında erkek cesedi bulundu. Elleri ayakları
ve ağzı bağlı şekilde bulunan cesedin, Emin İl-
lahi isimli Afgan asıllı İran vatandaşı bir fitness
eğitmenine ait odluğu öğrenildi. 30 yaşındaki
fitness eğitmeninin oturduğu 20 katlı binanın 6.
katından düştüğü belirlendi. İhbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Altıncı kattan düştü

Sağlık ekipleri şahsın hayatın kaybettiğini belir-
lerken polis olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın ce-
nazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla il-
gili inceleme başlattı. Görgü şahitleri ise şahsın
altıncı kattan düştüğünü söyledi.

AllAh kurtArdı
Kartal’da 

kontrolden çıkan
araç önce orta 

refüje sonra
kaldırıma çarpıp

takla atarak 
metrelerce

sürüklendi. Araç
sürücüsü hurdaya

dönen araçtan
burnu bile 

kanamadan çıktı

KARTAL'DA kontrol-
den çıkan araç önce
orta refüje sonra kal-

dırıma çarpıp takla atarak met-
relerce sürüklendi. Araç
sürücüsü ile arkadaşı takla
atan araçtan burnu bile kana-
madan çıktı. Hurdaya dönen
araç çekici ile yoldan alındı.
Kaza, Kartal Kordonboyu
Mahallesi sahil yolunda 17:30

sularında meydana geldi. Seyir
halinde olan Mehmet Erdem
T. yönetimindeki araç iddiaya
göre önüne geçen bir araç se-
bebiyle kontrolden çıkarak orta
refüje ardından kaldırıma
çarptı. Çarpmanın etkisiyle
savrulan araç takla atarak met-
relerce sürüklendi. Araç sürü-
cüsü Mehmet Erdem T. ile
arkadaşı İbrahim Y. takla atan

araçtan burnu bile kanamadan
kurtuldu. 

Güvenlik sağlandı

Olaya tanık olan vatandaşlar
kaza yapan kişilerin yanına ge-
lerek yardım ettiler. Olay yerine
sevk edilen polis ekipleri trafik
akışını güvenli şekilde sağlar-
ken, hurdaya dönen araç çekici
yardımı ile yoldan çekildi.

Baltalı trafik
CANAVARI

TEM Otoyolu'nda trafikte
tartıştığı kamyonet sürü-
cüsüne camdan çıkardığı

baltayla saldırmaya çalışan sürücü
Hem kendi canını hem de trafikteki-
lerin hayatını tehlikeye attı. O anlar
arkadan gelen bir sürücünün cep te-
lefonu kamerasına yansıdı. Görüntü-
ler öğle saatlerinde TEM Otoyolu
Ümraniye mevkiinde kaydedildi. An-
kara istikametinde seyir halinde olan
kamyonet ve otomobil sürücüleri
arasında bilinmeyen bir nedenle tar-
tışma çıktı. Otomobil sürücüsü cam-
dan çıkardığı baltayla sol şeritte
seyreden kamyonete doğru hamle
yaptı. Hem kendi canını hem de tra-
fiktekilerin hayatını tehlikeye atan
sürücü elindeki baltayla kamyonete
vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan
baltalı sürücü kamyonetten uzakla-
şarak, en sağ şeride geçti. O anlar
arkadan gelen bir sürücü tarafından
saniye saniye kaydedildi.

1 saatte 
2 ceset çıktı!

Kadıköy'de bir saat
içinde denizden 2 ceset
çıktı. Kadıköy Suadiye

sahilde saat 11.30 sıralarında taş
toplayan bir kadın denizdeki ce-
sedi fark etti. Durum polis ekiple-
rine bildirildi. Kısa sürede olay
yerine gelen polis ve sağlık ekip-
leri, cesedi inceledi. Kimliği belir-
lenemeyen kişiye ait ceset
incelemenin ardından Adli Tıp Ku-
rumu'na gönderildi. İkinci ceset
ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapı-
lan inceleme sonrası cesedin 1
ay önce kaybolan ve televizyon
programında da aranan Ercan
Küçükaydın'a olduğu belirlendi.
Küçükaydın'ın cansız bedeni de
Adli Tıp Kurumu morguna götü-
rüldü. Polis olaylarla ilgili ince-
leme başlattı.

Motosikleti çalınan 
şirket sahibi Çetin
Turan, “Daha evvel
böyle hırsızlık 
görmedim” 
dedi.
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Ç atalca’da uzun yıllardır gazetecilik
yapan ve Damga Gazetesi ile bütün-
leşmiş bir isim haline gelen, sosyal

paylaşım ağlarında belkide ilçede en çok ta-
nınan ve takipçiye sahip olan isim olan Ba-
hadır Sügür’den sonra Damga Gazetesi
temsilcisi olarak sizlere bu satırlardan hitap
etmek bir hayli zor olsa gerek. 

Bahadır Sügür Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner’in Baş Danışmanı olarak göreve
başlayınca, Damga Gazetesi ile de ilişkisini

kesmek zorunda kaldı. Öncelikle ben gazete-
cilikte uzun yıllar bu ilçeye hizmet eden ve
açıkçası herkesin yakından takip ettiği Baha-
dır Sügür ağabeyimize Başkan Üner ile 
yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum.
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Gelelim yeni tabirine… 

Ben de yeniyim aslında. Yeni bir soluk,
yeni bir ses ve yeni bir kalem olarak sizlere
hitap edeceğim. Yakından takip etmeye ça-
lışacağım, her şeyi, her duyduğumu ve gör-
düğümü sizlere aktarmaya çalışacağım.
Tabi ki hatalarımız olabilir, ama bunları
sizlerin mazur göreceğinden de eminim. 

Bizler yeniyiz. Başkan Üner yeni! Peki

yeni tabiri ile Çatalca Bele-
diyesinde yeni olan şeyler ne? Çatalca 
halkının başarısız bulduğu eski belediye
başkanı Cem Kara’nın eskileri ile yeni bir
belediye başkanı neler yapabilir? 

AK Parti tabanı içerisinde bir hayli yük-
selen sesler olduğunu görebiliyor, duyabili-
yoruz. Tabi Çatalca halkının da Mesut
Üner Başkandan bir hayli fazla 
beklentileri var.

Sözlerini tutmasını bekleyecektir. Ama
şunu da unutmamak gerekiyor ki, Çatalca
Belediyesinde kimi değiştirirseniz değişti-
rin, hangi müdürün birimini bir başka bi-
rime yönlendirir iseniz yönlendirin, tek bir
gerçek var. 

100 milyon borç kaldı

Çatalca Belediyesi'nin borcunun 100
milyonun üstünde olduğunu bugün tüm 
Çatalca halkı konuşuyor. Mesut Başkan
bildiğin borçlu bir belediye devraldı. Bü-
yüklerimiz anlatıyor. Bundan 10 yıl önce
belediye başkanının makam aracı haciz
edilmiş ve çekici ile götürülmüş. Bugün
tüm belediyeyi çekiciye koyup götürseler

bu borç karşılanmaz. 
Açıkçası ben en az 1 yıl boyunca Bele-

diye Başkanı Mesut Üner’in ve ekibinin
çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmü-
yorum. Bu kadar borç varken eğer bir şey-
ler yapabiliyorlar ise bu adamlar alkışı hak
eder demektir. 

100 milyon! Şaka gibi. Ne yapıldı da
100 milyon borç oldu? Bu borcun en büyük
payının da Çatalca eski Belediye Başkanı
Cem Kara’nın rahatsızlığı sonrasında 
oluştuğu söyleniyor. 

Ben Mesut Üner’in yerinde olsam, şu
dakika durmam, çıkar tüm borcu, alacağı
Çatalca halkı ile paylaşırım. Bence 
yapması gereken de bu! 

Yeni Çatalca
Belediyesi… 

B üyükçekmece Belediyesi 2019 yılı
mayıs ayı meclis toplantısının ikinci
oturumu belediye hizmet binası

meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Mecliste, Büyükçekmece Belediyesi’nin 2018
Yılı Kesin Hesapları oy çokluğu ile kabul
edildi.

