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Yakup Krespi, “Türkiye’de her yıl 200
bin kişi inme geçiriyor. Beyin damar-
larının ani tıkanması veya kanaması
ile ortaya çıkan hastalık neredeyse 60
bin kişiyi canından ediyor, ya da felç
sebebiyle yatağa mahkum bırakıyor.
Batı’da inme sıklığı 70 yaşından sonra
artarken, Türkiye’de ise 50-60 yaşla-
rından itibaren belirgin şekilde artış
görülüyor. İnme, bu nedenle ülke-
mizde kalp hastalıklarından sonra
ikinci sırada yer alan ölüm nedeni
olarak kabul ediliyor. Hastaya ilk 6 sa-
atte uygulanan anjiyografik pıhtı çı-
karma tedavisi hayati önem taşıyor.
Tedavi edilen 3 hastanın 1’i tamamen
eski hayatına dönebiliyor. Bu nedenle
inme geçiren kişinin, BAVİM yani

Beyin Anjiyografi ve İnme Merkezi
olan bir hastaneye kaldırılması gereki-
yor” diye konuştu.

Belirtilere dikkat edin

İnmeden şüphe etmenin çok kolay ol-
duğunu söyleyen Krespi, “Bir insanın
dudakları ve yüzünde kayma ol-
muşsa, bir kolu ve bacağı tutmuyorsa,
konuşması bozuk veya görmede
kayıp yani geçici körlük olmuşsa in-
meden şüphe edilir. Önemli olan,
inme olasılığından şüphe edilmesi ve
bu durumda bir dakika bile gecikme-
den en yakın acil servise ulaşılmasıdır.
Ayağa kalkmaya çalışan bir insan kal-
kamıyorsa, kollarını havaya kaldıra-
mıyorsa, kelimeler ağzından düzgün
çıkmıyorsa ya da düzgün cümleler
kuramıyorsa felç geçiriyor demektir”
diyerek uyarılarda bulundu. DHA

Ö lümsüz olmak, herkesin düşün-
düğü gibi aslında, sonsuza kadar
yaşamak değildir. 

Ölümsüz olmak, sonsuza kadar insanla-
rın hayatlarında olabilmeyi ve onların ha-
yatlarına hatta geleceğine etki edebilmek
ve onlar tarafından, anılabilmektedir. Tabii
ki bu etkiyi olumlu yönde yaparsak daha
güzel ve anlamlı olacaktır ancak kimileri
maalesef olumsuz yönde yapmaktadırlar.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ül-
kemizi düşman işgalinden kurtararak, ha-
yatı boyunca ülkemizin bağımsız, özgür ve
medeni bir Türkiye olması yönde çalışmalar
yaparak bizler için unutulmaz şeyler yap-
mış; sonsuza dek var olacak olan “Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurmuş” ve ölümsüz olmuş-
tur. Aksi gibi maalesef dünya çapında
olumsuz örnekleri de vardır, Adolf Hitler
gibi. Milyonlarca insanın hayatına ve gele-
ceğinin bir mum ışığı gibi sönmelerine
sebep olaraktan, maalesef o da ölümsüz ol-
muştur. 2. Dünya savaşındaki yapılan katli-
amları soykırımları hala konuşulmakta;
hala yazılıp çizilmektedir. 

Ölümsüz olmak, sadece
dünya lideri olarak veya olamayarak müm-
kün değildir. Bazen, yaptığımız yardımlar
olduğumuz destekler ya da mesleğinizde
icra ettiğiniz başarı sizlerin de ölümsüz ol-
manızı sağlayabilir. Mesela, bir doktor
olmak e hayat kurtarmak birçok kişinin ha-
yatına etki edecektir; aynı şekilde bir aka-
demisyenin çaresi bulunmamış bir hastalığa

karşın tedavi önermesi belki dünyadaki mil-
yonlarca kişinin hayatına dokunabilecek;
onun için ölümsüzlüğün başlangıcı olabile-
cektir. Ya da organ bağışı yaparak bir
başka bir insanın hayatında ölümsüz olabi-
lirsiniz. Albert Einstein, hepimizin bildiği
dünyaca ünlü bilim adamı da ölümsüzdür:
Kendisini E=mc2 formülünü, yani çok
küçük kütlenin enerjiye dönüşerek çok
büyük miktarda enerjiler ortaya çıkarabile-
ceğini meydana çıkartmıştır. Ama, bu bilgi
Atom Bombası yapımında kullanılmış; 2.
Dünya Savaşında nasıl kullanıldığını hepi-
miz biliyoruz. Bu formül, aslında kimya-
daki kütle korunumu yasası ile de açıklanır:

Kütle hiçbir zaman yok olmaz; her zaman
sabittir. Yani bizler ölsek de, toprakta zerre
de olsak aslında hiçbir zaman yok olmaya-
caktır. Hep var oluyoruz. 

Bu konuda başarıya ulaşabilmeniz için,
önce kendinizi, insanları ve hayvanları
sevin. Bunları yapamayan, öfke dolu olur.
Yaptığınız şeyi severek, kendinizi adayarak,
aidiyet hissederek yapın. Mecburiyetten ve
geçim sıkıntısından yaptığınız şeyleri değiş-
tirip, kendi mutlu olacağınız seçimlerinizi
yapın. Yaptığınız, başardıklarınız başkala-
rının hayatına dokunuşuna geçtiğinizde
bunu keyifle izlemek sizleri daha çok mutlu
edecektir.

Ölümsüz olmak
ister misiniz? 

OrUcLUYKEN
UYKUSUZ KALMAYıN

Dişlerinizi özenle fırçalayın
Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Şule Yüksel Günseren, ramazanda kötü ağız kokusunun
sosyal yaşamı etkileyen problemlerden olduğunu, iftarda ve sahurda dişlerin özenle fırçalanması gerektiğini söyledi
DARICAAğız ve Diş Sağlığı Merkezi
Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Günse-
ren, ramazanda ağız sağlığı hakkında
bilgiler verdi. Günseren, ramazanda
uzun süre aç kalınması nedeniyle ağız
ve diş sağlığına daha fazla dikkat edil-
mesi gerektiğini belirterek, "Oruç tutu-
lurken beslenme düzeninin tamamen
değişmesi, uzun süre gıda ve sıvı alın-
maması, yüksek protein içerikli gıdala-
rın tüketilmesi, kötü hijyen ağız ve diş
sağlığına daha fazla dikkat etmeyi ge-
rektirmekte, fizyolojik ağız kokusuna
neden olabilmektedir. Halitozis yani
kötü ağız kokusu, ramazan ayında
sosyal yaşamı etkileyen problemlerden
biri olarak karşımıza çıkabilmektedir.

İftardan sahura kadar geçen uzun su-
rede ağızda kolayca çoğalma imkanı
bulan bakteriler ortaya çıkardıkları sül-
fürlü bileşiklerle kötü ağız kokusuna
neden olurken, diş çürüklerinin artma-
sına da sebep olabilmektedir" dedi.

Gargara yapın

İftar ve sahurda dişlerin özenle fırça-
lanması gerektiğini belirten Günseren,
şöyle konuştu: "Ağız kokusunun önle-
nebilmesi için öncelikle varsa çürükler,
uyumsuz dolgu ve protezler, diş eti
problemleri tedavi ettirilmelidir. Pato-

lojik ağız kokusuna sebep olan bu fak-
törler çözüldükten sonra bazı temel
noktalara dikkat edilmesi yeterli ola-
caktır. Öncelikle, iftar ve sahurda dişler
ve diş etleri özenle fırçalanmalı, dil yü-
zeyi ve yanaklar temizlenmeli, ara yüz
fırçaları ve diş ipi ile bakım tamamlan-
malıdır. Ağız kuruluğuna sebep olabi-
leceği için alkol içermeyen gargaralar
kullanılmalıdır. Bunların yanı sıra gün
içinde yutmayacak şekilde ağzın çalka-
lanması ve macunsuz bir şekilde fırça-
lanması da kokuyu gidermeye
yardımcı olur." DHA

Murat ALNIAK
KONUK YAZAR

İnmenin doğru ve erken müdahale ile tedavi edilebileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi, 
‘10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü’nde önemli uyarılarda bulunarak, “Ramazan’da ağır yemekler kalp krizi
ve inme riskini arttırabilir. Uykusuzluk ve uyku apnesi de inmeyi etkileyen faktörler arsında gösterilir” dedi

Beyin felcine
yol açabilir

Yaş, genetik, ailesel özelliklerin yanı sıra hi-
pertansiyon, şeker ve kalp damar hastalık-
ları ve kolesterolün inmeye neden
olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yakup Krespi,
özellikle Ramazan beslenmesine dikkat çe-
kerek, “Bu saydığımız kronik hastalıklarınız

varsa, özellikle iftarda yediklerinize çok dik-
kat etmeniz gerekir. 17 saat açlığın ardın-
dan, ağır yemekler yemek kalp krizi ve inme
riskini arttırabilir. İftardan sonra yaktığınız
bir sigara beyin kanaması, kalp krizi ve felç
geçirmenize yol açabilir. Uykusuzluk ve uyku

apnesi de inmeyi etkileyen faktörler arsında
gösterilir. Uyku apnesi olanlarda ani damar
tıkanması veya beyin felci geçirme ihtimali
dört kat artmaktadır. Bu nedenle Ramazan
ayı boyunca uyku düzeninize dikkat etme-
nizde yarar var” ifadelerini kullandı.

Sindirim
sistemini
ihmal etme
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Eti
Hastalıkları Uzmanı Günseren, ağız
kokusuna başka hastalıkların da
neden olabileceğini kaydederek, "Tüm
bu tedavi ve bakıma rağmen devam
eden kötü ağız kokusu için muhakkak
bir hekime danışılmalıdır. Çünkü ağız
kokusu sindirim
sistemi, sinüzit,
tonsilit, kronik
böbrek yetmez-
liği, metabolik
rahatsızlıklar,
farenjit gibi ağız
dışı sebeplerle
de oluşabilmek-
tedir" diye ko-
nuştu.

Uzmanlar dişleri düzenli fırçalamanın ağız sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor.

