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YAŞAM

R amazan’ı, anlamına uygun geçirebil-
mek önemli. Bunun için Ramazan’ın
insanlara hem dünyevi, hem uhrevi

açıdan neler sağladığı bilindiğinde çok daha
etkili olur. Kendi alanım itibariyle bakarsak
Ramazan’ın insanın ruh yapısına, sosyal ve
toplumsal psikolojisine etkileri var. Birey açı-
sından ele aldığımız zaman Ramazan üç yönlü
bir ibadet ayı:

Birincisi, malî ibadet. Para yönetimi açısın-
dan insana gerekli.

İkincisi; kişinin ruhsal yapısını, duygularını,
arzularını, dürtülerini yönetmesini sağlıyor ve
bu şart.

Üçüncüsü, sosyal duygu ve sosyal ilişki yö-
netimi söz konusu. Dolayısıyla bu üçünü de
ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Ramazan’ın
en önemli özelliği oruç. Oruç; kişinin yeme is-
teğini, arzusunu, talebini, hevesini bastırması,
ertelemesi ve daha sonra iftarla bunu sonuç-
landırması demektir. Yemek, bir insan için di-
rekt ödül-ceza sistemini çalıştıran en önemli
şey. Açlık, tokluk, susuzluk, zevk peşinde koş-
mamak ve o zevkleri erteleyebilmek. Bir insa-
nın hayattaki en önemli becerisi de ödül ve
cezayla ilgili kişinin kendisini eğitmesi, beynin
ön bölgesini geliştirmesidir. Diyelim vücudu-
muzdaki bir kasın gelişmesini istiyorsak
onunla ilgili pasif ve aktif egzersiz ve sporlar
yaparak onu güçlendiririz. Son yıllarda yapı-
lan araştırmalarda, beynin prefrontal bölgesi-
nin kişinin düşünce bölgesi olduğu anlaşıldı.
Kişi, canı bir şey istediği zaman o istediği şey
çıkarına uygun mu değil mi, güvenli mi güven-
siz mi, geçerli mi geçersiz mi diye bir karar
vermesi gerekiyor. Kişi yolda giderken canı bir
şey istedi veya kıymetli bir şey gördü, almak

istedi. Böyle durumlarda hemen “dur, düşün,
yap” demesi gerekiyor. 

Bu da beyni yaş ilerledikçe güçlendiriyor.
Ama çocuksu duyguları olan bir kimse, onun
uygun olup olmadığını düşünmeden hemen ho-
şuna giden şeyi yapmak ister. Özellikle ergen-
lik döneminde ve daha sonra kişinin bu yaşam
ve psikososyal beceriyi kazanması gerekiyor.
Ramazan’ın bireye en önemli etkisi, kişinin
beynindeki ödül-cezayla ilgili kontrol sistemini
geliştirebilmesidir. Canı bir şey istiyor, fakat
onu ertelemeyi öğreniyor. “Dur, düşün, yap”
yapıyor. Daha sonra onu zamanı gelince kul-
lanmayı öğreniyor. Bu da duygu yönetimini öğ-
renmesi demektir. Yani kişi, Ramazan ayında
açlık duygusunu eğiterek, açlık dürtüsünü ter-
biye ederek aslında beynindeki fren mekaniz-
malarını geliştiriyor.İnsanı bir araba gibi
düşünelim, arabayı hareket ettiren motordur.
Fakat onun nereye gideceğini direksiyon yöne-
tir. Ama nerede yavaşlayacağı, nerede hızlana-
cağıyla ilgili fren mekanizması gerekir.
Ramazan orucu, bir insanın duygularına, ar-
zularına hareket veriyor ama onu nasıl yönete-
ceğimizi şoför kısmındaki kişinin belirlemesi
gerekir. Ramazan bunun eğitimini veriyor.

Ramazan’ın insana diğer katkısı da kişinin
sosyal duygularını yönetebilmesidir. Sosyal
duygularını yönetirken insanda sebat eğitimine
ihtiyaç var, buna dayanıklılık eğitimi de denili-
yor. Bu da psikososyal becerilerden birisidir.
Kişinin hayatta ilerlerken önüne çıkan bazı du-
rumlar var. Böyle durumlarda hızla giden bir
insanın bazen beklemesi de gerekiyor.

Ramazan; sabır, sebat, tahammül gibi duy-
guların eğitildiği bir dönemdir. Sabır dediği-
mizde bir kenara çekilip katlanmak değil;

aktif sabır, hareket halinde
sabrı kastediyoruz. Mesela kişinin bir hedefi
vardır ve o hedefine giderken zaman zaman
yavaşlamaya karar verir, bekler.