AK Parti ret verdi

Kesin Hesapların aleyhinde söz alan AK
Partili Okan Gülkoku, “Belediyemiz Kesin
Hesabının  gerçekleşmesinde büyük bir
sapma olmuştur. Bu da liyakatsiz bir yöneti-
min işaretidir. Gelirler düşük gerçekleşme-
sine rağmen, gider kalemleri artmıştır.
Belediyenin borcu yıllık gelirinin 3 katı ka-
dardır. Bir kamu kaynağı olan belediye büt-
çesi faiz ödemelerine ziyan edilmektedir. Bu
nedenlerden ötürü AK Parti Grubu olarak
Kesin Hesaba ret vereceğiz” açıklamasını
yaptı. CHP'li Ahmet Şahin ise Gülkoku'nun
eleştirilerine cevap vererek, “Yatırım olan her
yerde borç olması gayet doğaldır” dedi. 

Akgün bunu söylüyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, belediyeleri ekonomik anlamda sı-
kıntılı günler beklediğine dikkat çekerek,
“Türk Belediyeciliği iflas etmiştir. Dün bele-
diye başkanı seçilip mührü alanlar bugün bı-
rakmak istiyor. 'Maaş veremiyorum, mazot
alamıyorum diyorlar.' Ben de diyorum ki
çöp de toplayamayacaksınız. 2018’e kadar

belediyelere devletten bu kadar vergi geli-
yordu. 6 milyon gelirken Büyükçekmece’ye
1 buçuklara kadar düştü. 1398 belediyeden
bahsediyorum. Bu kadar pay gelirken dev-
letin ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle
her geçen gün aşağı düşüyor. 42 yıllık bele-
diyecilik eğitimi alan Hasan Akgün bunu
söylüyor. Hükümetimizin tamamının ko-
nuya vakıf olduğunu biliyorum. Çünkü biz
defalarca rapor verdik. Bu saatten sonra
sayın Cumhurbaşkanımızın ve iktidarın
meselesidir. Belediyeler çökerse, sozkaktan
çöp alınamazsa başka sorunlar başlar. Sağ-
lık sorunu başlar. Türkiye'de belediyecilik
iflas etmiştir. Bu siyasetle çömzülmez” ifa-
desini kullandı. 

Kim bağırırsa bağırsın

Büyükçekmece'de 2018'in ocak ayında 20
tane inşaat ruhsatı alındığını belirten
Hasan Akgün, “2019 ocakta ise 2 ve ya 3
tane alındı. Ocakta ruhsat alınır martta in-
şaat başlar. 2020 bütçesi hazırlanmaya baş-
lıyor. 2020 bütçesi Türkiye çapında yüzde
50 azalacak. Çöpü toplayıp maaşı vermeye
çalışacağız. 4 belediye kendisini kurtarır.
Diğer belediyeler maaşını bile ödeyemez.
Memleketin ekonomisi büyük bir sıkıntı
içindedir. İktidar da muhalefet de aklı selim
düşünerek milletimizi bu sıkıntıdan kurtar-
mak zorundadır. Kim bağırırsa bağırsın.
Bağırmakla sorun çözülmez” dedi. 

Programa davet etti

Başkan Akgün, gündem dışı konuşmasında

ise tüm vatandaşları 19 Mayıs’ta düzenle-
necek Cumhuriyetin 100’üncü yılında
“Ata’yı Anma” programına davet ederek
Ata’ya saygı için yürümeye ve fener alayına
davet etti. Başkan Akgün meclis gündem

maddelerinin yanı sıra vatandaşları 12
Mayıs Pazar günü anneler günü nedeniyle
belediye hizmet binası önünde “Anneler
Günü İftarı” düzenleneceğini belirterek
tüm annelerin Anneler Gününü kutladı. 

Büyükçekmece Belediyesi’nin 2018 Yılı Kesin Hesapları'nın tartışıldığı meclis toplantısında konuşan Hasan Akgün,
Türk belediyeciliği'nin iflas ettiğini belirterek, “Dün belediye başkanı seçilip mührü alanlar bugün bırakmak istiyor.
'Maaş veremiyorum, mazot alamıyorum diyorlar.' Ben de diyorum ki çöp de toplayamayacaksınız” açıklamasını yaptı

Türk belediyeciliği 
artık iflas etmistir!

Canta’nın eksiği 
kalmayacak
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde Çanta Mahallesi’nde kurulan gönül
sofraları, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Burada konuşan Yılmaz, “Hem
Silivri’nin, hem Çanta’nın eksik gedik neyi varsa hepsini bir bir sizlerle beraber kapatacağız” dedi

silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz,
Ramazan ayının 3.gü-

nünde Çanta sakinleriyle bu-
luştu. Çanta Merkez Park
Meydanı’nda kurulan gönül sof-
ralarına mahallelilerin katılımı
yoğun oldu. Başkan Volkan Yıl-
maz, Başkan Yardımcısı Harun
Akkan, MHP İlçe Başkanı Zafer
Yalçın, Çanta Sancaktepe Ma-
hallesi Muhtarı Hayri Şahin,
Çanta Balaban Mahallesi 
Muhtarı Hasan Susulu, belediye
meclis üyeleri ve mahalleliler
aynı sofrada buluşarak
oruçlarını açtı.

Kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz

Dua edilmesinin ardından konuşma yapan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “11
ayın sultanı Ramazan ayının memleketi-
mize, şehrimize, Çanta Mahallemize hayır-
lar getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan
ayı boyunca tutacağınız oruçların, yapaca-
ğınız ibadetlerin, hayır hasenat işlerinin
Allah katında kabul edilmesini temenni edi-
yorum. Silivri Belediyesi olarak her gün bir
mahallemizde bir gönül sofrası kuruyoruz.

Bu gönül sofralarında ekmeğimizi, aşımızı
bölüştüğümüz gibi; dostluğumuzu, arka-
daşlığımızı, kardeşliğimizi de pekiştirmemiz
gerekiyor. Memleketimizin içinde bulun-
duğu şu günlerde en çok ihtiyacımız olan
birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yaşa-
tabilmektir. Bizim birliğimiz için mücadele
eden, vatanımızın korunması ve bizlerin hu-
zuru için görev yaparken şehit düşen tüm
güvenlik güçlerimize cenabı Allah’tan rah-

met diliyorum” dedi. 

Çanta’nın sorunlarını biliyorum

Çanta Mahallesi’nin sorunlarını iyi
bildiğini söyleyen Başkan Yılmaz,
sözlerine şöyle devam etti: “Seçim-
lerden sonra Çanta’ya ikinci ziyare-
tim. Daha önceki ziyaretlerimde de
söylediğim gibi eksiklerinizi biliyo-
rum. Hanımefendilere her zaman
söylüyorum; hiç meraklanmasınlar.
Hem Silivri’nin, hem Çanta’nın
eksik gedik neyi varsa hepsini bir bir
sizlerle beraber kapatacağız. Sizin
çocuklarınızın, gençlerinizin, yaşlıla-
rınızın her zaman yanında olacak,
sizin sofranızda, sizin derdinizi din-
leyecek bir belediye başkanı olaca-
ğıma söz veriyorum. 5 yıl boyunca

böyle olacak. Kendim geleceğim, ekiplerimiz
gelecek, ve hizmetlerimiz gelecek! El ele,
gönül gönüle, beraberce, birlik olarak
Çanta’ya ve Silivri’ye hizmet edeceğiz. Göre-
ceksiniz Çanta Mahallemizde sosyal hayat,
kültürel hayat, spor hayatı tekrar eski günle-
rine dönecek. Beni misafir ettiğiniz, gönül
sofranızda yer verdiğiniz için hepinize ayrı
ayrı teşekkür ediyor, hayırlı bereketli Rama-
zanlar diliyorum."

Esas zihne ruha 
oruç tutturacağız

bAğcılAr Belediyesi’nin geleneksel
hale getirdiği gönül sofralarının bu-
günkü adresi Mahmutbey Mahallesi

oldu. Kapalı Pazar alanında gerçekleşen iftar
yemeğinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ile AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk
mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Komşuluk
ilişkilerinin pekiştiği gönül sofrasında Çağırıcı,
hemşehrileriyle sohbet edip onların istek ve sı-
kıntılarını dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte
de önce eller semaya açılıp dualar edildi ardın-
dan da oruçlar açıldı. Teravih namazının ardın-
dan ise sahneye çıkan Beslenme ve Diyet
Uzmanı Dr. Ender Saraç, serin havaya rağmen
alanı dolduran Bağcılarlılar’a konferans verdi. 