Sahurda pilav yemeyin
BoLu İzzet Baysal Devlet Hastanesi beslenme ve
diyet uzmanı Vildan Vural, Ramazan ayında,
sahur ve iftarda nasıl beslenilmesi gerektiği konu-
sunda bilgiler verdi. Vural, Ramazan ayının son 10
yıldır yaz aylarına denk geldiğini belirterek, insan-
ların uzun süre oruç tutulduğunu ve bu sebeple
mutlaka sahur yapılması gerektiğini söyledi. Vural,
iftar ve sahur arasına bir de ara öğün yapılarak
oruç tutulmasının daha faydalı olduğunu belirte-
rek, "Sahur, iftar ve daha sonra yapılan ara öğünle
hem dengeli sıvı alımı hem de dengeli beslenme
sağlanmalıdır. Mutlaka sahura kalkılmalı. Sonra-
sında iftarda çok abartmadan, ağır beslenmeden,
çok canımızın istediği gibi değil de olması gereken
gibi beslenerek sonrasında da bir ara öğün yapa-
rak aslında gün tamamlanmalı. Ramazan ayında
sıvı tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim
istediğimiz 2 litrenin altında sıvı tüketilmemesi.
Ama maalesef ramazanda bunu yapamadığımız
için en az 1-1,5 litre arasında tutalım. İftara çor-
bayla başlayarak, komposto, ayran, cacıkla takviye
ederek, sonrasında ufak miktarlarda çay kahve tü-
ketimi olabilir. Belki meyvesiz sodalar da tüketile-
rek 2 litre tamamlanabilir." dedi.

Makarnadan uzak durun

Vural, özelikle pilav ve makarna ile et yemeklerine
yemeye düşkün olan Türk toplumunun rama-
zanda yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerekti-
ğini ifade ederek, şu tavsiyelerde bulundu:
"Özellikle erkekler gün içinde tok kalmak için sa-
hurda pilav ve makarna tüketmek istiyor ya da et
yemeklerine düşkünlük oluyor. Kesinlikle sahurda
pilav, makarna ve çok yağlı et yemekleri önermiyo-
ruz. Sahurda yenilen ağır yemekler kalp hastalık-
ları için birinci derece risk. Ayrıca, sahurda yemek
yedikten sonra en fazla yarım saat, 45 dakikadan
sonra yatıldığı için sahurda hafif şeyler yenmeli."

Kaslarınız erimesin
WELLNESSMedikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, Ra-
mazan ayında egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gereken-
ler hakkında bilgi verdi. Ramazan ayı boyunca düzenli
egzersiz yapanların, antrenman programlarını bu sürece
uygun planlamaları gerekmektedir. Oruç tutulan uzun
süreler boyunca açlık ve susuzluklar yaşanmaktadır. De-
ğişen beslenme düzenine ayak uydurabilmek önemlidir
böylece sağlıklı yaşam daha da mümkündür.

UYKUSUZ 
KALMAK

İNME SEBEBİ

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  14 SA YI  : 4246 11 MAYIS 2019 CUMARTESİ

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ



B eyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü
saat 10.00 sıralarında meydana
gelen kazayla ilgili 8 sayfalık bilirkişi

raporu hazırlandı. Raporda, kaza sonrası
araçta oluşan hasarlardan dolayı aracın ça-
lıştırılamadığı ve fren ile kapıların açılıp ka-
pandığına ilişkin kontroller yapılamadığı
belirtildi. Kaza günü otobüsün aniden kalkı-
şıyla ilgili bilgisayar aracılığı ile yapılan kont-
rol sonucu, otobüsün motor, şanzıman ve
fren mekanizmalarında herhangi bir arıza
koduna rastlanmadığı vurgulandı.
Aracın ABS fren sisteminde de aktif bir arıza
kodu görülemediği belirtilen raporda, geçici
anlık hata kayıtlarının kazayı etkileyecek
türde olmadığı aktarıldı.

Refleks mi bilinç mi?

Otobüs içi kamera görüntülerinin de incelen-
diği bilirkişi raporunda, görüntülerin net ol-
madığı ve bu nedenle şoförün kalkış
esnasında motor freni kolunu indirip indir-
mediğinin anlaşılamadığına yer verildi. Ay-
rıca sürücünün fren veya gaz pedalına basıp
basmadığı, kalkış esnasında ve sonrasında

gösterge panelinde ikaz olup olmadığı da be-
lirlenemedi. Olayın öncesinde ve kaza anının
sonuna kadar geçen 24 saniyelik zamanda
şoförün tepkilerinin refleks mi, yoksa bilinçli
olarak durumu önlemeye çalışıp çalışmadı-
ğının anlaşılmadığı vurgulandı.

Açık olduğu anlaşıldı

Raporda ayrıca durakta aracı sabitleyen
durak freninin ise doğru kullanılıp kullanıl-
madığının hakkında ilgili kamera kayıtlarının
yetersiz olması sebebiyle değerlendirmede
bulunamadığı belirtildi. Tanık ve müşteki ifa-
delerinden normalde kapalı olması gereken
ön kapının açık olduğunun anlaşıldığı kayde-
dildi.

Gaz pedalı sensörü

Raporun 4 maddelik sonuç kısmında ise şu
ifadelere yer verildi:
-Keşif sırasında aracın hasar durumu ne-
deniyle fren sisteminin tespit edilmesi
mümkün olmamıştır. 
-Aracın motor kontrol ünitesi, ABS fren
sistemi ve otomatik şanzıman kontrol üni-

telerinde kalıcı herhangi bir arıza koduna
rastlanmamıştır.
-Kaza sırasında aracın ulaştığı hızlara rö-
lanti devrinin (700d/d) biraz üzerinde bir
motor devrinde(1000 artı 100 d/d) ulaşabi-
leceği, ancak bu sırada gaz pedalına yükle-
nilmesi, servis freni veya imdat park
freninin bu sırada devrede olmaması ge-
rektiği, bu nedenle araç sürücü kısmını
gösteren kamera görüntüleri net olmadı-

ğından bu değerlendirme hız zaman tablo-
sundan çıkarılan bir değerlendirmedir.
-Aracın olay sırasındaki hızlara ulaşması
için gereken motor devri ve gaz pedalı du-
rumunun mevcut trafik durumu ve hayatın
olağan akışı çerçevesinde sürücünün bilin-
çli tercihi olamayacağı, anlık hatalı gaz pe-
dalı konum sensörü sinyalinden
kaynaklanabileceği görüş ve kanaatine 
varılmıştır.
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Sarallar operasyonu:
22 kişi gözaltına alındı

‘Sarallar’ olarak bilinen suç ör-
gütüne yönelik düzenlenen operas-
yonda gözaltına alınan 22 kişi

adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mayıs'ta
'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik
düzenlediği operasyonda 22 kişiyi yakalayarak,
gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde ya-

pılan aramalarda 2 tabanca, yağma olaylarında
kullanılan çek ve senetler ele geçirilmişti. Şüphe-
lilere 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama'
ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçla-
rından işlem yapıldı. Vatan Caddesi'nde bulu-
nan Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli-
ler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Beyazıt'ta iki kişinin yaralandığı 16 aracın da hasar gördüğü özel
halk otobüsü kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda,
otobüsün aniden kalkışıyla ilgili motor, şanzıman ve fren mekaniz-
malarında herhangi bir arıza koduna rastlanmadığı kaydedildi

OTOBUS KAZASINDA
MUAMMA!

Soruşturma
sürüyor

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü
saat 10.00 sıralarında meydana gelen
kazada, kontrolden çıkan özel halk oto-
büsü yaya yoluna girmiş ve çarptığı 3
kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
Güvenlik kameralarına, halk otobüsü-
nün yayaların kullandığı yoldan hızla
gelerek, park halindeki araçlara çarpa-
rak ilerlediği ve merdivenlerden aşağı
doğru indiği sırada bir araca çarparak

durduğu yansımıştı. Kazada 57 yaşın-
daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Üni-
versitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş
iki bacağını kaybetmiş, bir Çin vatan-
daşı kadın da yaralanmıştı. 16 aracın
da hasar gördüğü kaza sonrası gözal-
tına alınan otobüs şoförü Yüksel K. ifa-
desinde, araçta teknik bir sorun
olduğunu, direksiyonun kilitlenerek, gaz

pedalının takılı kalması sonucunda ka-
zanın gerçekleştiğini söylemişti. Savcı-
lık tarafından 'birden fazla kişinin
yaralanmasına neden olma' suçundan
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edilen Yüksel K. hakkında, yurt dışına
çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol
şartıyla serbest bırakılmasına karar ve-
rilmişti. Savcılığın konuyla ilgili başlat-
tığı soruşturma ise sürüyor.

Beyazıt’ta meydana gelen trafik kazasına ilişkin detaylı incelemeler yapılmaya devam ediyor. 

Kaza bitti kavga başladı
Tuzla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmakta
zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

tEPEörEN Mahal-
lesi İstanbul Park
Bulvarı üzerinde

dün öğle saatlerinde meydana
gelen kazada iddiaya göre kır-
mızı ışıkta duramayan bir haf-
riyat kamyonu zincirleme
trafik kazasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağ-
lık ve polis ekipleri sevk edildi.
7 aracın karıştığı zincirleme
trafik kazasının ardından sü-
rücüler arasında tartışma ya-
şandı. Tartışma büyüyerek
kavgaya dönüştü. Birbirine taş
atmaya başlayan ve giderek
büyüyen kavga için olay yerine
takviye polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kavgayı sonlan-
dırmak ve tarafları ayırmakta

güçlük çekti.

Silahı almaya çalıştı

Polis, grubu dağıtmak için ha-
vaya uyarı ateşi açtı. Polisin ha-
vaya ateş ettiği sırada hafriyat
kamyonu sürücüsü olduğu öğ-
renilen bir kişi ise polisin elin-
den silahı almaya çalıştı.
Çevredeki bazı vatandaşlarda
tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Polisin güçlükle ayırdığı kav-
gada uzun süre direnen ve po-
lise zorluk çıkaran hafriyat
kamyonu sürücüsü ise gözal-
tına alınarak, polis merkezine
götürüldü. O anlar ise bir va-
tandaşın cep telefonu kamera-
sıyla saniye saniye kaydedildi.
DHA

Bina alevlere
teslim oldu
Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev
yandı. İkinci katta oturanlar kendi-
lerini son anda dışarı attı. Yanan
evin çökme riski olduğu belirtildi

Pİrİ Paşa Mahallesi Bezir-
gan Sokak'ta iki katlı binanın
ikinci katında saat 17.00 sı-

ralarında henüz belirlenemeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Alevler kısa sürede
bütün binayı sardı. Binada oturanlar
can havliyle kendilerini dışarıya attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine
olay yerine Şişli itfaiye ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen
müdahale etti. Yangın söndürme çalış-
maları sırasında bir itfaiye eri evde bu-
lunan Kur'an-ı Kerimi zarar
görmemesi için dışarıya çıkartıp duva-
rın üzerine koydu. Evi yanan bir kişi,
gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen
bir kişiye de çevredeki vatandaşlar
ayran içirdi.