Bu yavaşlamak o kişi için geri kalmak
değil, doğanın hız ve ritmine uygun davran-
maktır. İşte Ramazan’da kişi, bu sosyal ilişki-
lerinde nerede duracağını, isteklerini ne kadar
erteleyebileceğini öğreniyor.

Empati yapın 

En önemlisi de sosyal duygulardan empa-
tiyi öğrenmiş oluyor.

Birincisi; özbilinç, kendini tanıma.
İkincisi; özyönetim, kendini yönetme. Bey-

nini güçlendirmeyle ilgili.
Üçüncüsü; sosyal bilinç, başkalarını ta-

nıma, empati yapabilme.
Dördüncüsü, ilişki yönetimi.
Bunların hepsine baktığınızda kişi, duygu-

larının yönetimiyle ilgili beceri kazanmasının
sonucunda karşı tarafın isteklerini, ihtiyaçla-
rını da dikkate almayı öğreniyor. İnsanoğlunu
doğal haline bırakırsanız sadece kendi çıka-
rını, heveslerini düşünme eğilimindedir. İnsan
sosyal bir varlıktır. Genetik olarak baktığı-
mızda insan, tek başına yaşamaya göre değil,
sosyal bir dokunun parçası olmaya göre prog-
ramlanmıştır. Bunun için de sosyalliği öğren-
mesi, başkalarının duygularını, ihtiyaçlarını
görmesi gerekiyor.

Bu empatide de en önemli nokta “Bana
yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yap-
mamalıyım.” düşünce kalıbıdır. Ramazan, bu

empatiyi geliştiren bir zaman dilimidir. Diğer
yönden insanın “Başkası açlıktan ölse bana
ne!” tarzında bencilce düşünceleri var. Ra-
mazan, bu tarz düşüncelerin tedavi edildiği
ve değiştiği aydır.

İnsanoğlu, Ramazan’da başkalarının çek-
tiği sıkıntıları, zorlukları, açlıkları da fark
edebilmeyle ilgili bir deneyim yaşıyor. Çünkü
kendisinden beklenmedikçe hiç kimse, başka-
sının çıkarını düşünmek gibi bir çaba içeri-
sine girmiyor. İnsanı doğal haline
bırakırsanız benmerkezci olmaya daha yat-
kındır. Kişinin, kendisini bu yönlerde de eğit-
mesi gerekiyor. Ramazan, bu bencillik
duygusunu eğitmek için de çok önemli bir
dönem ve iklimdir.

Ramazan ayında yardımlaşma olduğu için
aileye de katkısı var. Herkese çocukluk döne-
mini sorarsanız şöyle söyler: “Nerede o eski
Ramazanlar?” Aslında herkes kendi eski Ra-
mazanını anlatıyor; milletin, toplumun eski
Ramazanını değil. Herkesin eski Ramazan’da
yaşadığı çocukluk dönemi çok hoştur. Çünkü
Ramazan’da aile daha çok bir araya gelir,
birlikte yemek yemeler, zaman geçirmeler
daha fazladır. Ramazan’da toplumdaki suç ve
şiddet azalmıştır. Bakırköy Bağımlılık Mer-
kezi’nin yaptığı bir çalışmaya göre Rama-
zan’da alkoliklerin % 50’si alkolü
bırakıyorlar. Bu demektir ki çocuklara daha
iyi davranıyorlar, aile içerisinde problemler
daha az çıkıyor. Yine Ramazan’da çocuklarla
ilgilenme, yardım etme artıyor. İnsanları sev-
mek, merhametli olmak gibi duygular Rama-
zan’da yoğun yaşanıyor. Bunun da çocuklara
olumlu etkisi oluyor. Aslında “eski Ramazan-
lar” derken, biz kendi çocukluğumuzda bi-
linçaltımıza yazılmış güzel anıların özlemiyle
bunu söylüyoruz. Bu şekilde yorumlamak
daha doğru olur diye düşünüyorum.