Ramazan’ın hakkını verelim

Oruç tutmanın sadece aç kalmak olmadığına
dikkat çeken Saraç, uyarı ve tavsiyelerle dolu
konuşmasında "Ramazan ayı sadece bedenle il-
gili değil, esas zihne ruha oruç tutturacağız.
Ramazan ayı ruhun da fabrika ayarlarına geri
dönme ayı olsun. Ellere oruç tutturun eller kötü
şeye gitmesin. Gözlere oruç tutturun kötüye
bakmasın, güzel baksın. Ayaklara oruç tutturun
harama günaha yürümesin. Dile oruç tutturun
kötü söz söylemesin. Küfretmesin, dedikodu ve
gıybet yapmasın. Bütün uzuvlarımıza oruç tut-
turmak lazım. Ruhun toksinleri nedir? Yalan,
kin, nefret, kıskançlık, gıybet, dedikodu. Bun-
lara filtre takalım. Ramazanda iyilik çıkartalım.
Dullara, yetimlere, şehit ailelerine yardım ede-
lim. Bu Ramazan ayında sessiz sedasız bir iyilik
meleği olun. Ruha da o yüzden oruç tutturma-
mız lazım. Özellikle bakın bizim kadar şanslı
olmayanlar var. Kader mağduru dullara, yetim-
lere, şehit ailelerine sadece yardımı değil sessiz
sedasız ve gösterişsiz bir şekilde sevgimizi de
götürelim. Ramazan’ın hakkını verelim" tavsi-
yelerinde bulundu. 

Hafriyat
kaldırılıyor

kAğıthAne’de çöken binanın etrafın-
daki 24 riskli yapıdan 14’ünün yıkımı-
nın tamamlanmıştı. Diğer riskli

binaların yıkımlarına da yakında başlanacağı öğ-
renildi. Yıkılan binaların hafriyatlarını taşıma ça-
lışmaları sürerken, binaların son durumu da
havadan fotoğraflandı. Yahya Kemal Mahallesi
Akıncı Sokak’ta 22 Nisan tarihinde bir binanın
çökmesiyle riskli 24 binadan 14’ünün yıkımı ta-
mamlanırken, çok sayıda iş makinesiyle, hafriya-
tın taşınması için çalışmaları devam ediyor. Polis
ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı Akıncı
Sokak'taki bekleyişlerini sürdürüyor. Kağıthane
Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, riskli tespit
edilen diğer binaların yıkımlarına da yakın za-
manda başlanacak. DHA

İlk sokak iftarı
İçerenköy'de

AtAşehir Belediyesi’nin
geleneksel Ramazan ifta-
rında ilk sokak iftarı İçe-

renköy Mahallesi’nde düzenlendi.
2 bin vatandaşın aynı sofrada bu-
luştuğu toplu iftar programına Ata-
şehir Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin Hışman ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü tarafından hazırlanan
programla Ramazan ayı boyunca
mahallelerde iftar yemeği dağıtımı
yapılacak ve geniş iftar sofraları 
kurulacak.

Herkese hayırlı Ramazanlar

Sokak iftarlarının Ataşehir’de gele-
nek haline geldiğini söyleyen Ataşe-
hir Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin Hışman, "Ramazan ayı 
ülkemize ve tüm İslam âlemine
barış ve huzur getirmesini temenni
ediyorum. Her yıl olduğu gibi Ata-
şehir’de bütün Ramazan ayı bo-
yunca her akşam bir mahallemizde
vatandaşlarımızla buluşuyoruz.
Bugün İçerenköy mahallemizde 2
bin vatandaşımızla bir araya geldik.
Ataşehir’de 10 yıl boyunca hoşgö-
rüyü, birlikteliği ve toplumsal barışı
sağladık. Herkese hayırlı Ramazan-
lar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Simge ULUS

moderator95@outlook.com

ANIL BODUÇ

Başkan Akgün, “2020 bütçesi hazırlanmaya başlıyor. 2020 bütçesi Türkiye çapında
yüzde 50 azalacak. Çöpü toplayıp maaşı vermeye çalışacağız. 4 belediye kendisini
kurtarır. Diğer belediyeler maaşını bile ödeyemez” ifadelerini kullandı.

Bağcılar’da konuşan Dr. Ender Saraç
dinleyenleri iyilik meleği olmaya çağıra-
rak, “Ramazan ayı sadece bedenle ilgili
değil, esas zihne, ruha oruç tutturacağız.
Ramazan ayı ruhun da fabrika 
ayarlarına geri dönme ayı olsun” dedi

Volkan
Yılmaz

Ender
Saraç
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Başkan Erdoğan'ın 
geri dönüşü...
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Esenyurt Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'taki kamu kaynaklarının müteahhitlere peşkeş 
çekildiğini söyledi. Bozkurt, “Belediyenin içinde bulunduğu binanın yüzde yirmi 
yedisi belediyenin yüzde yetmiş üçü müteahhitin” diye konuştu

E senyurt Belediyesi'nin
Mayıs ayı meclis toplan-
tısına Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt ve AK
Parti Grup Başkanvekili Gazan-
fer Karakaş arasında kaynak tar-
tışması yaşandı. AK Partili
Karakaş'ın, “Esenyurt'ta birçok
sorun var ve ne tür bir çözüm
üretilecek bilmiyoruz” şeklindeki
sözlerine cevap veren Bozkurt,
geçmiş yıllardaki sorunların
bugün hala devam ettiğini söyle-
yerek AK Parti yönetimini hedef
aldı. Bozkurt, “Bütün sokak-
larda sorun var. Her tarafta
sorun var diyorlar doğru. Sorun
çok. Ben size bir tane yer söyle-
yeyim. Şu anda bulunduğumuz
binanın yüzde yirmi yedisi bele-
diyenin, yüzde yetmiş üçü müte-

ahhitin. Beledidye binası bile
peşkeş çekilmiş. Kamunun kay-
nakları müteahhitlere verildi.
Şimdi müsaade ederseniz dinle-
yin, lütfen sınırlarınızı aşmayın”
dedi.

Biz öğrenciniz değiliz

Başkan Bozkurt'un cevabı son-
rası mecliste tansiyon yükseldi.
AK Partili Karakaş, “Biz öğrenci
değiliz azarlanmaya gelmedik”
diyerek Bozkurt'a yanıt verirken
AK Parti sıralarında da sesler
yükseldi. Yaşananlara karşı mu-
halefeti sakinliğe davet eden
Bozkurt, “O zaman belediye
başkanına saygılı olacaksınız.
Benim görev tanımım açık. Ben
belediye başkanlığı yetkimi yasa-
lardan alıyorum. Burada birileri-

nin bu yetkiye müdahale etme-
sine asla izin vermem sizin de
buna hakkınız yok. Bizim kural-
larımız belli ne yapacağımız
belli. Sürekli ders vermek huyun-
dan vazgeçin. Sizden ricam
şimdi AK Parti Grup Başkanve-
kili olarak kendi sınırlarınız
içinde kimseye ders vermeden
hareket edin” diye konuştu.

Biz ders vermeyiz

Bozkurt'un eleştirilerine cevap
veren Karakaş, kendilerinin ders
vermek gibi bir maksatları olma-
dığını belirterek, “Ders vermiyo-
ruz. Kimsenin de ders vermesine
müsaade etmeyeceğiz. Benim bu
kürsüde konuşmak hakkım var.
Burada rahatça özgürce konuş-
maya hakkım var. Bu engellene-

mez. Esenyurt Belediyesi'yle ilgili
söylemiş olduğunuz rakamlarla
ilgili yanlış bilgi veriyorsunuz.
2010 yılında Esenyurt'ta kat kar-
şılığında sözleşmeler yüzde 30-
25 aralığında yapılıyordu. O gün
ki kanunlara bakın. Bugün bizim
belediye binamızda şu an elli
yedi bin metrekare inşaat alanı-
mız var. Buranın 400 milyon de-
ğeri var. Hazinede 200 milyon.
Burayı devretseniz 200 milyon
artıdasınız. Burası zamanında
22 milyon bedelle alınmış şimdi
değeri 400 milyon kim ne zarar
vermiş? Bize projelerinizi getirin
destekleyelim. Ama geriye
dönük eleştiride bulunup vura-
caksanız biz AK Parti olarak
buna müsaade etmeyeceğiz” ifa-
delerini kullandı.