Çökme riski de var

Piri Paşa Mahalle Muhtarı Cafer Peh-
livan, "Burada yangın çıktı. İtfaiyeyi biz
aradık. İçeride herhangi bir yaralı falan
yoktu. Sağ olsun itfaiyemiz içeriden
Kur'an-ı Kerim çıkarttı, duvarın üze-
rine koydu" diye konuştu. 

Sahilde sır ölüm
ÜSKÜDar'DaKİ Salacak sahi-
linde kayaların arasına sıkışmış
kimliği belirsiz bir erkek cesedi

bulundu. Üsküdar'daki Salacak sahili
Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulu-
nan kayalıklar arasında saat 16.40 sırala-
rında vatandaşlar tarafından ceset görüldü.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine
olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri gelene kadar çok sayıda kişi kayalık-
ların üzerine çıkarak cesedi izledi. Bir süre
sonra olay yerine gelen polis ekipleri, cese-
din sıkıştığı kayalıkların çevresinde geniş
güvenlik önlemleri aldı.

İnceleme devam ediyor

İlk incelemenin ardından polis ekipleri,
deniz polisini çağırdı. Deniz polisi botuyla
kayalıkların yanındaki iskeleye çıkan ekipler,
cesedi sıkıştığı yerden çıkararak ceset torba-
sına koydu. Kayalıklardan yukarıya çıkarı-
lan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu
yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilir-
ken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerin-
deki incelemeleri sürüyor.

Feci şekilde can verdi
KÜÇÜKÇEKMECE'DE beton mikse-
rinin çarptığı aydınlatma direği
kaldırımda yürüyen yaşlı adamın

üzerine devrilerek ölümüne neden oldu. Hal-
kalı Gümrükyolu Caddesi'ndeki olay saat
15.00 sıralarında meydana geldi. Beton mik-
seri sürücüsü İbrahim B. henüz bilinmeyen
nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan mikser yol kenarında bulu-
nan aydınlatma direğini devirdi. Devrilen
direk, bu sırada camiden çıktığı öğrenilen ve
kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Habil Mut-
lu'nun üzerine düştü. Kazayı görenleri du-
rumu sağlık polis ekiplerine haber verdi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müda-
halede Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belir-
ledi. Kaza haberini alan Mutlu'nun yakınları
da olay yerine geldi. Hayatını kaybeden Mut-
lu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, araç
sürücüsü İbrahim B. polis ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kartal'Da kontrolden çıkan bir
araç, orta refüjden atlayarak gir-
diği karşı şeritteki başka bir

araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi
hastaneye kaldırılırken diğer sürücüler ifa-
desi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh
Şamil Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün
saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yolda
seyir halinde olan Ömer Çakmak yöneti-
mindeki araç kontrolden çıkarak orta refüj-
den atladı, karşı şeride girdi. Kontrolden
çıkan araç, yolda ilerleyen Celal Katırlı yö-
netimindeki araca çarptı.  

Ettiklerini buldular
PENDİK'tE genç
bir kadının evinin
kapısını çalarak

içeriye giren kişiler tarafın-
dan önce dövüldü ardından
da gasp edildi. Edinilen bil-
giye göre, 30 yaşındaki S.B.
adlı kadın evinde olduğu sı-
rada 2 kişi kapısını çaldı.
Kapıyı açan genç kadın, sal-
dırıya uğradı. Kadını darp
eden saldırganlar masanın

üstündeki bin lira ile 2 cep
telefonunu çalarak kaçtı.
Saldırganların beyaz renkli
bir otomobil ile de kaçtığını
tespit eden polis, şüpheliler-
den Sedat A.'yı (20) Kurt-
köy'deki evinde gözaltına
aldı.Emniyete götürülen
Sedat A. işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından
çıkartıldığı mahkemede tu-
tuklandı.
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D evlet kurum ve kuruluşlarıyla yani
varlaşmasıyla ilkin seçkinlerin son-
rada tüm bireylerin oy hakkı oldu-

ğunu görmekteyiz. Bunu kitaplarda ve
yasa/hukuk/adli konularla ile ilgili, okullarda
belirtilir. Üretim aletlerinin varlığı, çalışan
bireylerin işle ilgili uzmanlıkları görev ve iş
bölümünü toplumsal yaşama dayatmasıyla
bireyin önemi temsili toplumsal yaşamda
artmaya başladı.

Toplumsal yaşamda üretim aletleri ve
buna bağlı üretim ilişkiler son beş yüz yıldır
hızla değişmekte. Değişmemek için dışa ka-
palı kalanlar bile askeri ve savunma ihtiyaç-
ları nedeniyle ilişkiye girmekte.

Günümüzde hangi devlet olursa olsun

“temsili demokrasi” uygulamaları
egemen/hâkim güçler ve onun devlet içinde
çıkarlarını korumakla mükellef yani yakası
kalkık, omuzu kalabalık ve beli silahlı olan-
ların çıkarına zarar vermeye başlamasıyla
son bulur. Ülkemizdeki benzetmesiyle 
“demokrasi rafa kaldırılır”.

Bulunduğumuz topraklarda seçim ve oy
verme yani “temsili demokrasi” ister Tanzi-
mat(1839) ister Meşrutiyet (1876) ilanı baş-
langıç olarak alınsın iktidar erkini elinde
bulunduran güç/güçlerin iki dudağı arasında-
dır. Dün zincir ile bağlı köleliğe dört elle sarı-
lanlar bugün ekonomik kölelik ilişkilerine
dört elle sarılmakta. Çünkü dün saltanatın
hâkim olduğu dönemde kölenin çalışması
için her şeyi yaparken, günümüzdeki “temsili
yönetim” biçiminde hiçbir şey yapmadığı
gibi ona “ekonomik kölelikte” açlık ve 
yoksulluk nedeniyle efendisini seçme ve biat
etme anlayışını getirdi.

Günümüzde birey özgür, bi-
reyin seçme ve seçilme hakkı var ama birey
iş bulamıyor iş kuramıyor çünkü bireyin iş
aleti olsa bile ürettiğini satmak için pazara
çıkaramıyor, çıkarsa bile madrabazlar buna
izin vermiyor. Bireyin özgürlüğü hangi efen-
diye kapıkulu olmasına kadardır. Onun ayrı
bir güç ayrı bir toplumsal yapı oluşturması
iktidar erkini elinde bulunduran güçleri ra-
hatsız eder. Bunlara baskı ve şiddet uygular-
ken kimilerine de maddi çıkar vaat ederek
birliklerini bölmeye çalışır.

Dün olduğu gibi bugünde kendisine oy ver-
meyeni, iktidar aleyhinde düşüncesini açıkla-
yanı düşman ilan etmekte. Bunu yapanları

yasalar çerçevesinde suç teşkil edildiğini
beyan ederek kendine görev çıkaran bazı adli
görevlilerce yargılama süreci başlatmakta.
Tanzimat ve Meşrutiyeti rafa kaldıran, 12
Mart ve 12 Eylül Askeri Faşist darbeleriyle
kendi yaptıkları yasaları tırpanlayan ve kal-
dıran güçler yaptıkları yasaları bile kendileri
uygulamamakta.

Daha dün Darbeciler yargılanacak ve
hesap verecek deyip mahkemenin çalışmasını
engelleyen, devlet arşivlerindeki belgeleri
göndermeyen, iktidarı elinde bulunduran erk
değil mi? Darbe yasasına karşı çıkma, işken-
cecilerden hesap sorulmasına, kaybolanların
bulunmasını, ülke içindeki kargaşa ve iç sa-
vaşın son bulmasını talep eden dile getiren
duyarlı ve tutarlı bireylere yasal müeyyide,
baskı ve yargılama süreci başlatmakta.
Mağdurların, duyarlı ve tutarlı yurttaşların
insan hakları ve özgürlükler için yaptıkları
açıklamalarına karşı “oluk oluk kan akıtaca-

ğız, kanlarıyla duş alacağız” diyen insanlık-
tan bey haber kişilere hiçbir şey yapmayan
adli görevli ve devlet yöneticiler kimlerdir?

12 Mart ve 12 Eylül darbecileri “demok-
rasinin gereğini” yaptık dediler. Keza 12
Eylül 1973 de Şili halkına baskı ve şiddet
uygulayan general A. Pinochet yıllar sonra
yargılandığı mahkemede demokrasinin gere-
ğini yaptım dedi. Yasa yapıcıları ya da uygu-
layıcıları “demokrasiyi” kendilerince
yorumlayıp yine kendilerince yaşama 
geçirmekte. Oysa “temsili demokrasilerde” 
bireylerin eşitliği, hak ve özgürlüğü ile kişi
dokunulmazlığı belirtilir.

Bugünlerde yasa yapıcıları ve uygulayıcı-
ları yani iktidar erki demokrasiyi uygula-
makta olduklarını beyan etmekte ama
hangisini belirtmemekte. Sizce hangisini 
uygulamakta?

Not: 11.Mayıs.1979 da Merter de 
yaşananları hatırlayanız var mı?

Demokrasi ama
hangisi?

Ekmeğimizi suyumuzu

paylasalım
Büyükçekmecelilerle iftarda buluşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ramazan bana
huzur veriyor. Bu süreçte ekmeğimizi, suyumuzu paylaşalım. Maneviyata varalım” dedi

büyükçekmece  Belediyesi bu
yılda geleneği bozmayarak ilçe
genelinde düzenlediği mahalle if-

tarlarında vatandaşlarla buluşmaya devam
ediyor. Ramazan ayı paylaşma ayıdır diyen
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün Perşembe akşamı Muratçeşmeli va-
tandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı.

Yardım edeceğiz
Tüm Büyükçekmecelileri mahalle iftarlarına
davet eden Başkan Dr. Hasan Akgün, “Bu
güzel Ramazan gününde orucumu sizlerle
açtığım için çok mutluyum. Ramazan ayı
bana huzur veriyor. Yüce Allah bu müba-
rek günde aç kalanların, durumu olmayan-
ların yardımcısı olsun. Yardıma ihtiyacı 

olan vatandaşlarımıza bu güzel Ramazan
ayında elimizden geldiğince yardımcı ola-
lım. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaşalım.
Hepinize hayırlı ve bereketli bir Ramazan
ayı diliyorum” dedi. Mahalle iftarında va-
tandaşlarla sohbet eden Başkan Akgün
Muratçeşmelilerin şikayet, istek ve önerile-
rini dinleyerek sekreterlerine not aldırdı.