Sosyal bağları güçlendirecek

Ramazan’ı toplum psikolojisi açısından ele
aldığımızda toplumda paylaşma duygusunu
arttırıyor.Ramazan’ın infak olarak da bilinen
malî bir ibadet ayı özelliği de var. Çünkü sa-
dece Ramazan’da evine et giren insan çok faz-
ladır. Refah düzeyi yüksek diğer insanların
sahip olduğu şeyleri, sadece Ramazan’da
görüp yaşayabilen çok aile vardır. Dolayısıyla
yoksul, güçsüz, aciz insanlara çok yarayan bir
dönemdir Ramazan. Hatta şöyle söylenebilir:
Ramazan, dezavantajlı insanlar için çok kıy-
metli bir aydır. Dezavantajlı insanlar kimler-
dir? Hastalar, zayıflar, yoksullar, çocuklar gibi
diğer insanlara göre birçok konuda avantajları
iyi olmayan kişiler. Ramazan’da bu gibi kişileri
herkes daha çok görmeye eğilimlidir. Dezavan-
tajlı insanlar Ramazan’dan çok daha fazla fay-
dalanırlar ve kendilerini daha iyi hissederler.
Sosyal bağları güçlenir. Bu nedenle Rama-
zan’ın, toplumun sosyal dokusunu güçlendirici,
sosyal bağları ve duyguları arttırıcı etkisi var.
Dolayısıyla bir arada olmanın kültürel olarak
toplumda yerleşmiş olmasının Ramazan’da
çok büyük oranda desteklendiğini görüyoruz. 

Hatta birçok Müslüman toplum, kültürel
endoktrinasyon denilen durumu yaşamıştır
ama Ramazan kaldırılamamıştır. Her şey ya-
saklandığı halde bayramlar ve Ramazan ya-
saklanamamıştır. Çünkü Ramazan, insanların
kolektif bilinçaltına yerleşmiştir ve ritüellerle
birlikte devam etmeyi başarmıştır. Bu, Rama-
zan’ın insandaki psikolojik ihtiyaçları ve aynı
zamanda psikososyal bazı talepleri karşılama-
sıyla çok yakından ilgili. Bu nedenle Ramazan
dönemini, hem aile ve çocuklarla birlikte hem
de toplum ve insanlık olarak kendimizden
daha dezavantajlı kişilerin de farkına vararak
geçirmek gerekir.

Ramazan aklınıza iyi gelecek
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R amazan ayı boyunca sindirim sis-
temi rahatsızlığı, kalp, böbrek, di-
yabet, yüksek tansiyon gibi kronik

hastalıkları bulunanların doktor onayı ol-
madan oruç tutmaması gerekir. Doktor
kontrolü olmadan bir şey olmaz diyerek
ilaçların bırakılması veya dozaj ve
saatlerinin değiştirilmesi ha-
yati sorunlara yol açabil-
mektedir. Sindirim
sistemi hastalarının
Ramazan ayında
beslenmesine
özellikle özen
göstermesi ge-
rekmektedir.
İlerlemiş gas-
trit ve reflü
olan hasta-
larda uzun
açlık süresi
mide asit seviye-
sini artırarak şid-
detli ağrılara hatta
mide kanamalarına yol
açabilmektedir. Bununla
birlikte yanlış beslenme kaynaklı
sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayanlar için
Ramazan ayı mide ve bağırsakları dinlen-
mesi bakımından olumlu sonuçlar verebi-
lir. Özellikle iftar sonrasında şişkinlik ve
hazımsızlık yaşamamak için hızlı ve fazla
miktarda yemekten kaçınarak besinler
yavaş çiğnenmelidir. Yağlı, asitli ve hazır gı-
dalardan uzak durulmalı, iftardan sonra
zamana yayarak 8-10 bardak su içilmelidir.
Laktoz intoleransı bulunmuyorsa yoğurt,
tarhana tuzsuz turşu gibi probiyotikler sof-
radan eksik edilmemelidir. Gastrit ve ülser
hastaları için sindirimi kolaylaştırmak için
tedaviye ek olarak iftardan sonra rezene
çayı sahurdan sonra ise zeytinyağlı 1 tatlı
kaşığı kudret narı tercih edilebilir.

Hemen ağrı kesiciye sarılmayın

Sindirim sistemi sorunu yaşayan hastala-
rın dikkat etmesi gereken bir değir konu da
ağrı kesici kullanımıdır. Ramazan ayının
özellikle ilk günlerinde açlığa bağlı olarak
yaşanan baş ağrıları için daha sık ağrı ke-
sici tercih edilebilmektedir. Ağrı kesiciler
ülser ağrısını artırıp kanama riskine zemin
hazırlayabilir. Gastrit ve ülseri olan hasta-
ların ağrı kesici konusunda daha dikkatli

hareket etmeleri
gerekmektedir.