İSTANBUL

İ ktidara gelmeden önce başkanlığını yaptığı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimlerini iptal edenlere tepki değil, des-

tek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ken-
disine ve kendisi gibi düşünen gibilerine neler
yapıldığını unutması beni olduğu gibi bir çok
partilisini de üzmekte.

Çünkü dün kendisinin ve çevresinin yaşadıkla-
rını bugün başkalarına yaşatılmasına izin ver-
mesi, hatta savunması Başkan Erdoğan'ın 17
yıl önce yaşananlara geri dönüş yaptığıyla 
suçlanmaktadır.

Dün kendisine 'Muhtar olamaz' diyenlerin ga-
zetelerini alıp havuz'a atanların bugün aynı
manşetleri başkalarına atarken ne kadar rahat
olduğu da sorulan Başkan Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın neden bu kadar dönüş yaptığı ve neden
kendisini bugün bugünkü makama getiren de-
mokrasi mücadelesine yara verdirttiğini soran
partilileri ve bizler Erdoğan'ın iktidara geldiği
günler ve ilk yıllarda ki yönetimine değil kendi-
sine ve kendisi gibi düşünenlerin demokrasiye
yara veren davranış ve tutumlar içinde olmasına
tepkili, üzüntülü olduğunu anlaması gerekir.

Evet, kendisinin bugünkü bir çok engelle zor
bela geldiği İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı ardından açılan önünü unutup, demok-
rasi içinde yapılan ve bir zarfta kullanılan 4
oyun 3'ünü kabul edip, Birini kabul etmeyen zih-
niyeti kabul etmek ne kadar doğru?

Ve demokrasiyi bir adım öne götüreceğini
ima eden ilk yıllardaki iktidar ile bugünkü ikti-
dar neden geri dönüş yaparak, 31 Mart'ta ki
gibi tepki alıp niye puan kayıp eder?

Bilmem ama içinde Barış Sürecinin de olduğu
onca demokrasi adımlarını atmaya niyetlenip,
18 yıla yaklaşan iktidarı boyunca 'demokrasiyi
geliştirecek, bir adım ileri götürecek' diyerek de-
mokrasi özlemi içinde olan ve demokrasiyi ciddi
anlamda isteyen topluma hep ümit verip son-
rada geri dönüş yapan iktidarın başında ki Baş-
kan Recep Tayyip Erdoğan'ın geriye değil ileriye
atması gereken adımlarını sıklaştırması halinde
başta ekonomi, sosyal sorunların da çözüm bu-
lacağı gibi kendisini dolarla sıkıştıran ABD ve
diğerlerine de daha güçlü bir direnç göstereceği
de bilinmeli..

Ve bunu bilecek olanın başında demokrasi dı-
şında tüm anti demokrasilerle karşılaşan ama
toplumun, halkın demokrasi istemi ile tüm en-
gelleri aşıp bugün başkan olarak saygı duyulan
Recep Tayyip Erdoğan'dır..

Aynı Erdoğan'ın partisinin kongresini bile
partiliden kaçıran demokrasi ile değil milliyetçi-
lilik , vatan, millet, sakarya edebiyatı altında
saklanıp, hala yerini, koltuğunu koruyan ve Er-
doğan'ın iktidarına yapışıp, yamalanıp, kendisi-
nin yanında demokrasi dışı insanlara iktidar
kanalıya imkanlar sağlayan Bahçeli'ye bakmak-
sızın hareket etmesine bağlıdır.

Ve Başkan Erdoğan'ın geri dönüşünün de-
mokrasi, hak, adalet, kalkınma adına olması
beklenmektedir..

KAMU KAYNAKLARI
PESKES CEKILMIS

Esenyurt Belediye binasıyla ilgili
AK Partili Karakaş'ın yaptığı sa-
vunmanın hiçbir geçerliliği olma-
dığını anlatan Bozkurt, ihalenin
şaibeli olduğunu kaydetti. Bozkurt,
“Hayatımın hiçbir döneminde
yüzde otuzla kat karşılığı bina ve-
rildiğine rastlamadım. Belediyenin
yüzde yirmi yedisi bizim diyorsu-
nuz ve 400 milyon değeri var di-
yorsunuz. Buranın ihalesini
anlatayım. Bu ihaleye tek bir firma
giriyor. 200 bin metrekarelik in-
şaatın ihalesine Türkiye'de bir
tane firma giriyor. Böyle şaibeler
olmamalı” dedi. Belediyenin
makam araçlarında dahi haciz ol-
duğunu kaydeden Bozkurt, “Kul-
landığımız makam aracında 15
haciz 15 yakalama kararı var.
Böyle olmasa daha mutlu olur-
dum” dedi.

Makam 
araçlarında

bile haciz var

15 yıl boyunca AK Parti tarafından yönetilen Esenyurt’ta birçok kamu kaynağının, çeşitli şirket ve müteahhitlere peşkeş çekildiğini
anlatan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Belediye binası bile ihaleye açılıp verilmiş üstelik tek firma ihaleye girmiş” dedi.

Polislerin oy kullanacağı
iddiası gerçek dışıdır
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Polislerin oy kullanacağı
iddiası gerçek dışıdır
Polislerin oy kullanacağı
iddiası gerçek dışıdır
Polislerin oy kullanacağı
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Polislerin oy kullanacağı
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Polislerin oy kullanacağı
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Polislerin oy kullanacağı
iddiası gerçek dışıdır
İçişleri Bakanlığı,100 bin polisin İstanbul'a getirilerek 23 Haziran'da yapılacak
seçimde oy kullandırılacağına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği
yansıtmadığını ve seçmen listelerinin 31 Ocak itibarıyla kesinleştiğini açıkladı

içişleri Bakanlığı'nın
resmi Twitter hesabın-
dan yapılan açıkla-

mada, sosyal medya
platformlarında yer alan iddiala-
rın kasıtlı olarak servis edildiği be-
lirtildi. Bu paylaşımların yanıltıcı
bir algı oluşturmaması adına, ger-
çek durumun kamuoyu ile payla-
şılmasına ihtiyaç duyulduğu
belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri için seçmen listeleri; 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Ka-
nunun Seçmen Kütüğü Düzen-
lenmesi başlıklı 33’üncü
maddesinin 'Seçmen kütüğü;
adres kayıt sistemindeki yerleşim
yeri adresi bilgileri esas alınarak
Yüksek Seçim Kurulunca belirle-
necek usul ve esaslara göre her yıl
yeniden düzenlenir, sürekli bilgi

toplama ile her seçim döneminde
güncelleştirilir' hükmü kapsa-
mında 'Adrese Dayalı Nüfus Sis-
temi Kayıtları'na dayanılarak
hazırlanıp, 4 Ocak 2019 tarihinde
askıya çıkarılmış, gelen itirazlar
değerlendirilerek seçime katılacak
her siyasi partiye de gönderilerek
31 Ocak tarihi itibarıyla 
kesinleştirilmiştir."

İftira içerikli paylaşımlar

Seçimlerin yenilenmesi gereken
yerlere ilişkin Yüksek Seçim Ku-
rulu'nun almış olduğu 1683 sayılı
kararda, seçmen listelerinde gün-
celleme yapılmayacağının net bir
şekilde ifade edildiği vurgulana-
rak, şöyle denildi: "31 Mart 2019
Pazar günü yapılan mahalli idare
seçimleri kapsamında bakanlığı-
mızca tüm Türkiye'de kolluk gö-
revlisi olarak jandarma ve

emniyet teşkilatlarından yapılan
geçici görevlendirme sayısı 6 bin
449, son 10 seçimin tamamında
yapılan geçici görevlendirmenin
toplamı iftira edilen rakamın yarı-
sına bile ulaşmadığı göz önüne
alındığında yapılan paylaşımların
ne kadar gerçek dışı, kasıtlı ol-
duğu kolayca anlaşılacaktır. Dola-
yısıyla bu tür paylaşımlar,
hukuken ve fiilen mümkün olma-
dığı/olmayacağı çok açık olma-
sına rağmen güvenlik
kuvvetlerimizin başarılı çalışmala-
rına gölge düşürmek amacıyla ya-
pılan maksatlı bir iftiradır.  Bu
maksatlı itiraflar aynı zamanda
mesai mefhumu gözetmeksizin
terörle mücadele ve asayiş olayla-
rının önlenmesi için can siperane
görev yapan kolluk birimlerimizi,
emniyet ve jandarma teşkilatımızı
derinden yaralamaktadır."