Ahlak olmazsa
olmazımızdır

bağcılar Belediyesi tarafından 24
yıldır geleneksel hale getirilen gönül
sofralarının bu yıl ikincisini Göztepe

Mahallesi’nde kurdu. Mahalle sakinleri iftara
bir saat kala kapalı pazar alanına kurulan ma-
salarda yerini aldı. Bağcılar Kaymakamı Mus-
tafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı
İsmet Öztürk de vatandaşlara eşlik etti. Masa-
ları tek tek dolaşan Eldivan, Çağırıcı ve Öztürk,
hem hemşehrileriyle sohbet etti hem de Rama-
zan Ayı’nı tebrik etti. Ezanın okunmasıyla bir-
likte alandaki herkes, hep beraber dua edip
oruçlarını açtı. İftarını yapan Bağcılarlılar, Ra-
mazan Etkinliklerine katılmak için 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na akın etti.
Öncelikle çocuklar, Karagöz-Hacivat gösterisi
ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Bu sırada bü-
yükler de stantları gezerek derneklerin tanıtım
çalışmalarını izledi ve alışveriş yaptı. 

Terazide ağır gelir

Teravih namazının ardından ise sahneye TV
programcısı ve Gaziantep İslam Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ha-
tipoğlu çıktı. “Ramazan Bereketi ve İslam
Kardeşliği” konulu konferansta özeleştiri yapan
Hatipoğlu şunları söyledi: “Biz yıllardır hocalar
olarak, ‘Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin,
hacca gidin, bol bol sadaka verin’ dedik. İyi
ettik yanlış yapmadık ama bu ibadetlerin sağla-
ması gereken şeyi söylemedik, ihmal ettik. En
önemli şey ahlaktır. Çünkü terazide en ağır ba-
sacak şey ahlaktır. Ahlakın olması için de kibir
olmayacak, dağları ben yarattım olmayacak.
Bazen insan bir makama veya mevkiye geliyor
ötekileri görmüyor. Oysaki o makamı veren
Allah alacak olan da Allah’tır. Riyadan göste-
rişten uzak durmak lazım. İnsanları hor görme-
mek lazım. İnsan bu duygular içinde olmazsa
makamı da mevkisi de hayatı da ahireti de bela
olur. Bize örnek olarak Hz Muhammed
(S.A.V) yeter.”

Kartal ileriye
gidecek

kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, Karade-
nizli Dernek Başkanlarını

ağırladı. Görüşmede Dernek Baş-
kanları, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel'i tebrik ederek çalış-
malarında başarılar diledi. Başkan
Gökhan Yüksel ise misafirlerinin zi-
yaretinden dolayı yaşadığı memnu-
niyeti ifade ederek şunları dile
getirdi: “Biz hep şunu söyledik. Yeni
şeyler söylemek vakti. Kartal hepi-
mizin. Amaç; Kartal'ı en ileriye taşı-
mak. İlçemizde bulunan
komşularımız ile fikirlerimizi paylaş-
tık. Biz kabul gördük. Dolayısı ile
Kartal adına tatlı yarışma, tatlı reka-
bet bitti. Şimdi kucaklaşma vakti.
Hizmet vakti. Kartal'da yapılacak,
her güzellikten, her hizmetten bütün
Kartallılar yararlanacak.”

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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M altepe Belediyesi tarafından kuru-
lan ve Maltepe’de her yıl Rama-
zan ayında geleneksel hale gelen

"Sevgi Sofraları", on binlerce kişiyi ağırlıyor.
Fındıklı mahallesindeki buluşmanın adresi
Hancıoğlu Caddesi oldu. İftar öncesinde
vatandaşlarla tek tek selamlaşan Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, ezanın okunma-
sıyla birlikte dualar ederek, orucunu vatan-
daşlarla birlikte açtı. Kılıç, “Cenab-ı Allah
bu akşam burada yarattığınız güzellikleri
her zaman bize nasip etsin. Bu kutsal rama-
zan ayında birliğimiz ve beraberliğimiz bo-
zulmasın. Rabbim bedenlerinizden sağlığı,
yüreğinizden sevgiyi eksik etmesin. Tuttuğu-

nuz tüm oruçlar kabul olsun” dedi.

İnanç turu devam etti

Maltepe Belediyesi tarafından organize edi-
len inanç turları da, Başıbüyük Mahallesi
sakinleriyle devam etti. İlk olarak Eyüp Sul-
tan Türbesi’ni ziyaret eden vatandaşlar,
Eyüp Sultan Camisi’nde ibadetlerini yerine
getirdi. İkinci ziyaret noktası Anadolu Ka-
vağı’nda Beykoz ilçesindeki Hz. Yuşa Tür-
besi ve Camii oldu. Üsküdar’da bulunan
Aziz Mahmut Hüdayî Türbesini de ziyaret
eden vatandaşlar, rehber eşliğinde inanç
merkezlerinin tarihini de öğrenme imkanı
buldu. Turun ardından, Küçükyalı’da bulu-
nan Süreyya İlmen Kültür Merkezi’nde ma-
halle sakinleri için iftar yemeği verildi.

ZEYNEP VURAL

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayıyla birlikte camilerin
temizliği için harekete geçti. Kurulan bir ekiple, ilçe ge-
nelinde bulunan 82 camide temizlik çalışmaları yoğun
bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında
ekipler genel cami temizliğinin yanı sıra, halı, cam ve
duvarların silinmesi ve süpürme işlemleri yapıyor.

Camiler temizleniyor

Ali Kılıç, Ramazan ayı boyunca Maltepe halkıyla iftarlarda bir araya geleceğini
belirterek, “Biz her zaman bir arada olacağız, beraber olacağız” diye konuştu.

Akgün, “Bu güzel Ramazan gününde orucumu sizlerle açtığım için çok mutluyum.
Ramazan ayı bana huzur veriyor. Allah aç kalanların yardımcısı olsun” diye konuştu.

Köy derneklerinin başkanları
ile buluşan Gökhan Yüksel,
birlik beraberlik mesajı verdi.

HEP BİRLİKTE
OLALIM

Ekranların sevilen yüzü Prof. Dr. Nihat Hati-
poğlu, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği
Ramazan etkinliğinde Bağcılarlılar’la bir
araya geldi. Hatipoğlu, “Biz yıllardır hocalar
olarak, ‘Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin,
hacca gidin, bol bol sadaka verin’ dedik. İyi
ettik yanlış yapmadık ama bu ibadetlerin
sağlaması gereken şeyi söylemedik, ihmal
ettik. En önemli şey ahlaktır” dedi

Nihat
Hatipoğlu
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E krem İmamoğlu, Cuma namazı çı-
kışı açıklama yaptı. İmamoğlu’na
CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaş-

kanlığı seçimlerindeki Cumhurbaşkanı
adayı Muharrem İnce de eşlik etti. İstan-
bul'da 37 yıldır düzenli olarak yapılan Dini
Yayınlar Fuarı'nın kendisi döneminde kaldı-
rıldığı ve şimdi tekrar faaliyete geçirildiği yö-
nündeki iddiaları cevaplayan İmamoğlu,
kendisinin söz konusu fuarı kaldırmadığını
açıkladı. İmamoğlu, “Büyükşehirin büro-
kratlarına inanarak masaya çağırdık. Yakla-
şık 20 kişi toplantı yaptık. Emniyet, itfaiye
açısından Sultanahmet’te kitap fuarının ya-
pılmasının uygun olmadığı söylendi. “Siz
öyle karar verdiyseniz devam edin” dedik.
Sonra medyaya yansıyınca aradık, pazartesi
gelemeyeceklerini söyleyip cumaya atmış-
lardı. O arada da malum karar alındı. Bizim
öyle bir derdimiz olmaz. Ben vali beye de
çağrı yaptım. Orada emanetçi olarak duru-
yorlar. Ben İstanbul’un seçilmiş başkanı
olarak buradayım. Genel sekreter yardımcı-
ları acaba ona nasıl bir bilgi verdi. Merak
ediyorum” dedi.

Kendisi de inanmıyor

AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçim son-
rası kendisinin mağdur olduğu yönündeki
açıklamalarına da yanıt veren İmamoğlu,
rakibini tiye aldı. İmamoğlu, “Bir daha kar-
şılaştığınızda sorun acaba kendi söyledikle-
rine inanıyor mu? Neyin gasbı? Millet
görüyor. Kendisi de inanmıyor. Mağduriyet
meselesi de şöyle, belki aday olmakla mağ-
dur olmuş olabilir” diye konuştu.

Gerekeni yapacağız

24 Haziran günü belediyeye geri dönecekle-
rini de anlatan İmamoğlu, “Zaten oradaki
bürokraside hak etmeden orada bulunan
benim prensibim olan 16 milyona hizmet
etmek değil de bir kişiye, bazı insanlara
görev yapanlar vardır. Doğrudur. Bunları
takip ediyoruz. 24 Haziran’da döndüğü-
müzde bunların gereğini yapacağız, hiç
kuşkuları olmasın. Kişiye göre stratejim
yok. Benim Kürt vatandaşı benim karde-
şim, AK Parti’ye Aoy vermiş benim yine

kardeşim. CHP olarak kampanya başla-
tıldı. Yasal serbestliği var. Verdiğimiz süreç
demokrasi mücadelesi. Herkesin katkı gös-
termesi benim için çok değerli. Destek ve-
renler de vermeyenlere de teşekkür ederim.
İlgi olduğunu görüyorum. Ben 10 yıldır if-
tarımı halkla yapıyorum. Önümüzdeki
günlerde KKTC’ye gideceğim. İşimiz

kolay bizim rakibi-
mizle işimiz yok. Bizim
muhattabımız 16 milyon.
Kucaklaşacağız, buluşaca-
ğız. İyi bir yönetimin İstan-
bul’a layık olduğunu
İstanbullulara göstereceğiz”
ifadelerini kullandı.