İnsülin direncinizi
kırabilirsiniz

Diyabet hastalarının oruç tutma kararı
almadan önce muhakkak doktoruna da-
nışması gerekir. Ani şeker düşmeleri ve hi-
pogliseminin hayati olabilecek birçok yan
etkisi bulunduğu için özellikle diyabet ilacı
ya da insülin kullanan hastaların oruç tut-
ması çok risklidir. İnsülin direnci olup ilaç
kullanmayan diyabetik hastalar için ise
oruç ve uzamış açlık insülin direncini kır-
mak için bir fırsat bile olabilir. Yapılan bi-
limsel çalışmalar uzamış açlığın
metabolizma ve beden sağlığını iyileştirdi-
ğini göstermektedir. Açlık sonrası tüketilen
besinlere dikkat edilmesi gerekir. İftar ve
sahur vaktinde olabildiğince ekmek, pirinç,
bulgur, makarna gibi karbonhidrat içeriği
yüksek besinlerden uzak durmalı bunun
yerine lif kaynağı sebzeler tercih edilmelidir.
Kızartma yerine haşlama ya da ızgara et -
balık ilk sıraya konulmalıdır. Ölçülü şekilde
tüketilen tereyağı ve zeytinyağı uzun süre
tok kalmayı, iftar sonrasında atıştırma ihti-
yacını engellemeyi sağlar.

İftardan sonra 1 saat yürüyün

Özellikle iftardan sonra olan yaşanabilen
tatlı krizlerinde şerbetli tatlılar yerine

meyve, meyve kompostoları ya da az şe-
kerli sütlü tatlılardan ölçülü bir şekilde tü-
ketebilir. İftar sonrası uyku hali ve ağırlık
basmasını önlemek için açık havada yapı-
lan bir saatlik tempolu yürüyüş kan şeke-
rini dengelerken kas kitlesinin korunmasını
ve sindirimi kolaylaştırmaktadır.

Tuzdan uzak bir Ramazan geçirin

Ramazan ayında en çok dikkat edilmesi
gereken konuların başında ani tansiyon
yükselmeleridir. Tansiyon ilacı kullanma-
sına rağmen kontrolsüz tansiyon yüksekliği
yaşayanlar, birden daha fazla tansiyon ilacı
kullananlar, eşlik eden kalp hastalığı olan-
ların oruç tutması sağlıkları açısından sa-
kıncalıdır. Tansiyon
hastalarının oruç tutarken en dikkat etmesi
gereken konuların başında iftar ve sahur
sofrasında tuzdan uzak durmalarıdır.
Günde 8-10 bardak su tüketirken fazla tuz
içeren turşu, salamura, konserve gibi be-
sinler tercih edilmemelidir.

Fındık yemeyi unutmayın

İftar ve sahurda bol miktarda yeşillik ve
sebze tüketmek tansiyon kontrolünde
önemli olan mineral desteğini sağlamakta-
dır. Kullanılan ilaçlar ve uzun süren açlık
ile artmış magnezyum, potasyum desteği
sahur ya da iftarda birer avuç badem, fın-
dık gibi kuru yemişlerden karşılanabilir.

Hasta Hasta
aC kalmayın

Taylan DAŞDÖĞEN

HAWKİNG’İN GÖZLÜĞÜ

taylansec65@gmail.com

TÜRKAN ERVAN

BÖBrek hastalarının uzun süre susuz kalma-
ları nedeni ile oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Üre
kreatin değerleri kontrol altında olan evre 1-2 -3

böbrek yetmezliği hastaları yeterli miktarda su tüke-
tebiliyorlarsa oruç tutabilirler. Fakat bu hastalar 1 ay
boyunca en az bir defa üre kreatin testi yaptırmalı-

dır. Alınan ilaçların saatleri tedavi aksamayacak
şekilde doktorlar tarafından düzenlenmelidir.

Son dönem böbrek hastalarının, diyaliz
tedavisi alan hastaların ise oruç tut-

ması sakıncalıdır.

Böbreklerinizi 
susuz bırakmayın

Ramazan ayında uzun süren açlık ve
susuzluğun yol açabileceği sorunlara karşı 
kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli
olması gerekiyor.Ancak yanlış beslenme sonucu
reflü ve gastrit sorunu yaşayan hastalar ile 
insülin direncinin kırılması gibi rahatsızlıklarda
Ramazan ayı iyi bir fırsat bile olabiliyor

Hamileyken 
oruç tutulur mu?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte, anne adayları
için gebelikte nasıl oruç tutulacağı önemli bir

soru haline geliyor. Centrum Clinic Kadın
Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın

Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai
Pabuçcu, hamileyken oruç tutmak isteyen anne

adaylarının dikkat etmesi gereken bazı 
noktalara, oruç tutan anne adaylarının ve

bebeğin sağlığı ile ilgili konulara dikkat çekiyor

Öncelikle, İslamiyet’te hamileyken
oruç tutulması zorunlu olmamakla
birlikte, yine de bu süreçte oruç tut-

mak isteyen adayların, hem kendi hem de bebe-
ğin sağlığını düşünerek hareket etmesi
gerekiyor. Oruç tutan anne adaylarının, mut-
laka doktor kontrolünde bir beslenme düzeni
oluşturması önemki. Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu
süreçte sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmenin
anne ve bebek için önemini belirtiyor.