CHP’den hodri meydan
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı
'dokunulmazlık' çağrısıyla ilgili "Hodri meydan, diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış; yapabiliyorlarsa yapsınlar, buyursunlar" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Sözcüsü Öztrak, parti genel
merkezinde basın toplantısı dü-

zenledi. Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun
(YSK) İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçimi-
nin yenilenmesi kararıyla il-
gili, "Ciddi bir hukuk
cinayeti işlenmiştir" diye
konuştu. CHP'li Öztrak,
YSK'nın, 6 Mayıs'ta seç-
men iradesini yok sayarak,
Ekrem İmamoğlu'nun
mazbatasını geri aldığını
savundu. Öztrak, "6 Ma-
yıs'ta sandığa ve hukuka
yapılan darbe, seçim ön-
cesi yaşanan belirsizlik sü-
recinin ekonomiye de
önemli yansımaları oldu. Kriz nedeniyle
zaten ürkmüş olan yatırımcıların ve tüketi-
cilerin ufku seçim sürecinin uzamasıyla
daha da karardı. İktidarın krizle mücadele
konusunda isteksizliğinin devam edeceği ve
seçim ekonomisinin süreceği beklentileri

arttı. Seçimle gelenin seçimle gitmemekle
direnmesi, Türkiye'de demokrasinin kalitesi
ve hukuk devletinin varlığı konusunda yatı-
rımcıların endişesini daha da artırdı. Üst

üste yapılan hatalar nede-
niyle ekonomideki tablonun
giderek kötüleştiğini görüyo-
ruz" diye konuştu.

Dolar kuru 6,22'yi geçti

CHP'li Öztrak, 1 Nisan'dan
bugüne kadar Türk lirasının
dolar karşısında yüzde 11,2
değer kaybettiğini söyleyerek,
şöyle konuştu: "Dolar kuru
5,49 kuruştan 6,18 TL’ye
yükselmişti ama şu an itiba-
rıyla dolar kuru 6,22 lirayı
geçti. Merkez Bankası, poli-

tika faizini belirleyen ihaleleri iptal etti yani
yine Merkez Bankası'nın politika faizi rafa
kalktı. Yeniden o belirsizlik ortamına geri
döndük. Bu yapılanların maliyeti yavaş
yavaş ortaya çıkıyor, iş yönetilemez hale gi-
diyor. Bu gelişmelerin şirketlerimiz, çalışan-

larımız ve milletimiz üzerinde büyük bir
yükü var. Öncelikle TL'nin değer kaybı pa-
halılığı daha da artıracak, vatandaşın mut-
fağında yangın daha da büyüyecek. Reel
sektörün net 197 milyar dolar döviz borcu
var. Bu borç nedeniyle son 39 günde seçim
belirsizliği, arkadan gelen sandık darbesi
sonucunda dolar kurunda meydana gelen
69 kuruşluk artış, şirketlerin bilançosuna
136 milyar TL'lik ek zarar olarak yansıya-
cak. Borsa İstanbul 1 Nisan'dan bu yana
yüzde 4,1 oranında değer kaybetti. Şirketle-
rin piyasa değeri 29 milyar TL düştü."

Yapabiliyorsa yapsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak,
MHP lideri Bahçeli'nin, CHP Lideri Kılıç-
daroğlu'na yaptığı 'dokunulmazlık' çağrısı-
nın hatırlatılması üzerine de "Bu
açıklamanın nasıl olduğunu anlamadık.
MHP grubunun lideri Devlet Bahçeli bizim
bildiğimiz kadarıyla. Grubu var, elbet ortağı
da var orada. Hodri meydan diyoruz. Do-
kunulmazlık kaldırılacakmış; yapabiliyor-
larsa yapsınlar, buyursunlar" diye konuştu.

Faik Öztrak

AK PArtili Bekir Bozdağ, sos-
yal paylaşım sitesi Twitter'daki
hesabından açıklama yaptı.

Bozdağ, Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık
Kurulu’nun bir üyesinin kamu görevlisi
olma kuralının emredici bir hüküm oldu-
ğunu bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
ile İlçe Seçim Kurulu'nun bu kuralın dışına
çıkamayacağına, izin veremeyeceğine ve
rıza gösteremeyeceğini söyleyen Bozdağ,
"Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır.
Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı
Sandık Kurulu teşkili, kuşkusuz tam ka-
nuna aykırılıktır; tam kanunu çiğnemektir;
açık ve tam bir kanunsuzluktur. Bu halde
aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı

oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu
sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal
sonucunun, seçim sonucunu etkileyecek bir
sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır. Böylesi bir du-
rumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz.
Eğer kanunun emredici hükmüne aykırı
oluşturulmuş Sandık Kurulu sayısı ile bu
sandıklardaki seçmen sayısı, seçimin sonu-
cunu etkileyecek sayıya ulaşmışsa, YSK sırf
bu nedenle seçimin iptaline ve yenilenme-
sine karar vermek zorundadır. Böylesi bir
halde YSK'nın takdir hakkı yoktur. Aksi,
seçim sonucunu etkileyecek tam kanunsuz-
luğa geçerlik kazandırmak olur. Tam ka-
nunsuzluğa onay, YSK’nın kanunu tam
çiğnemesidir. YSK, tam kanunsuzluğa

onay veremez.
YSK’nın yetki ve
görevi, tam kanuna
uymak, tam kanunu
uygulamak ve tam
kanunsuzluğa geçit vermemektir" dedi.

Yeterli sebepler var

Bozdağ, İstanbul'da 31 bin 280 sandık ku-
rulu başkanından 6 bin 539'u, 31 bin 280
sandık kurulu üyesinden 13 bin 84’ünün
kamu görevlisi olmadığını söyleyerek, şun-
ları söyledi: “Bu, seçim sonucunu etkileye-
cek sayıda Sandık Kurulu’nun, kanuna
aykırı oluşturulduğunun delilidir; tam ka-
nunsuzluktur; iptal için yeter sebeptir.”

YSK RIZA GÖSTEREMEZ
Bekir Bozdağ

Polislerin oy kullanacağı
iddiası gerçek dışıdır

Kemal Deniz
Bozkurt
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H ak, …
Hukuk, …
Adalet, …

İnsan, insanlık, insan hakları, …
Terör, şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, …
Soygun, vurgun, gasp, hırsızlık, rüşvet,

haraç, …
Yalan, dolan, iftira, fitne, fesat, dedikodu,

haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, vs, vs, vs,
… Bütün bu olumsuzlukları duya duya, göre
göre özgüvenimizi, huzurumuzu, yaşama se-
vincimizi, daha da ötesi insanlığımızı kaybet-
tik. Yüreğimize taht kurdu, bütün kalelerimizi
fethetti korku. Ruhumuzda korkunun kara
bayrakları dalgalanıyor. Ruhumuz korkunun
işgali altında, ezildikçe eziliyor. Sustukça kü-
çücük parçalara ayrılıp unufak oluyoruz. Yü-
reğimiz korkuyla dolu. Suskunluğumuz
edepten değil korkudan. Lakin bunu kimse an-
lamıyor, anlayamıyor. Anlamayana haykır-
mak, isyan etmek yerine suskunluğun
dehlizlerinde yok oluyoruz. Öylesine ve ölesiye
bir korkunun esiriyiz. Korkunun esaret paran-

galarının veadaletsizliğin kırbacının şakırtısı
bütün sesleri bastırıyor. Hayata, haksızlığın,
hukuksuzluğun, adaletsizliğin gür sesi hakim.
Toplumun her kesiminde topyekûn bir çürü-
müşlük, topyekûn bir huzursuzluk, memnuni-
yetsizlik ve topyekûn bir mutsuzluk hüküm
sürmekte. Herkes korkağın korkusundan kor-
kuyor. Olmazlar oluyor, o kadarda değiller
hayat buluyor. Hiçbir sınır tanımayan, ilkesi il-
kesizlik olan, her durumu korkunun aygıtlarını
kullanarak lehine çevireninde yüreği, korku
hastalığı ile dolu. Daha fazla haksızlık, daha
fazla hukuksuzluk ve daha fazla adaletsizlik
hastalığa ilaç.