İSTANBUL

ADAY OLDUGU ICIN
MAGDUR OLABILIR

GENEL KURULU İLANI
Federasyonumuzun 4. olağan genel kurul toplantısı
26.05.2019 Pazar günü Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Darüşşafaka Mh. Akgün Cd. No: 1  Sarıyer/İstanbul
adresindeki aşağıdaki gündemle toplanmasına, belir-

tilen gündem doğrultusunda çoğunluk sağlanma-
doğo takdirde 2. toplantı 02.06.2019 Pazar günü aynı
saat ve adreste nisapsız olarak yapılmasına karar ve-

rilmiştir.
1- Açılış ve yoklama
2- Kongre başkanlık divanı seçimi
3- Divana genel kurul tutanaklarının imzalama yet-
kisi verilmesi
4- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
5- Yönetim kurulu başkanının konuşması
6- Protokol konuşmaları
7- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporların
okunması ve müzakeresi
8-Denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
9- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
10- Kurulmuş ve kurulacak konfederasyonlara üye
olmaya ve Sivas konfederasyonunda 5 kişilik temsil-
cinin seçimi ve federasyona bağlı her dernekten 3 asıl
üye 2 yedek üye seçimi
11- Sivas İmranlı ilçesine ve Ankara iline federasyon
temsilciliği açılması ve temsilcilerin seçilmesi
12- Kadın kollarının ve gençlik kollarının seçilmesi ve
başkanların kendi yönetimini oluşturması için yetki
verilmesi
13- Yönetim kurulu asil üye sayısının ve yedek üye
sayısının arttırılması için tüzük değişikliği verilmesi
14- Kurucu üyelerin daimi delege olarak belirlenmesi
için tüzük değişikliği yapılarak karar verilmesi
15- Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye-
lerin seçilmesi
16- Dilek ve temenniler
17- Seçilen yeni başkanın teşekkür konuşması
18- Kapanış

BİnAlİ YılDırıM’A İnCE gönDErME!

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nın iptal kararıyla mazbatası elinden 
alınan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Muharrem İnce ile birlikte gazetecilere konuştu. İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul
adayı, rakibi Binali Yıldırım'ın 'mağduriyet' açıklamasına da "Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir" diye yanıt verdi

YSK kendini iptal etti
imAmoğlu'nA eşlik eden Muharre İnce de

basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri
kullandı; “YSK seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti. Am-

pulün üstüne, ortasına bastı falan bunların hepsi boş tartışma-
lar. Bu seçimde şaibe yoktur. Şaibe YSK’dadır. Meseleyi CHP

meselesi olarak görmeyen 82 milyon kişinin buna destek olaca-
ğını görüyorum. Mutlu bir Türkiye, kardeşçe yaşadığı Türkiye’yi
kurabilmemiz için 23 Haziran’da İmamoğlu’nu açık ara farkla

seçtirmemiz lazım.”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na, Muharrem
İnce ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün de eşlik etti.

İstanbul’lu mağdur olmayacak
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerindeki cezalarla ilgili,
"Düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giren ister taksi, ister hafif ticari araç veya benzeri araçlar olsun herhangi
bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak ve böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak" dedi

AK PArti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Binali
Yıldırım cuma namazını Üskü-

dar Hz. Ali Cami'nde kıldı. Binali Yıldırım
namazın ardından gazetecilerin gündeme
ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, bir ga-
zetecinin nasıl bir seçim kampanyası süreci
yürüteceklerinin sorulması üzerine, "AK
Parti teşkilatı İstanbul İl Başkanlığı seçim
koordinasyon merkezi oluşturuldu. Seçim
koordinasyon merkezi kampanyanın bütün
boyutlarıyla sorumlusu olacak. Biz de o
çerçevede kampanya çalışmalarını yürüte-
ceğiz. Malum Ramazan ayındayız. Özel-
likle iftar programları, iftar sonrası
programlar ve sahur olmak üzere 3 bö-
lümde programları gerçekleştireceğiz. İftar
öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuru-
luşları, meslek örgütleri, onların toplantıları
oluyor. O toplantılara katılıyoruz. Bazı gün-
ler iftarlarda rastgele evlere gidiyoruz. Çay
davetleri oluyor, onlara gidiyoruz. Bu şe-
kilde vakit geçiyor sahuru buluyoruz. Sa-
huru da bir yerde yaptıktan sonra bir
müddet istirahat ondan sonra çalışmaya
başlıyoruz. Her Ramazan'ın sonunda bay-
ram var biliyorsunuz. Bayramsız Ramazan
düşünülemez. İnşallah Ramazan'ı tamam-
layacağız, bayramı da idrak edeceğiz." dedi.

Anneler günü mesajı

Yıldırım, Pazar günü anneler günü oldu-
ğunu belirterek, "Geçen hafta bana birisi
'bugün anneler günü' diye sormuştu. O
anda aklımıza gelmedi dileklerimizi, mesajı-
mızı vermiştik. Ziyanı yok bir gün değil, her
gün anneler günüdür. Önümüzdeki Pazar

günü değil mi? Bu sefer yanlış yapmıyo-
rum?" diyerek gazetecilere anneler gününü
sordu. Yıldırım ardından anneler gününü
kutladı ve şehit annelerinin ellerinden öptü-
ğünü belirtti.

Bahçeli ile çalışmalar

Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin seçime kadar İstanbul'da ola-
cağı şeklindeki açıklamasının sorulması
üzerine, "Cumhur İttifakı devam ediyor.
Sayın Bahçeli İstanbul'da daha ziyade kam-
panyasını, faaliyetlerini sürdürecek. Biz de
aynı şekilde bazı ortak programları da ger-
çekleştireceğiz. Bu şekilde inşallah güzel bir
sonucu elde edeceğiz" dedi.

Sıkıntıları aşacağız

Binali Yıldırım, "15 Temmuz Şehitler Köp-

rüsü'nde bir süre önce yasak geçişlerle ilgili
hayli cezalar oluşmuştu. Bu cezalar yapılan
bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Onda son-
raki uygulamalarda da yine bazı yanlış an-
laşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye
başlamış. Birinci sınıf araçlar ama hafif ti-
cari araç ve benzeri araçlar hariç diye bir
UKOME kararı olduğu için maalesef yine
ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da ko-
nuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle.
Düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci
sınıfa giren ister taksi, ister hafif ticari araç
veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şe-
kilde cezalı geçiş sayılmayacak ve böylece
vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduri-
yeti de bitmiş olacak. Ayrıca İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclisi pazartesi
toplantısında da yine İstanbulluları ilgilen-
diren, AK Parti grubunun bazı teklifleri var.

O teklifleri görüşecek" şeklinde konuştu.

Çeteler var

Yıldırım, "Sandıklarda görevli kamu görev-
lilerinin seçim sonucunu değiştirmeye yöne-
lik nasıl bir girişimleri oldu? Bu konuda
tespit var mı?' şeklindeki soruya ise şöyle
yanıt verdi: "Yüksek Seçim Kurulu'nun
geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı.
Bir ara karar yayınlandı. Dolayısıyla o geniş
kapsamlı kararda bütün bunlar görülecektir.
Bu seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili sa-
dece kanuna uygun olmayan sandık baş-
kanı veya memur üyesi değil. Aynı zamanda
bunların görev yaptığı sandıklarda sonucu
etkileyecek oy değişimidir. Bu var. Bunun
dışında da büyükşehir belediyesine oy kulla-
nılan sandıklardan 123 tanesinin 22 tanesi
tamamen boş. Hiç oy falan yok, oy işlen-
memiş. Geriye kanlan 101 tanesinin de çe-
teleler var, sayım sonuç tutanağı var. Ancak
hiç bir imza yok. Dolayısıyla oradaki ra-
kamlar doğru mudur, değil midir? Teyit
edecek bir şey yok. Onları da üst üste topla-
dığında 123 sayım sonuç tutanağı veya çe-
telenin toplamı 42 bin oya tekabül ediyor.
42 bin oy ne demektir? İki adayın arasın-
daki fark 13 bin 729. 42 bin oy kaydedilme-
mişse, sağlıklı kayıtlara geçmemişse bu
aradaki farkın 3 katından fazla. Uygun ol-
mayan görevlilerin atanması hem bu görev-
lilerin görev yaptığı sandıklarda büyükşehir
belediyesine ait sayım sonuç tutanaklarının
bu şekilde eksik olması, boş olması ikisi bir-
leştirildiğinde burada açıkça seçimin sonuç-
larını etkileyecek bir durum meydana
çıkıyor." 

31 Mart’ta oy verdi
şimdi kaydı silindi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri-
nin yenilenme kararı alınmasının ardından çok 
sayıda İstanbullu kayıtlarının silindiğini ya da tanı-
madıkları kişilerin hanelerinde kayıtlı olduğunu fark
etti. İddia sahiplerinden birisi de Bakırköy ilçesinde
yaşayan Selim Uysal. YSK ve e-devlet sitelerinde
seçmen kaydını kontrol eden Uysal seçmen ve 
ikametgah kaydının silinmiş olduğunu fark etti

Perşembe
günü İlçe
Nüfus Mü-

dürlüğü'ne giden Uysal
buradaki görevliden ad-
resinde hiç kimsenin ka-
yıtlı olmadığını, "boş
konut" olarak göründü-
ğünü öğrendi. Görevli
Uysal'ın 31 Mart seç-
men kağıdı ve kimliği ile
işlem yaparak kendisini
yeniden kaydetti ve Uy-

sal'ın iddiasına göre "Nasıl silindiğini bilmedi-
ğini" söyledi. 25 yıldır İstanbul'da aynı adreste
oturduğunu belirten Uysal, "Annem, babam ve
kardeşimle yaşıyorum. 4 kişilik bir aileyiz. Dör-
dümüzün de kaydı burada. 31 Mart yerel se-
çimlerinde de kaydımızı buradaydı. Evimize
seçmen bilgi kağıdı geldi ve bununla oy kullan-
dık. Hala bu kağıtlar elimde." diyor.

Boş konut olarak görünüyor

Dün itibariyle bazı paylaşımlar üzerine kardeşi-
nin seçmen kaydının silindiğini öğrendiğini be-
lirten Uysal, "Daha sonra baktığımızda
hiçbirimizin ne seçmen kaydında ne de ikamet-
gah kaydında olmadığımızı görmüş oldum." ifa-
deleriyle şaşkınlığını dile getirdi. İlçe Nüfus
Müdürlüğü giderek, kendisi ve aile fertleri için
işlem yaptırdığını belirten Uysal, "Bu durumu
sistemsel bir hata olabilir diye düşünerek farklı
yerlerden de teyit ettim. Nüfus müdürlüğüne
gittim ve kaydımızın görülmediğini gördüm.
Boş konut olarak görüldüğü söylendi. Neden si-
linmiş, nasıl silinmiş gibi sorularıma cevap ala-
madım. Benim kayıt işlemim tekrar yapıldı."
dedi.