Bol sıvı tüketin

Hamileyken oruç tutan anne adaylarının, mut-
laka doktor onayı alması gerekiyor. Prof. Dr.
Recai Pabuçcu konuyla ilgili; “Gebelikte oruç
tutmak isteyen birçok hastayla karşılaşıyoruz.
Elbette oruç tutup tutmamak annenin tercihine
bağlı ancak dikkat etmesi gereken bazı önemli
noktalar mevcut. Mutlaka oruç tutmak isteyen
adayların öncelikle kapsamlı bir sağlık muaye-
nesinden geçmesi şart. Bu dönemde yeterli sıvı
tüketimi çok önemli. Aksi durumda, belli başlı
tansiyon hastalıkları, halsizlik, baş dönmesi gibi
sorunlar ortaya çıkabiliyor. İftarda besin değeri

yüksek yiyecekler tercih edilmesi ve sahurun ke-
sinlikle atlanmaması gerekiyor. Anne adayı bol
bol meyve sebze ve proteini yüksek besinleri
tercih etmelidir.” diyor.

Riskli olabilir

Hamileliğin ilk aylarında, düzenli beslenme
anne ve bebek sağlığı için oldukça önem taşı-
yor. Bu aylarda yetersiz beslenme, bazı riskli
durumlar ortaya çıkarır. Bu aylarda oruçtutan
adaylar erken doğum ve düşük riskiyle daha
fazla karşılaşıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu ge-
belikte orucun risklerinden de bahsediyor;
“Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında oruçtutmak
daha riskli. Bu dönem annenin bol sıvı tüket-
mesi ve dengeli beslenmesi gerekiyor. Eğer riskli
bir hamilelik var ise bu aylarda annenin oruç
tutması tehlikeyi arttırıyor. Gebeliğin son 3 ayı
da bebeğin beslenmesi açısından çok önemli.
Bu aylarda anne adayının çok dikkatli beslen-
mesi ve bol sıvı alması gerekiyor. Bu sebeplerle
hamileliğin ilk ve son 3 ayı oruç tutulması tav-
siye edilmiyor. Ayrıca yeni doğum yapmış an-
nelerin de sütünün azalmaması için yine bol
sıvı tüketimi gerekiyor.”
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T ürkiye'de daha bu gözler neler görecek
diye diye çok şeylere şahit olmaya, çok
şeyler görmeye, çok şeyler yaşamaya

devam ediyoruz.
Bundan fazla değil on sene önce bu dünya-

dan göçüp giden bir Türkiye Cumhuriyeti yurt-
taşımız geri gelse ve biz ona çok değil sadece
şunları sıralamaya başlasak:

Artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı 
sistemi var.

Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi
parti genel başkanı.

Cumhurbaşkanı tüm seçimlerde aktif rol 
oynuyor.

İktidar partisi devletin tüm imkanlarını 
lehine kullanabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Ba-
kanlığı'na bağlandı, Genel Kurmay Başkanı'nı
kimse tanımıyor.

Yüzbinlerce oy alarak seliçen milletvekilleri-
nin hiçbir yaptırımı kalmadı, bir milletvekili sa-
dece Cumhurbaşkanı Yardımcısına önerge
verebiliyor.

Her başımız sıkıştığında oluruna başvurdu-
ğumuz Anayasa Mahkemesi eski hakemlik
özelliğinden çok şey yitirdi.

Okullarımızda okutulan 'andımız' marşı kal-
dırıldı, artık resmi bayramlarımızı 'gayri resmi'
kutlamaya başladık.

Resmi kurumlarımızın tabelalarında yazan
'T.C.' (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi kaldırıldı.

Türkiye'ye iltica adı altında yaklaşık 3 mil-
yon Suriyeli yerleştirildi. Suriyelilerin yüzbinler-
cesine vatandaşlık ünvanı verildi. İş
kuranlardan vergi alınmazken, istedikleri okul-
larda bedava okumalarına izin verililen Suriye-
lilerin ayrıcalıklı yaşamlarına dokunanların
canı yanmakta.

Devletimiz 2019 yılında cadde ve sokaklara
çadır kurarak tanzim satışlara başladı.

Dolar 6 lirayı açtı.
İşsizlik yüzde 10'ları aştı.
Faiz yüzde 20'leri geçti....