Kimsenin kimseyi dinlemeye, anlamaya ta-
hammülü yok. Herkes her şeyi en iyi biliyor, en
iyi o biliyor, o görüyor. Farklı fikre, farklı gö-
rüşe, farklı söze ne gerek? Bu kadar bilenin
var olduğu bir dünyada uzlaşı ya da tahammül
mümkün mü? Hak, güce yani kudrete bağlı.
Kim daha güçlü ise haklı olan o. Hakkın kay-
nağı kudret olmuş, hak acziyet içinde. Herkes
birbirine tavsiye ve nasihatte bulunuyor.

Hey!
Kendini kolla kimse duymasın.
Kendini kolla kimse görmesin.
Kendini kolla biri hedef tahtasına koymasın.
Kendini kolla biri yanlış anlamasın.
Kendini kolla yolda biri gelip çarpmasın.
Kendini kolla biri kaçırıp başına iş açmasın
Kendini kolla biri seni bilmem kaçıncı kat-

tan aşağı atmasın. Kendini kolla biri kafana
bir kurşun sıkmasın.

Kendini kolla biri tecavüz edip öldürmesin.
Eline geçen fırsatları değerlendir.
Haram, helal, hak, hukuk diye tutturup

sonra sürünme.
Bak, sonra pişman olursun.
Sana ne elalemin derdinden?
Sen yolunu bulmaya bak.
Hem kendine faydası olmayanın hiç kim-

seye faydası olmaz.
Aman Allah’ım!
Bunlar nasıl sözler? Bu bir akıl tutulması,

bu bir cinnet hali… Yazarken bile insanın 
yüreği sıkılıyor. Nasıl bir fosseptik çukurunda

yaşıyoruz?
Toplumsal cinnet geçiriyoruz ey insanlar!
Toplumsal cinnet…
Hakkın gasp edildiği, hukukun olmadığı,

adaletin hayat bulmadığı, kudretin hakkın ye-
rine geçtiği bir yerde başka ne olabilir? İnsani
olandan, insanlıktan ya da insan haklarından,
sevgiden, saygıdan, huzurdan, mutluluktan söz
edilebilir mi? Kudretin hak olduğu, adaletin
hayat bulmadığı yerde, kan, gözyaşı, acı ve ıs-
tıraptan başka ne olabilir? Kudret sahibi ol-
mayanların -haklı olsalar bile- başına bir iş
geldiğinde geldiğiyle kalıyor. Hukuk sistemini
işletenler haklının değil güçlünün lehine işleti-
yor hukuk kurallarını. Hakimler, adalet değil
adaletsizliğin dağıtıcıları… Bütün bunlar ada-
letin tesisine dair, hakkın yerini bulmasına dair
umutları yokediyor. Gayya kuyusuna itiyor in-
sanları. İnsan olan yerlerimiz ağrıyor, acı çeki-
yor. Her yerde adalet diye feryad edenlerin
sesi, adaletsizliğin kırbaç şakırtısında yok olu-
yor. Böyle bir dünyayı inşa ediyor, böyle bir
dünyada yaşamaya mahkum ediyoruz kendi-
mizi, ne acı… Basit bir ifadeyle, birey-toplum-
devlet ilişkilerini düzenleyen kurallar
manzumesi olan hukuk, hukuk düzeni tarafın-
dan koruma altına alınmış menfaatlerin bü-
tünü olan hak, hukuk nizamı içinde hakkın

korunması ve hakkın yerine getirilmesini ifade
eden adalet, bir diğer ifadeyle hakkın ve huku-
kun gözetilmesi terkedildiğinde, ne birey nede
toplum asla huzur ve sükûn bulamayacaktır.
Çünkü insanlığın huzuru, ancak hak ve adaleti
tesis etmekle mümkün. Adalet ve adaletin te-
sisi, insanoğlunun var oluşundan beri, maruz
kalınan haksızlıkların yüreklerde meydana ge-
tirdiği acıları, çekilen ıstırapları dindiren si-
hirli bir kavram. Hiçbir kavram “adalet”
kavramı gibi, tutkuyla istenmemiş ve tutkulu
bir şekilde tartışılmamıştır. İnsanoğlunun
yaşam serüveni içerisinde hiçbir kavram, böy-
lesine çok kan ve gözyaşı dökülmesine sebep
olmamış ve insanoğlunun yaşamına etki etme-
miş, Eflatun’dan Kant’a ünlü düşünürlerin ilgi-
sine konu olmamıştır. Bütün ilahi ve beşeri
dinler, adaleti tesis ederek insanlığa huzuru va-
detmişler, adaleti tesis edebildikleri kadar te-
veccüh görmüşlerdir. Tarihi hafızamız bu
hakikatin delili değil midir? Unutulmamalıdır
ki; tarihin dehlizleri hakkın gasp edildiği, hu-
kukun yok sayıldığı, adaletin çiğnendiği top-
lumların ve hakimiyetini adalet üzerine değil
güç üzerine inşa eden hakimlerin fosilleriyle
doludur.

Bu münasebetle diyoruz ki; hak olun, haklı
olun, Hak’ka emanet olun.

Ağlarım ağlatamam
hissederim söyletemem

İlyas KARABIYIK

RAMAZAN DOLU
DOLU GECECEK
Başakşehir Belediyesi, Kent Meydanında kurduğu etkinlik alanıyla Ramazan coşkusunu vatandaşlara
yaşatıyor. Alanı ziyaret eden Başkan Kartoğlu, “Ramazan ayının heyecanını birlikte yaşamak isteyen
tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Güzel ve dolu bir Ramazan yaşayacağız” ifadelerini kullandı

B aşakşehir Belediyesi, Kaya-
şehir Kent Meydanı ve Bah-
çeşehir Hayat Park’da

kurduğu birbirinden renkli etkinlik
alanlarıyla Ramazan’ın sevincini ve
bereketini tüm ilçe vatandaşlarına
yaşatıyor. Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu da vatandaşla-
rın sevincine ortak olmak için Kent
Meydanında kurulan etkinlik alanını
ziyaret etti. Alanda bulunan stantları
tek tek gezen Kartoğlu, Başakşe-
hir’de Ramazanın maneviyatına
uygun bir atmosfer yaşandığını dile
getirdi.

Ramazan'a uygun olacak

Etkinlik alanındaki stantları gezen

Yasin Kartoğlu, “Ramazan 
Başakşehir’de mükemmel geçiyor.
Bu sene Ramazan stantlarımızı
Kent Meydanımızda ve Bahçeşe-
hir’de kurduk. İftarımızı yapıyo-
ruz, millet bahçesinde
yürüyüşümüzü yapıyoruz sonra
da burada ramazan ruhuna
uygun bir eğlence yaşıyoruz. 
Ramazan ayının heyecanını 
birlikte yaşamak isteyen tüm 
vatandaşlarımızı davet ediyoruz.
Alanda müzik akademimizden
öğrencilerimiz tasavvuf müziğiyle
her gün ortamı şenlendirecekler.
Güzel ve dolu bir Ramazan 
yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
DHA

İhtiyaç sahibi ailelere öncelik
Önceki senelerde sokak if-
tarları yapıldığını ancak artık
hava şartlarının buna uygun
olmadığını söyleyen Kar-
toğlu, “Komşuluk ilişkileri

gelişsin diye sitelere ve so-
kaklara istenildiği takdirde
masa sandalye gönderiyoruz.
Birlikte iftar yapmak isteyen
insanlarımız bu şekilde yapa-

biliyor. Aynı zamanda ihtiyaç
sahibi ve engelli ailelere
sahur ve iftariyeliklerini biz
gönderiyoruz” şeklinde
konuştu.