Su faturasını bahane etmişler

Nüfus Müdürlüğü'yle yaptığı görüşmeler so-
nucu kaydının silinmesinin nedenini de öğrendi-
ğini belirten Uysal, “Nüfus Müdürlüğü ile mail
alışverişi yaptık. Gerekli inceleme yapılacak de-
diler. Ankara'dan Şerife Hanım bana ulaştı. Te-
lefonla bilgi vermek istediğini söyledi. Sizin
adresinizin silinme sebebi bir vatandaşın bir su
faturasıyla başvuru yaparak burada ben oturu-
yorum demesi dediler. Madem böyle bir durum
var bu adreste o kişinin kayıtlı olması lazım
ancak ilçe nüfus müdürlüğünde bu adres boş
olarak görünüyor. Bunun bir hata olduğunu
söylediler düzelteceklerini söylediler. Bunun
basit bir yanlışlık olmadığını belirttim. O kişinin
kim olduğunu söylemediler. Sahte bir faturayla
da başvurmuş olabilirler” diye konuştu. 

Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal
Selim
Uysal

Muharrem
İnce

Ekrem
İmamoğlu

Hasan
Akgün

Binali Yıldırım, küskün seçmenlerin kaplerini kazanacaklarını söyledi.
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39 ilçesinde, muhtarlıklarda, meclis
üyelerinde bir sorun olmadığı
ancak Büyükşehir Başkanlığında

'Bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyoruz' diyerek
zaman kazanan ve seçimlerin iptalini sağlan-
ması ardından kolları yeniden sıvayan Adalet
ve Kalkınma Partisi demokrasi denen ama tersi
olunca usulsüzlük, hırsızlık denen yoldan geri
alınan İBB'yi vermek istemediği İBB'yi geri
almak için yeni planlar içinde olduğunu 
görmekteyiz.

Bunun ilk işareti de Anadolu Ajansının sayın
demese de o anlama gelen bir haber ile Öcalan
ile yapılan görüşmenin iktidar partisi AK Par-
ti'ye yarayan bölümlerini haberleştirmesi olur-
ken ikinci işareti ise HDP'nin sözcülerinin dün
suçladıkları AK Partili Adalete Bakanını ve hü-
kumete yönelik açıklamalar yaparken 'Sayın'
kelimesini sık sık kullanmasıdır..

Ve üçüncü işaretin de İBB seçimlerinin 

iptali ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Ak-
şener, Temel Karamollaoğlu hatta AK Partinin
kurucuları, Cumhurbaşkanı, Başbakanı olan
Gül ve Davutoğlu kadar tepkili olmamasın-
dan anlıyoruz.

Yani Ardahan'da siyasi tarihinde seçim
kazanamayan Ardahan İl Başkanının da
aralarında bulunduğu, İstanbul'da ki nüfusu
en çok olan 15 vilayetin İl Başkanını İstan-
bul'a çağıran ve 'İstanbul'da kamp kurun,
hemşehrilerinizden oy alın' diyen MHP Li-
deri Devlet Bahçeli'nin Beka söylemi ile Kürt
seçmeni küstüren AK Partinin 23 Haziran
seçimleri öncesi öncelikle Kürt seçmeni 
kazanmak olduğu görülmekte.

Zaten bu işareti Erdoğan'ın Beka iddia-
sından vaz geçip, 'Türkiye İttifakı' dediği
açıklamasında da anlamış ve bu yönde
önemli bir sinyal almıştık.

Evet 7 Haziran seçim sonuçlarını 

beğenmeyip, 1 Kasım seçimle-
rinde kendisine başkanlık yolu açtıran 
Başkan Erdoğan'ın başında olduğu AK Par-
ti'nin 23 Haziran seçimlerini almak için kol-
ları şimdi değil, 31 Mart akşamından beri 
sıvadığını da anlıyoruz.

Ve Kürt seçmene yollanacak sıcak mesaj-
larının yanı sıra 31 Mart seçimleri öncesi
ileri sürdüğüm ve haklı çıktığım 'Gaz alma se-
çimi' niteliğinde ki seçimlerin hükumete karşı
bir hayli gerilen, şişen hatta sarı yelekleri
giyme provaları için de olduğu öne sürülen
toplumun ve kamuoyunun 'Bende sana oy ver-
mem' diyerek gazının azda olsa giderildiğini
düşünen AK Parti'nin diğer bir hedefi de ken-
disine kızan yani sağ, muhafazakar partileri-
nin yönetiminden memnun olmayıp kızan ve

oy vermek için sandık başın gitmeyen
seçmenini ikna etme çabası.

Yani savunduğu partisinin yanlışlarına
kızsa da, elini kessen de sola ve Kur'an-ı Ke-
rimi Yasini Şerifi canlı yayında okuyan sol
adaya bile oy vermeyen, ama küsüp, sandık
başına da gitmeyen seçmeni ikna çalışması
yapacağını ilk işareti de, 17 yıl önce kurulup
iktidara geldiği günden bugüne 17 yıldır ikti-
dar olma şımarıklığı ve her ağır yükü Başkan
Erdoğan'ın kariyerine yükleyen bir partili an-
layışı ile unutulan Mahalle Birimleri gibi ta-
bana inen, toplumu ikna eden, insanlarla iç
içe olan yöntemi yeniden hatırlamasıdır.

Ve oluşturduğu havuzun içinde ki medya
ve basının da beyin yıkayan manşetleri ile
epey bir zaman kazanan iktidar İBB'yi geri
almak için alıştıra alıştıra yol aldığı bir 
gerçektir.

Tabi bunu yaparken Öcalan'ın açıklaması
ardından sona eren açlık grevleri, 15 Tem-
muz Darbesinin 1 numarası Fetonun oy ve-
renlerini üzecek çıkışlardan uzak, ABD'nin
dolarını düşman ilan etmesi, dün kızılca, kı-

yametin kopacağını sandığımız Beka'nın
Barış sürecinin yerine konulup, 'yok' dense de
barış sürecine öne alınması gibi adımları
unutmamak gerekir.

Çünkü Kürt seçmenin tepkisini alan açıkla-
maları ile ünlü, İçişleri Bakanını geri çekip,
gündemde düşüren iktidar ve onun başında ki
Başkan Erdoğan'ın amacı Kürtçe'de 'Hedi,
hedi' denen 'Alıştıra, Alıştıra' yöntemi ardın-
dan gelecek olan giden İBB'dir.

Ha bu arada Genel Merkezin yeniden
adeta tek başına ve İstanbul İl Başkanı Kaf-
tancıoğlu'nun özel çabalarına ve değişimden
yana olan seçmene Ardahan'ın gelin bıraktığı
İmamoğlu'nu, Kürtlerle yapılan ve adına
Barış Süreci denen süreçte verilen sözler ge-
reği indirilen ama CHP'li başkanların kazan-
dıkları belediyelerin kapılarına al acele T.C'yi
asıp, Bahçeli'ye kapak diyen CHP'nin seçilen
başkanlarının daha işin başında iken unut-
tuğu HDP, İYİ Parti ve SP'ye yeniden hangi
formülle itikaf diyeceğini de hesaba katarsak,
23 Haziran'ın hiçte iyi olmayacağını da 
düşünmekte fayda var..

23 Haziran'a alıştıra alıştıra...

B elediyenin bütçesini daha etkin ve ve-
rimli kullanmak adına bazı müdürlük-
lerin kaldırılması, bazı müdürlüklerin

ise isimlerinin değişmesi konusu Mayıs ayının
ilk oturumunda gündeme gelmiş ve Hukuk Ko-
misyonu’na havale edilmişti. Hukuk Komisyo-
nu’ndan gelen rapor doğrultusunda Avcılar
Belediyesi’nde 5 müdürlük kaldırıldı, 1 müdür-
lüğün de ismi değiştirildi.  Hukuk Komisyo-
nu’nun raporu doğrultusunda değişiklik
yapılan müdürlükler şu şekildedir: Muhtarlık
İşleri Müdürlüğü kaldırılarak Özel Kalem Mü-

dürlüğü’ne, Dış İlişkiler Müdürlüğü kaldırılarak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, Arşiv
Müdürlüğü kaldırılarak Bilgi İşlem Müdür-
lüğü’ne, Orkestra Müdürlüğü kaldırılarak Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, İşletme ve
İştirakler Müdürlüğü kaldırılarak Emlak ve İs-
timlak Müdürlüğü’ne bağlı şeflik düzeyine geti-
rildi. Ayrıca İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne
bağlı olarak çalışan Halk Masası’nın Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne, Nikah
Şefliği’nin ise Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlan-
ması kararlaştırıldı. Kapatılan müdürlüklerin
bütçeleri de bağlandıkları müdürlüklere akta-
rıldı.  Spor İşleri Müdürlüğü’nün ismi ise Genç-

lik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiş-
tirildi. 

Tasarrufa devam

Mecliste 2018 Yılı Kesin Hesabı görüşmelerine
ilişkin konuşan Başkan Hançerli, ülkedeki eko-
nomik krize dikkat çekerek, “Göreve geldiğimiz-
den beri belediyede lüks diye tabir edilecek
hiçbir araç bırakmadık. Tasarrufa devam edece-
ğiz. Görünen o ki, ekonomik kriz önümüzdeki
aylarda tüm ülkeyi daha da yoğun saracak. Bu
konuda elimizden geleni yapmaya devam ede-
ceğiz” dedi. 2018 Yılı Kesin Hesabı, konuşma-
ların ardından oy birliği ile kabul edildi.

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde
vatandaşların ziyaretine açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak kutsal emaneti görmek isteyenler duygu dolu anlar yaşadı

hırka-İ ŞErİF,
ramazan ayının
ilk cuma gü-

nünde Hırka-i Şerif Cami-
si'nin bahçesinde
düzenlenen törenle ziyarete
açıldı. Bahçedeki törende
yapılan Kur'an-ı Kerim tila-
veti ve edilen duaların ar-
dından ziyaret etmek
isteyenler içeriye alındı.
Kutsal emaneti görmek iste-
yenler cami bahçesi ve giri-
şinde uzun kuyruklar
oluşturdu. 