***
Şu son yıllarda yaşanan değişikliklerden sa-

dece aklımıza ilk gelenlerden.
İşte bunları o mezardan çıkan yurttaşımızla

paylaşsak çok özür diliyorum okurlarımızdan
galiba bize ağzından ilk şu kelimeyi çıkarır;
hasssttrrr....

Ve tabi sanki ülkemizde bu değişiklikler olur-
ken yurttaşımızın elinden birşeyler geldi de
şimdi çıkmışlar ortaya 'Efendim İstanbul seçim-
leri nasıl iptal edilirmiş' diye nağra çekiyorlar.

Tabi bu arada düzeltelim İstanbul seçimleri
iptal edilmedi, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı
seçim iptal edildi.

Yoksa seçimlerde aynı zarftan ve aynı san-
dıktan çıkan İstanbul'un ilçe belediye başkan-
lığı, ilçe meclis üyesi, mahalle muhtar seçimleri
devam.

Onlarda bir sorun yok.
***

Neyse tam bu tartışmalar içe-
risinde 23 Haziran seçimlerine doğru 
giderken ortaya atılan bir slogan herkesin diline
pelesenk oldu.

'Herşey çok güzel olacak' diye sosyal medya
paylaşımları, spor müsabakası tezahuratları,
şakalaşmalar falan derken bir anda bu slogan
Türkiye'nin her karış toprağında karşılık buldu.

Geçen akşam Ramazan etkinlikleri için İs-
tanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
da sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar;
'Her şey çok güzel olacak başkanım' diye sesle-
nince Erdoğan anında 'Daha güzel olacak' diye
cevap verdi.

Belli ki vatandaşlar bu sloganı benimsemiş
ve çoğu vatandaş kime ait olduğunu bilmese de
heryerde kullanmaya başlamış.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul so-
kaklarında alışverişini yaptı, vatandaşlarla soh-
bet etti, iftar sonrası çay içti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım da geçenlerde ca-
miden çıkarken gençlerin ilgisi ile karşılaştı.

Coşkulu bir genç kalabalık Yıldırım'a sevgi
gösterilerinde bulundu.

Selfie çekme yarışına girdiler.
Bu durumlar ister istemez aklımıza aday ol-

duktan sonra kendisini sokağa atan CHP İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu acaba taklit mi ediliyor yorumlarını
getirdi.

***
Hani olumsuz olaylardan bile olumlu ifade

çıkartmakta üstümüze yok ya.
İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini

YSK'nın iptal etmesine veye yeniden yapılma-
sına karar vermesine çok tepki gösterenler için
şu cümlemizi kuralım.

Bakın işte ne güzel, İmamoğlu göreve gelir
gelmez öğrenci kartları 80 liradan 50 liraya in-
dirilecek talimatı verildiğinde AK Parti grubu
nasıl biz 40 liraya indirelim diye teklif verdiyse,
yani bu düzenlemenin doğru olduğuna kanaat
getirdiyse.

Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun seçim ça-
lışmalarında uyguladığı yöntemler, kullandığı
olumlu dil, kucaklayıcı ifadeler, kükreyen değil
gülümseyen mimikler, ötekileştiren değil ayrım-
cılığı rededen söylemler belli ki Adalet ve Kal-
kınma Partisi'nde de etki etmiş ki.

Ekrem İmamoğlu'nun attığı adım, yaptığı et-
kinlikler, projeleri, sistemi taklit edilmeye başla-
yacaktır.

Bu durumu 23 Haziran'a kadar daha net
gözlemleyeceğizdir diye düşünüyorum.

Peki bu taklitler seçmende bir etki 
yaratacak mıdır?

Sanmam.
Zira taklitler hiçbir zaman asılların yerini

almaz...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İmamoğlu taklit
edilmeye başlandı
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. 

Karaağaç Sk.No:4 
Büyükçekmece / 

İST. (Devlet Hastanesi 
Arkası)

Muzaffer Pehlivan (60), 36 yıl tezgâhtar olarak çalıştığı ünlü bir tatlıcı firmasından
2014’te ayrılmak istedi. Şirket ise alacaklarına karşılık boş bir senet imzalattı.
Pehlivan, tazminatının ödenmesini beklerken imzaladığı senet, üzerine 350 bin dolar
yazılmış ve 3 el değiştirmiş bir şekilde önüne çıkarıldı. Pehlivan’ın evine haciz koyuldu

ALACAKLIYKEN
BORCLU OLDU

M uzaffer Pehlivan, 1979’da tezgâh-
tar olarak girdiği ünlü bir tatlıcı
firmasında 27 Kasım 2014’e kadar