Kendi mezar taşıyla dolaştı!
Beyoğlu’nda 49 yaşındaki Burak Taha isimli vatandaş, kendi mezar taşı ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dolaştı

beyoğlu ilçesinde
Burak Taha isimli vatan-
daş ‘ibret' amaçlı kendi-

sine ait yaptırdığı mezar taşıyla
Taksim meydanı ile İstiklal Cadde-
sinde dolaştı. Taksim'de ilginç gö-
rüntüler oluşmasına neden olan
Taha, ibret için mezar taşıyla dola-
şarak insanların tepkisini ölçmeye
çalıştığını, aynı zamanda bunun bir
sosyal deney olduğunu söyledi. Va-
tandaşlar ise kendi mezar taşıyla
dolaşan Taha'yı şaşkınlıkla izledi.
Mezar taşının yaptırma nedenini
anlatan Burak Taha (49), “İnsanlar
ölmeden önce kendine mezar yaptı-
rabiliyor, yeri hazırlıyor taşıyla bera-
ber. Ben de mezar taşı yapayım
dedim. ‘İbret' maksadıyla mezar ta-

şımı yanıma alarak, İstanbul'u gez-
meye karar verdim. Kendim hem
ibret almak, hem de insanların tep-
kilerini ölçmek istedim. Aynı za-
manda bu bir sosyal deney içeriyor.
Bunun dinen herhangi bir sakınca-
sının olmadığını söylüyor, din
adamlarımız. Eski alimlerin içinde
ölümü hatırlamak için özel insanlar
tuttuğunu biliyoruz. ‘Cehennemde
yanacaksın' diyorlar. Benim de
doğum tarihim var mezar taşımda
ama ölüm tarihim yok. Onu tabi
Allah bilir ne zaman öleceğimizi.
Her an ölecekmiş gibi yaşamamız
gerektiğini biliyoruz. Buna ‘ibret'
almak, ‘farkındalık' katmak niye-
tiyle, böyle bir girişimde bulundum.
Mezar taşımı koltuğumun altına

aldım, bugün mezar taşımla İstan-
bul'u geziyorum. İbret almak istiyo-
rum” diye konuştu.

Güzel tepkiler alıyorum

Kendisine yönelik tepkiler hakkında
da konuşan Taha, “Çok güzel tepki-
ler alıyorum. Sosyal medya hesap-
larımdan fotoğraflar paylaştım.
İnsanların oldukça teveccühü var.
Çok güzel tepkiler alıyoruz, oldukça
güzel karşıladılar. Mezar yeri ala-
madım daha. Zaten İstanbul'da
mezar yeri bulmak kolay değil. Ha-
yattayken biraz masraflı olduğu için
ben de mezar taşı yaptırdım. Me-
zarı yanıma alamayacağım için ben
de mezar taşımı alarak gezmeyi dü-
şündüm” ifadelerini kullandı. DHA
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Hüseyin Aydın

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ramazan ayı Başakşehir’de
dolu dolu geçecek, herkesin yüzü ve kalbi gülümseyecek” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Meclisi, 13 Mayıs Pa-
zartesi günü toplanıyor.

YSK kararı ile İstanbul seçimlerinin
iptal edilmesinin ardından toplanacak
mecliste, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun su ve öğrenci indirimi
talimatıyla ilgili nasıl bir adım atılacağı

merak konusu. İstanbul Valisi ve İBB
Başkan Vekili Ali Yerlikaya imzası ile
İBB Meclisi ve İSKİ genel kurulu çağrı
gündemi gönderildi. 

Suda indirim olacak mı?

İmamoğlu su birim fiyatında yüzde 40
indirim yapılması için talimat vermişti.

İSKİ'nin tarife değişikliği ile ilgili tekli-
finde su fiyatlarında nasıl bir değişiklik
yapacağı merak konusu. Ayrıca İma-
moğlu öğrenci kartının 85 liradan 50
liraya düşürülmesi, 0-4 yaş arası ço-
cuklu anneler için ücretsiz yolculuk, 0-
12 yaş arası ücretsiz yolculuğun
gündeme getirilmesi bekleniyor.

İBB Meclisi pazartesi toplanıyor
ZAYİ İLANLARI

Cankat Ekim adına kayıtlı Olivetti verifon Marka model 3E16161275
seri numaralı yazarkasa ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

V.D.B. Çekmece No:3280407142

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
MAHMOUD SAFİYEMAGHARİ 99625856932 
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların pay-
laştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci gün-
den başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile-
ceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
ilan olunur. 07/05/2019 

1.İhale Tarihi : 29/05/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
2.İhale Tarihi : 13/06/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
İhale Yeri : SEÇKİN YEDİEMİN OTOPARKI-Kemer Mah.Kemer Cd.3/A Esenler/İstanbul
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 250.000,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 29/05/2019 günü, saat 10:45 - 10:55 arası.
2.İhale Tarihi : 13/06/2019 günü, saat 10:45 - 10:55 arası.
İhale Yeri : SEÇKİN YEDİEMİN OTOPARKI-Kemer Mah.Kemer Cd.3/A ESENLER/iSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 250.000,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 29/05/2019 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 13/06/2019 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : SEÇKİN YEDİEMİN OTOPARKI-Kemer Mah.Kemer Cd.3/A ESENLER/iSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3 250.000,00 1   %1

1.İhale Tarihi : 29/05/2019 günü, saat 11:15 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 13/06/2019 günü, saat 11:15 - 11:25 arası.
İhale Yeri : SEÇKİN YEDİEMİN OTOPARKI-Kemer Mah.Kemer Cd.3/A ESENLER/iSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
4 230.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
BAKIRKÖY

16. İCRA DAİRESİ
2019/169 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (993394)

Ünite 50 AIK (B) RH hattında bulunan metal Kompansatörün temini ile eski kompansatörün de-
monte edilerek yeni kompansatörün monte edilmesi işi

İHALE KAYIT NUMARASI : 2019 / 223867
1-) İDARENİN :
a ) Adresi : P.K. 47 34315   Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 91 10-13
c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : Ünite 50 AIK (B) RH hattında bulunan metal Kompansatörün temini ile 

eski kompansatörün demonte edilerek yeni kompansatörün monte edilmesi 
b)Türü : Mal alımı.
c) Dosya No : 2019 / 05
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL.
e) Hizmetin Teslim  Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
f) İşin Süresi    : 75 takvim günü
3-) İHALENİN : 
a ) Yapılacağı  Yer :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 29/05/2019 Çarşamba günü  –  Saat 15:00’te 

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47  Avcılar/ İS-
TANBUL  adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi
posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296
939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden,
İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması
zorunludur.

5-)  İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 29/05/2019 Çarşamba günü – Saat 15:00’e kadar  EÜAŞ İstanbul
Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta
ile  gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsa-
mındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şir-
ketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

ÜNİTE 50 KAZAN (B) RH METAL KOMPANSATÖR ALIMI İŞİ
EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (993495)

ONYEKURU
BOMBASI

Örnek No: 25*

(843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı)
41VU915 Plakalı, 2015 Model, MERCEDES-BENZ
Marka, 375,450 Tipli, 457948C0307827 Motor
No'lu, NMB37540812159122 Şasi No'lu, Yakıt Tipi
Dizel, Net ağırlığı 7550 kg, Motor Hacmi 11967cm3,
Rengi Beyaz (Arktik), Yük taşıma için imal
edilmiş,ÇEKİCİ-BC(yarı römork için çeciki), tescil
belgesi yok,anahtarı var,araçın çalışmasına engel
teknik aksaklığın bulunmadığı.,teknik aksam parça-
larının yerinde bulunduğu,çalışmasında sorun ola-
cak her hangi bir durum yok, yürür vaziyette,
kaporta  aksamı iyi düzeyde hasar yok, fiziki durumu
oldukça iyi., metal jantları bulunan araçın  lastikleri iyi
durumda,sürücü koltuğu dahil toplam 2 adet oturma
koltuğu bulunduğu,koltuk döşemeleri ve iç döşeme-
lerinde  hasar yok, aracın ön torpido ve öngöğüs
gösterge kısımları sağlam, çalışır durumda, motor,
şanzıman ve teknik aksamları yerinde. kontak ve
diğer anahtarları var, 185.339 km de.

T.C.
GAZİOSMANPAŞA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (993409)

Sayı : 2019/146 Esas 07/05/2019

Mahkememiz 2019/146 Esas 2019/139 
Karar sayılı kararı ile; Malatya ili Doğanyol il-
çesi Yeşilköy mah/köyü C:82 H:7 BSN:78'de
nüfusa kyt.lı Metin ve Aysel kızı 08/09/1997
Eminönü doğumlu 38248846036 T.C kimlik
nolu Kadriye TANRIVERDİ 'nin nüfus kayıtla-
rındaki "Kadriye" olan isminin "Kadriye
Zümra" olarak DÜZELTİLMESİNE ve TESCİ-
LİNE," karar verilmiştir.İlan olunur.