Senelerdir devam
ediyor

Hırka-i Şerif'in muhafaza-
sını üstlenen ve Veysel Ka-
rani'nin 59. kuşaktan
torunu Barış Samir herkese
hayırlı ramazanlar dileye-
rek, "Kavgasız gürültüsüz

huzur dolu bir ramazan ge-
çirmemiz dileğiyle. Hırka-i
Şerif'i her yıl olduğu gibi
yine ramazanın ilk cuması
ziyarete açtık. Görevi 59.
kuşaktır yerine getiriyoruz.
Yine Salavat-ı Şerifelerle zi-
yarete açıldı. Peygamber
efendimizin Hırka-i Şerif'i,
Veysel Karani hazretlerinin
takkesi, kemeri ve Peygam-
ber efendimizin Sakalı
Şerif-i ziyaretçiler görebile-
cek" diye konuştu. Kutsal
emanetler, Ramazan ayı bo-
yunca hafta içi 10.00-18.00,
hafta sonu 09.00-18.00 sa-
atleri arasında görülebile-
cek. Kadir Gecesi'nde saat
02.30'a kadar ziyaret edile-
bilecek. Arife günü ikindi
namazı sonrasında okuna-
cak duanın ardından ziya-
retler son bulacak. DHA

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Avcılar Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı 2’nci oturumunda önemli kararlara imza atıldı. Beledi-
yenin bütçesini daha etkin ve verimli kullanmak adına 5 müdürlük kaldırıldı, 1 müdürlüğün
de ismi değiştirildi. Belediye Başkanı Hançerli, “ Göreve geldiğimizden beri belediyede 
lüks diye tabir edilecek hiçbir araç bırakmadık. Tasarrufa devam edeceğiz” şeklinde konuştu

YAKUP TEZCAN

AVCILAR TASARRUF
YOLUNA GITTI İyi dilekler

paylaşıldı
Bir diğer gündem mad-
desi olan Meclis Üyeleri-
nin Huzur Hakkı ile ilgili
madde görüşülürken AK
Parti Meclis üyelerinin
kendi aralarında yaşa-
nan anlaşmazlıktan
ötürü üç kez oylama tek-
rarlandı. Meclis Üyeleri-
nin Huzur Hakkı’na
ilişkin madde üçüncü oy-
lamanın ardından oy
çokluğu ile kabul edildi.
Genellikle olumlu bir ha-
vada geçen Meclis top-
lantısında Meclis Üyeleri
Anneler Günü, Engelliler
Haftası, 19 Mayıs ve İs-
tanbul’un Fethi ile ilgili
konuşmalar yaparak iyi
dileklerini paylaştı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, belediyelerin ciddi bir ekonomik darboğazdan geçtiğini belirterek, “Bunun önüne geçmek için biraz kemer sıkacağız” diye konuştu.

Hırka-i Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, gözyaşlarına da hakim olamadı.

Sabiha Gökçen
büyüyor
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’nda yıl başından bu
yana dış hat yolcu sayısı artışı Nisan
ayında da devam etti ve ilk 4 ayda
artış oranı yüzde 20’ye ulaştı

sabİha Gökçen Havalimanı’nda
yılın ilk dört ayının yolcu rakam-
ları açıklandı. Yapılan açıklamaya

göre, yılın ilk dört ayında dış hat yolcu sayısı
geçen yılın aynı dönemine göre yüze 20 arta-
rak 4 milyon 160 bin olarak gerçekleşti. Ay-
rıca dış hatlar yolcu sayısındaki artış Nisan
ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde
24 olarak gerçekleşti. Bu arada yine Nisan
ayında geçen yıla göre yüzde 19 artış ile top-
lam 28 bin 989 uçak iniş ve kalkış gerçekleş-
tirdi.

10 milyon yolcu barajı geçildi

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
yılın ilk dört ayında toplam yolcu sayısı 10
milyon barajını geçerek 10 milyon 997 bin
oldu. Bu rakamın 6 milyon 836 bini iç hat
yolcusu,4 milyon 160 bini ise dış hat yolcusu
olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise toplam 2
milyon 945 bin yolcuya hizmet verilirken
bunun bir milyon 745 bini iç hat yolcusu
olurken bir milyon 200 bini ise dış hat yol-
cusu olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında
63 bin 779 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Üniversiteliler
farkındalık yarattı

İstanbul Gelişim Üniversitesi
son sınıf öğrencileri bitirme proje-
leri kapsamında yeni bir farkında-

lığa imza attı. Türk Böbrek Vakfı ile ortak bir
çalışma yürütülerek, ‘Böbreğiniz İçin Su İçin’
isimli eğitici seminer İstanbul Gelişim Üni-
versitesi konferans salonunda
düzenlendi.Seminer öncesinde, proje gru-
bundan bir kişiye böbrek sağlığı ile ilgili far-
kındalık kazandırmak adına üzerinde
projenin sloganının olduğu ‘böbrek maskotu’
giydirildi. Böbrek maskotu giyen kişi okulda
gezdirilerek görüntüler kayıt altına alınarak
seminerde izletildi. Böbrek sağlığı için vakıf-
tan alınan el broşürleri de böbrek sağlığını
koruma yolları ile ilgili bilgilendirmek amaçlı
dağıltıldı. Türk Böbrek Vakfı (TBV) ile iş bir-
liği içerisinde yürütülen projede, Proje Koor-
dinatörü Ayşe Onat ve Diyetisyen Gökçen
Efe böbrek rahatsızlıkları, beslenme düzeni,
rahatsızlıkların tedavisi gibi konular ile bilgi-
ler verdi. Proje araştırma evresinde 100 kişilik
bir öğrenci grubu üzerinde konuya ilişkin öğ-
rencilere yapılan anket sonucunda ortaya
çıkan veriler de katılımcılarla paylaşıldı. 

Turan
Hançerli

Gözde
Katıkçı

Naciye
Yaprak

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
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B eşiktaş için daha önce de yazmıştım, sa-
hipsiz bir camia.Bakın Yıldırım Demirö-
ren zamanında da yaşadık aynısını, Fikret

Orman döneminde de yaşıyoruz. birileri zama-
nında bir oyun kurmuş, maalesef bozmak çok
zor.Fikret Orman geldi ne yaptı, kulübe üye olma
ücretini? 1200 tl yaptı. O ara ne kadar adam üye
oldu olan, bir kere çoğunluğu burada zaten aldı.
arkadaşlar kulübe üye olmak için önceden üye
olmuş iki kişinin sana referans olması gerekiyor
ve tüzük diyor ki bir dönemde en fazla 10 kişiye
referans olabilirsin.

Bakın iki dönemde aynı yedi kişi tam 1494 ki-
şiye referans oluyor ve sicil kurulu ayakta mı uyu-
yor? Tabii ki hayır çünkü içlerinde yönetim ve
sicil kurulu üyeleri de var referans olanların. Bu
mahkemeye taşınan 5268 kişi mevzusu diğer ta-
raftan, 4 günde (22-25 Aralık) 5268 kişinin
nakit ödemesi yapılmış. Yani bir vezneden 1075
kişi ödeme yapmış aynı gün. Böyle bir şey hayatın
doğal akışına uygun olmadığına göre birileri bu
üyelerin toplu ödemesini yapmış. 

Zaten bunların bazılarının başka takımlı ol-
duğu ortaya da çıkarıldı.

Sadece başkan ve yönetim kurulu olarak dü-
şünmeyin, bu sicil kurulunda; orada burada Be-
şiktaş üzerinden menfaat sağlayan bir çok insan
var. Geçen mesela yine Fikret Orman karşısında
bir hareket oluşmuştu, isimlerini bile hatırlamıyo-
rum; başkan diyor ki sizin yeriniz var Beşik-
taş'tan kiraladığınız, biraz zam yapalım en
azından dövize döndürelim dedik yok dediniz
diyor; otoparklar falan oradaki dinozorlara yem
ediliyor yani. Sonra taraftar destek olsun, ya sen
ne desteği oluyorsun.

Ben maddi ve manevi olarak beşiktaş'a emek
veren biriyim. Başkan bir tarafa ancak bu sicil
kurullarında birilerinin dayattığı listeler yine seçi-
lirse üzerimden para kazanılmasına artık mü-
saade etmeyeceğim.

Daha önce de yazmıştım bakın Fenerbahçeli-
lere. Fenerbahçe Euroleague kazandıysa zama-
nında lisansını veren takımı birleştiren
Fenerbahçeli Ülker'in, takımı varken Fenerbah-
çe'nin Euroleague bütçesi oluşturmasına destek
olan Şahenk'in etkisi yok mu? Ali Koç deli mi
ateşten gömlek giydi, yıllarca yöneticilik yaptı.
Bizde takım yokuş aşağı bir tane adam çıkıp so-
rumluluk alamıyor, ayılıp bayıldığınız Ahmet Nur
Çebi dahil. Ancak eski teknik direktör Hürser
Tekin Oktay aday çıkabiliyor ki ona da bir sürü
engel çıkardılar.Basketbol liginde iki Beşiktaş-
lı'nın takımı ligde play-off kovalar, şampiyonluk
kovalarken biz maaş ödeyemiyoruz takıma.Yazık
değil mi ya?

Sonra bekliyoruz ki başkan MHK'da Beşik-
taş'ın hakkını savunacak. Başkan iş işten geçtik-
ten sonra seçim yatırımı yapmaya gidiyor.Bizde
veren değil alan çok alan. Yedir yedir doyuramı-
yoruz maalesef. Bir zaman taraftar bile dahildi
buna, yazık valla yazık. Bırakın üçüncülüğü be-
şinciliği onlar önemli değil. Gerçi düzgün insanlar
da gelse çok çok küçülmeden bu borçlar bitmez.
Belki de gagayı kırmak gerekiyor gözü karartıp...

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Beşiktaş'a yazık değil mi?

SPOR
CUMARTESİ 11 MAYIS 2019

G areth Bale bombasıBeşiktaş'ın 12
Mayıs Pazar günü yapılacak seçiminde
Fikret Orman karşısında başkan adayı

olan Hürser Tekinoktay, futbol direktörlüğü
için John Benjamin Toshack ile görüştüklerini
ve Toshack'ın kendilerine büyük bir transfer
vaadinde bulunduğunu açıkladı. TRT Spor' a
konuşan Tekinoktay, "Toshack ile bir görüş-
memiz oldu. Biz futbolun bütçesini Tos-
hack’ın yönetmesini istiyorduk. Bunu
Beşiktaş’ta ve Türkiye’deyken çok iyi yaptı.
Elvir Balic'i biliyorsunuz Real Madrid’e 15
milyon dolar'a sattı, Geremi’yi Gençlerbirli-
ği’nden Real Madrid’e götürdü. Nihat Kah-
veci çok iyi paraya Real Sociedad’a gitti. Çok
iyi ilişkileri olan, yurt dışında her futbolcuyu
her kulüp başkanıyla bir telefon mesafesinde
görüşen birisi. Britanya’da Toshack markası
farklı bir yerde. Ayrıca çok geniş bir havuzu
var. Biz Toshack’tan 20-30 milyon Euro gibi

bir bütçeyle Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir
takım istedik. Bir de yerli bir sportif direktörü-
müz olacak. O da Toshack’ın Avrupa’da yap-
tığını Türkiye’de yapacak. Mesela Cengiz
Ünder’i Başakşehir veya Altınordu’dan önce
almalı ki para kazanmanız lazım" ifadelerini
kullandı.