çalıştı. İşinden ayrılmak isteyen Pehli-
van’dan alacaklarına karşılık, sağlık nede-
niyle ayrıldığını beyan eden bir belge ve bir
boş senet imzalaması istendi. Bu belgenin
kötü niyetli bir dava açılmaması için alındığı
belirtildi. Pehlivan belge ve seneti imzalasa
da kendisine ödeme yapılmadı. Hürriyet'ten
İsmail Saymaz'ın haberine göre; Pehlivan,
alacakları için İstanbul 13’üncü İş Mahke-
mesi’nde dava açtı. Şirket avukatı, Pehli-
van’ın hırsızlığa karıştığı için tazminattan
feragat ederek ayrıldığını ileri sürdü. Dava
12 Nisan 2018’de bitti. Pehlivan’a 289 bin
717 TL ödenmesine hükmedildi. Kararda,

Pehlivan’ın 35 yıl 10 ay çalıştığı ve hakkın-
dan vazgeçmesinin hayatın olağan akışına
aykırı olduğu belirtildi. Hırsızlık iddiasının
ispatlanamadığı ve geçmişte suç duyuru-
sunda bulunulmadığı ifade edildi.

İcra takibi başlatıldı

Pehlivan’ın başvurusu üzerine İstanbul Ana-
dolu 21’inci İcra Müdürlüğü, şirket hak-
kında icra takibi başlattı. Şirket avukatları ise
karara itiraz etti. İki çocuk babası Pehlivan,
kararın kesinleşmesini ve tazminatın öden-
mesini beklerken 2014’te imzaladığı boş
senet, üzerine 350 bin dolar yazılmış halde
karşısına çıktı. Senedin ilk önce Suat Aydınlı
adına, sonra Neeto Kopar ve Erkan Boran’a
ciro edildiği ortaya çıktı.

Vade tarihi 2017 olarak yazıldığı halde
senet, dolar kurunun en yüksek olduğu
2019’da işleme kondu. İstanbul Ana-
dolu 14’üncü İcra Müdürlüğü’nde icra
takibi başlatıldı. Pehlivan’ın tek evine
haciz kondu. Pehlivan’ın avukatı Erkan
Kılıç, şirket yetkilileri ve avukatı ile se-
nedin ciro edildiği üç kişi için suç duyu-
rusunda bulundu. Dilekçede
“Müvekkilimiz bu kimseleri tanıma-
maktadır. Gerçek kişi olup olmadıkları
bir soru işaretidir. Senedin bankaya gö-
türülmemiş olması, borcun hayali oldu-
ğunu, amacın müvekkilimizin alacağını
kötü niyetli şekilde engelleme olduğu
açıktır. Müvekkilimiz yıllarca işçi olarak
çalışmıştır ve şu an emeklidir. 350 bin
dolar borçlanacağı bir ilişki içerisinde
olması mümkün değildir” denildi.

3 kişiyE 
suç duyurusu

ÇOK MAĞDUR
Çok mağdur 
olduğunu anlatan
Pehlivan, hukuki
mücadelesinin
olumlu şekilde
sonuçlanacağına
inandığını
söyledi.

Çocuk istismarcısı

serbest!
Beylikdüzü’nde gece yarısı aracında, 
13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel 
istismarda bulunurken polislerce suçüstü
yakalanan 27 yaşındaki Tolga K. (27)
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
İstismara uğrayan çocuk ise Çocuk
Esirgeme Kurumu’na gönderildi

BeyLİkdüzü'Nde 10
Mayıs Cuma akşamı saat
22.30 sıralarında devriye

atan polis ekipleri, Kavaklı Mahallesi
Aktoprak Caddesi'nde park halindeki
bir araçtan şüphelenerek arama yaptı.
Polis, el feneriyle yaklaştığı otomobil-
den yarı çıplak iki kişiyi indirdi. Yarı
çıplak olan şahıslardan birinin 13 ya-
şındaki H., diğerinin ise 27 yaşındaki
Tolga K. olduğu belirlendi. Yapılan
ön inceleme ve sorguda Tolga K.'nın,
H.'ye cinsel istismarda bulunduğu an-
laşılınca ikili emniyete götürüldü.

Sosyal medyadan irtibata geçmiş

Emniyet’te yapılan inceleme sonucu
Tolga K.'nın açtığı sahte sosyal
medya hesabı üzerinden 13 yaşındaki
erkek çocuğu ile irtibata geçtiği belir-
lendi. Bir süre 13 yaşındaki çocukla
sohbet eden Tolga K.’nın ardından
aracına alarak çocuğa cinsel istis-
marda bulunduğu ortaya çıktı.