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (993226)

Esas No        : 2019/61                 06/05/2019
Karar No      : 2019/62 

BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN 

( İ L A N ) 
Davacı , ALEYNA DEMİREL ile  Davalı , BEY-
LİKDÜZÜ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mah-
kememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve
Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Mahkememizin 12.03.2019 tarihli 2019/61 esas
2019/62 karar saylılı kararı ile ;

Davacının davasının KABULÜNE, 
Kars ili, Selim ilçesi, Yolgeçmez mah/köyü,

53 cilt, 87 hanede nüfusa kayıtlı, Kemal ve Selma
kızı, 02/01/2001 Büyükçekmece doğumlu,
57112067728 TC nolu Aleyna Demirel'in kayden
"Aleyna" olan isminin "Eslem" olarak TASHİHEN
nüfusa TESCİLİNE,karar verilmiş olduğu tebliğ
yerine geçmek üzere ilan olunur. 

T.C.
GAZİOSMANPAŞA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (993412)

Sayı : 2019/426 Esas  07/05/2019

Mahkememiz 2019/426 Esas 2019/154 
Karar sayılı kararı ile;  Malatya ili Pütürge il-
çesi Büyüköz mah/köyü C:19 H:39 BSN:186'
da nüfusa kyt.lı Burhan ve Remziye kızı
27/11/1996 Pütürge doğumlu 26711238976
T.C kimlik nolu Arzu Korkusuz'un nüfus kayıt-
larındaki "Arzu" olan isminin "Gülsüm
Yüsra" olarak  DÜZELTİLMESİNE ve 
TESCİLİNE," karar verilmiştir.İlan olunur.
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D erbiden sonra arası açılan Beşiktaş ile Galatasaray
arasındaki sular durulacağa benzemiyor. Devre ara-
sında Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig ekibi Ful-

ham’ın yolunu tutan Ryan Babel’in, Galatasaray’la el
sıkışmasından sonra çok daha ses getirecek bir anlaşma ka-
pıda. Beşiktaş bu sezon Galatasaray’ın gol yükünü çeken
Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. As-
lında siyah-beyazlı yönetimin Onyekuru için bir girişimde
bulunma düşüncesi yoktu. Ancak Everton Kulübü’nün teklifi
çok cazip geldi. Cenk Tosun’u Beşiktaş’tan kadrosuna katan
İngiliz kulübü, bu transfer için ödemesi gereken son taksidi
yatırmadı. Evertonlu yetkililer, 5 milyon avroyu bulan son
taksit için Beşiktaş’a son derece ilgi çekici bir teklifte bulundu.

Heyecanlandırdı

Galatasaray’da bu sezon kiralık olarak forma giyen Henry
Onyekuru’nun bonservisine sahip olan Everton, Beşiktaş’a 5
milyon avro yerine Nijeryalı forveti önerdi. İngiliz kulübünün
yetkilileri, sezon sonunda Galatasaray’la anlaşması sona ere-
cek olan Onyekuru’yu iki yıllığına kiralık Beşiktaş’a kiralık
olarak vermeye hazır olduklarını iletti. Fikret Orman ve eki-
bini heyecanlandıran bu teklif ne kadar cazip gördünse de
şimdilik beklemeye alındı. Beşiktaş yönetiminin, bu pazar
günü yapılacak başkanlık seçiminden sonra transfer için gö-
rüşme yapma kararı aldı. Seçimden sonra anlaşma sağla-
nırsa son yılların en çok ses getirecek transferine imza atılmış
olacak. Ayrıca Ryan Babel’le anlaşan Galatasaray’a da sezo-
nun golü atılmış olacak.

everton, Cenk Tosun’un 
5 milyon avroluk son

taksitini ödemedi ve “Size 
Onyekuru’yu iki yıllığına

kiralayalım” teklifinde bulundu.
Yönetim anlaşma için seçim

sonrasını bekliyor

Hedef
Mikel
Agu

Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken, Beşik-
taş’ta transfer çalışmaları da başladı... Yöne-
tim, Avrupa’da bazı oyuncularla ilgili somut
hamleler yapıyor, yaz döneminde zaman
kaybetmek istemiyor. Takviyede bulunulması
planlanan bölgelerden biri orta saha. porte-

kiz basınına göre gündemdeki isim ise Mikel
Agu. Bonservisi porto’da olan Agu ile Beşik-
taş’ın yakından ilgilendiğini ve görüşmeye
geçildiğini yazdı. Bursa’da kiralık olarak
forma giyen Agu, bu yıl ise portekiz kulüple-
rinden Setubal’da kiralık oynuyor.

(843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı)
41VU971 Plakalı, 2015 Model, MERCEDES-BENZ
Marka, 375,450 Tipli, 457948C0307929 Motor
No'lu, NMB37540812159120 Şasi No'lu, Yakıt Tipi
Dizel, Net ağırlığı 7550 Kg, Motor Hacmi 11967cm3
, Rengi Beyaz(Arktik), Yük taşıma için imal edilmiş,
ÇEKİCİ-BC(yarı römork için çeciki)tescil belgesi
yok,anahtarı var,araçın çalışmasına engel teknik ak-
saklığın bulunmadığı., teknik aksam parçalarının ye-
rinde bulunduğu, çalışmasında sorun olacak her
hangi bir durum yok, yürür vaziyette,kaporta  ak-
samı iyi düzeyde hasar yok,fiziki durumu oldukça
iyi., metal jantları bulunan araçın  lastikleri iyi du-
rumda, koltuk döşemeleri ve iç döşemelerinde
hasar yok, aracın ön torpido ve öngöğüs  gösterge
kısımları sağlam,çalışır durumda, motor, şanzıman
ve teknik aksamları yerinde.kontak ve diğer anah-
tarları var, 189.828 km de.

(843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı) 
41VU957 Plakalı , 2015 Model, MERCEDES-
BENZ Marka, 37540 Tipli, 457948CO308025 Motor
No'lu, NMB37540812159117 Şasi No'lu, Yakıt Tipi
Dizel, Net ağırlığı 7550 kg, Motor Hacmi 11967cm3,
Rengi Beyaz (Arktik), Yük taşımak için imal edilmiş
çekici-BC(yarı römork için çekici)tescil belgesi
yok,anahtarı var,araçın çalışmasına engel olacak
her hangi bir teknik aksaklığı yok,teknik aksamları-
nın yerinde bulunduğu,yürür vaziyette, aracın genel
kaporta aksamı iyi düzeyde hasar yok, metal jatları
bulunan aracın lastikleri iyi durumda,aracın iç kıs-
mında sürücü koltuğu  dahil 2 adet oturma koltuğu
var, döşemelerde hasar yok,aracın ön torpido ve ön
göğüs  gösterge kısımları sağlam ve çalışır du-
rumda,teknik aksamları yerinde, kontak ve diğer
anahtarları var,gösterfge panelinde 180.673 km de.

(843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı)
34BJ4731 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-
BENZ Marka, 375.40 Tipli,  457948C0283206
Motor No'lu, NMB37540812138782 Şasi No'lu,
Yakıt Tipi Dizel, Net ağırlığı 7550 kg, Motor Hacmi
11967cm3, Rengi Beyaz(Arktik), Yük taşıma için
imal edilmiş, ÇEKİCİ-BC(yarı römork için
çeciki)tescil belgesi yok,anahtarı var,araçın çalış-
masına engel teknik aksaklığı yok, teknik aksam
parçalarının yerinde, çalışmasında sorun olacak
her hangi bir durum yok, yürür vaziyette,kaporta
aksamı iyi düzeyde hasar yok, fiziki durumu ol-
dukça iyi., metal jantları bulunan araçın lastikleri
iyi durumda,sürücü koltuğu dahil toplam 2 adet
oturma koltuğu var,koltuk döşemeleri ve iç döşe-
melerinde  hasar yok,aracın ön torpido ve öngö-
ğüs  gösterge kısımları sağlam, çalışır durumda,
motor,şanzıman ve teknik aksamları yerinde, kon-
tak ve diğer anahtarları mevcut, motorlu taşıt va-
sıflarını taşımakta olan çekici.