Bize vaat verdi

"Teknik direktör için gönlümüzden geçen isim
yerli. Ama şu an sözleşmesi olan bir isim.
Açıklamamız centilmence olmaz" şeklinde ko-
nuşan Tekinoktay, Toshack'ın ise kendilerine
Gareth Bale'i getirebileceğini söylediğini açık-
ladı: "Toshack ile ilgili şunu da söyleyeyim. İlk
kez size açıklıyorum. Bale, Galler’den kendi
talebesi. 2.5 ay önce bize bu vaadi verdi. Ba-
le’in Real Madrid’de mutsuz olduğunu ve çok
uygun bir kiralama parasıyla seçilmemiz ha-
linde bize getirebileceğinin müjdesini verdi."

Kartal alanya’yı bekliyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile
oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti
teknik direktör Şenol Güneş yö-
netiminde basına kapalı yapılan
antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
İdman antrenman, kondisyon ve
taktik çalışmasıydı. Antrenman, sa-
hada yapılan ısınma koşuları, istas-
yon koşuları ve streching çalışması
ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 ça-
lışması, dar alanda oyun kontrol
pas çalışması ve taktik programının
yer aldığı çalışmalar yapıldı. An-

trenman, tam sahada yapılan taktik
maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat
11.00'de basına kapalı yapacağı an-
trenmanla devam edecek.

Büyükelçi ziyaret etti

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez
Barba, BJK Nevzat Demir Tesisle-
ri'nde Beşiktaş'ı ziyaret etti. Ziya-
rette Marmara Bölgesi İspanya

Fahri Başkonsolosu Dr. Zeynel
Abidin Erdem de yer aldı. Yardımcı
antrenörler Guti Hernandez ve Mi-
guel Peiro Montanana, antrenman
öncesi ağırladıkları Barba ile bir
süre sohbet etti ve Beşiktaş forması
hediye etti. Ayrıca Necip Uysal
da Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen
İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez
Barba'ya Beşiktaş forması hediye
etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

GareTh Bale
BomBası
Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, futbol
direktörü olarak anlaştıkları John Benjamin
Toshack'ın Gareth Bale'i getirebileceğini açıkladı

Terim şaşırttı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA'nın sınırlaması ve maddi
zorluklardan veryansın etti. Terim, “UEFA keşke ceza verseydi” dedi

Galatasaray teknik Direktörü Fatih
terim, önceki gece katıldığı bir iftarda
sıradışı ifadeler kullandı. Deneyimli
çalıştırıcı, özellikle mali sorunlara dik-
kat çekerek transfer yapmanın zorlu-
ğuna işaret etti. terim “3 ayda bir
teknik heyet ve futbolculardan ‘alaca-
ğımız yoktur' diye belge almamız gere-
kiyor. Günahı ne Mustafa Cengiz
Bey'in? O zaman ne yapıyoruz? Ne
kadar satabiliyorsak o. UEFa keşke
ceza verseydi bu sene. Çünkü mevcut
cezadan dolayı zaten kadroyu kulla-
namadık” dedi. 

Öncelik ekonomi

Öncelik ekonomide diyen terim, “av-
rupalılara ‘Paramız yok' diyoruz. Kurt-
lar sofrasında en iyisini, en ucuzunu
arıyoruz. Bizim konuştuğumuz rakam-
lar avrupa'da ayıp! 3'ler, 4'ler, 5'ler
10'lar. Kendimizi düşündüğümüz sevi-
yelerde bunlar konuşulmuyor. 1996-
2000 arasındaki arşivlere bakın.
Demeçlerim vardır, bunların içinde ön-
celiği ekonomi alır. Ekonominiz iyiyse
benim yerime Mourinho'yu alırsınız.
Ekonominiz iyiyse istediğiniz takımı
kurarsınız. Kötüyse sorun idari değil-
dir. Biz 700 bine oyuncu alırken
Manchester City, İspanya'dan 50 mil-
yon Euro'ya yakın bonservisle alıyor.
Manchester United 400 milyon ster-
lin, real Madrid 500 milyon Euro ayı-
rıyor transfere. Şampiyon olursak
bunlardan biriyle eşleşeceğiz. sol bek
yok. latovlevici'yi sahaya çıkardık. ar-
kadaşım spalletti'yi aradım. yuto (Na-
gatomo) çıktı meydana. türkiye'den
başka takım istemesine rağmen İtal-
ya'daki avantajımızı kullanıp aldık. İlk
cümlemiz: Bizim paramız yok. ‘yıldız

da alacağım' olmaz” diye konuştu.

Luyindama alınacak

Fatih terim ayrıca gelecek sezon için
ilk transferi de duyurdu! takımda ki-
ralık olarak forma giyen stoper luyin-
dama’nın bonservisinin alınacağını
belirten terim, “Paramız olsaydı tet-
teh 3'e 4'e (Milyon Euro) alacağımız
oyuncuydu. Diagne 10 milyon Euro ve-
rilmesi gereken oyuncudur. yönetim
doğru yapmıştır. luyindama'yı alırsak
3 milyon 800 bin Euro eksiyle başla-
yacağız. ama alacağız” dedi.

Fener golcüsünü buldu

yeni sezonda en büyük değişimi forvet
hattında yapmayı planlayan Fenerbah-
çe'den flaş bir hamle daha geldi... Önceki
gün Werder Bremen'li Max Kruse'nin
menajeriyle masaya oturan Sarı- Laci-
vertliler, uzun süredir listesinde yer alan
Vincent Aboubakar için de yeniden düğ-
meye bastı. Sezon başında da Kame-
runlu futbolcu için çok ciddi girişimlerde
bulunan Fenerbahçe sonuç alamamıştı.
Sarı-Lacivertliler, Porto kulübüyle bir kez
daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

Ağır bir sakatlık yaşadı

Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon
yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle fazla
forma giyemeyen Aboubakar'ı kiralamak
istiyor. Resmi görüşmelerin kısa süre

içinde başlaması bekleniyor. 2016-17 se-
zonunda kiralık olarak Beşiktaş forma-
sını giyen 27 yaşındaki Aboubakar, 12
gollük performans sergilemişti. Kame-
runlu forvet yaşanan şampiyonlukta çok
önemli rol oynamıştı.

Soldado ile yolların ayrılması
halinde 3 forvet almayı plan-

layan Fenerbahçe, Max Kruse’nin
ardından Vincent Aboubakar için

de görüşmelere başlıyor

Şener nereye gidecek?
Şener Özbayraklı, Galatasaray ile el sıkıştı ama Beşiktaş, yıldız futbolcu için
devreye girdi. Siyah-Beyazlılar, Şener’e senelik 1.1 milyon Euro önerdia
Beşiktaş'tan Şener Özbayraklı ham-
lesi... Siyah- Beyazlı yönetimin bir süredir
adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçeli
Şener Özbayraklı için devreye girdiği
iddia edildi. F.Bahçe'nin gözden çıkardığı
ve yeni sezonda G.Saray ile anlaştığı öne
sürülen Şener için tüm kozların oynandığı
öğrenildi.Beşiktaş devre arasında da
Şener Özbayraklı'yı almak istemiş ancak
o transfer Şener'in Siyah- Beyazlı takımı
tercih etmemesi nedeniyle gerçekleşme-
mişti. Yönetim Şener için yeniden düğ-
meye bastı.

Teklife sıcak bakıyor

Beşiktaş Yönetimi'nin Şener Özbayrak-
lı'ya yıllığı 1.1 milyon Euro'dan 3 yıllık
teklifte bulunduğu belirlendi. Şener'in bu
teklifi ciddi biçimde değerlendirdiği ve
sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Be-
şiktaş Yönetimi'nin Şener dışında Aziz
Behiç'le de anlaştığı belirlendi. Yönetimin
Caner'i göndererek yeni sezonda yola
Aziz'le devam edeceği öne sürüldü.

Tolga'yla 
1 yıl daha

Sezon başında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’nin yolunu
tutmuştu. Ancak gurbetçi oyuncu sakatlığı nedeniyle tek bir resmi maçta bile Sarı-Lacivertli formayı
giyemedi. Sezon başında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Ciğerci, Fenerbahçe’nin yolunu
tutmuştu. Ancak gurbetçi oyuncu sakatlığı nedeniyle tek bir resmi maçta bile formayı giyemedi.

Rize 3 puan istiyor

Çaykur Rizespor'un Hırvat futbolcusu Dario
Melnjak, Galatasaray maçını kazanarak ligi
5'inci bitirmeyi ve Avrupa Ligi'ne katılmayı he-
deflediklerini söyledi. Rizespor'un savunma
oyuncusu Dario Melnjak, Spor Toto Süper
Lig'in 32'nci haftasında lig lideri Galatasaray
ile karşı karşıya gelecekleri maçı öncesi Demi-
rören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu.Galatasaray maçında yoğun
bir taraftar desteği beklediklerini belirten
Melnjak, "Dolu bir seyirci karşısında sahaya
çıkacağız. Bizim için önemli bir maç olacak ve
kazanmak için hazırlandık. Umarım elimizden
gelenin en iyisini yaparak, istediğimiz sonucu
elde ederiz. Büyük hedefler koymak çok güzel
bir şey. Biz ikinci devreye başlarken daha
küçük hedeflerimiz vardı ama gün geçtikçe he-
deflerimizi büyüterek bu noktaya geldik. Bun-
dan sonraki hedefimiz; ligi 5'inci bitirerek
Avrupa Ligi'ne kalmaktır. Umarım kalan haf-
talarda bunu gerçekleştiririz. Hedeflerin büyü-
mesi sahada bizim de özverimizi yükselttiğini
söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Okan Buruk faydalı oldu

Teknik direktörleri Okan Buruk'tan övgüyle
bahseden Melnjak, "Türkiye'de çalıştığım ilk
teknik direktör Okan Buruk oldu. 1-2 gün
önce bir Hırvat gazetesine de aynı şeyleri söy-
ledim. Kendisi çok dost canlısı insan. Çok
güzel bir kişiliği var. Oyunculara yaklaşımı da
muazzam. Bize çok şey katıyor ve öğretiyor.
İlk geldiğim günden itibaren bu performansa
ulaşmamda çok katkısı oldu”dedi.

Fatih
Terim