İfadesi ortaya çıktı

Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen

H.'nin uzman eşliğinde alınan ifade-
sinde; Tolga K.'nın kendisini Murat
ismiyle tanıttığını söylediği öğrenildi.
Mağdur çocuğun “Yaklaşık 15 gün
önce sahte sosyal medya hesabından
benimle iletişime geçti. Önce evinde
buluştuk. Ardından olay günü beni
evimin yakınlarından arabayla aldı.
Aracın içinde bir saat kaldık. Beni
araç içerisinde öptü. Cinsel organını
da çıkardı…. (İfadenin bu kısmını ya-
yınlamıyoruz) Ardından da polisler
geldi. Bana kendisini Murat olarak ta-
nıtan ve bu olayları yaşadığım kişiden
şikayetçiyim” dediği ortaya çıktı.

Polis yakaladı ama

Emniyet’te susma hakkını kullandığı
öğrenilen şüpheli Tolga K. adliyeye
sevk edildi. Adliyede yapılan işlemle-
rin ardından Tolga K. adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.  Mahkeme-
nin şahsı serbest bırakma gerekçesi
ise öğrenilemedi. 13 yaşında olan ve
ailesinin yanından alınan çocuk ise
Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerine
teslim edildi.

Çiftlik Bank
bizi bitirdi!
Kurucusu Mehmet
Aydın'ın firari olduğu
48 sanıklı Çiftlik Bank
davasının ikinci
duruşması devam 
ederken mağdurlar nasıl
dolandırıldığını anlattı

İSTANBUL Anadolu 6. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen dava ön-
cesi adliye önünde açıklama yapan

Emsal Akhan, Çiftlik Bank'a 24 bin lirasını
kaptırdığını söyleyerek, “5 bin 800 lira kadar
bir miktarını bir buçuk ay kadar süre içerisinde
peyderpey aldım. Ondan sonra zaten patlak
verdi" dedi.
Nasıl dolandırıldığını anlatan Akhan, “Eşimiz,
dostumuz, çevremizdeki arkadaşlarımız gir-
mişler sistemin içerisine. Onlarla görüş alışve-
rişi yaptık. Sonra şarküterilere gittim baktım.
Oradaki arkadaşlara sordum. 'Sıkıntı olur mu'
diye sordum. 'Olmaz' dediler. Güven verdiler.
Sosyal medyadan açılış programları, Kon-
ya'da, Bursa'da, Tekirdağ'daki açılışlarını izle-
dik. Güven verdi. Basından, reklamlar, sanatçı
arkadaşların, inandığımız, güvendiğimiz sa-
natçıların da onlara destek verdiğini görünce
bizler de bir güven almış olduk. Kandık" diye
konuştu.

Posası bize kaldı

Akhan, “Sistem üzerinde zaten ayda 5 bin li-
raya yakın para alıyorduk. 18 ay mı, 2 yıldan
beri mi sistem devam ediyormuş, biz sonla-
rına denk geldik. Sonlarına doğru gelince de
patlak verdi. Zaten adamlar kesesini doldur-
muşlar, alt yapıyı oluşturmuşlar, yapacağını
yapmışlar. Posası da bize kaldı. Ben 24 bin lira
5 bin çektim, 5 bin lira da faiz ile birlikte 29
bin liraydı. Aldığım 5 bin lira faize gitti, ana-
parayı kaptırmış oldum" ifadelerini kullandı.

Pişmanım

Pişman olduğunu söyleyen Akhan, “Şu anki
aklım olsa bir daha böyle bir işin içine giriş-
mem. Girişecek olanlara da tavsiye etmem.
Şimdi 'Sütbank', 'Kaşarbank' ve benzeri sis-
temler başladı. Benim tavsiyem, sakın ola ki
böyle bir sistemin içine girmesinler" dedi.

SArıyer'de hırsızlar aynı iş yerini aynı
araçla bir ay içerisinde ikinci kez soydu.
Çevre esnafının müdahalesiyle yarıda

kalan ikinci soygun anı saniye saniye güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Maslak Oto Sanayi Sitesi'ne
bir ay önce sabah saatlerinde bir minibüs ile dük-
kanın önüne gelen 4 hırsız demir bariyerin kilidini
kesici bir alet ile kesti. Aracı güvenlik kameraları-
nın açısını kapatacak şekilde dükkanın önüne park
eden yüzleri maskeli eldivenli kişiler ellerindeki
demir çubuk ile iş yerinin demir kapısının kilit gö-
beğini kırdı. İçeriye giren hırsızlar yaklaşık 50 bin
lira değerindeki oto akülerini geldikleri araca yük-
leyerek kaçtılar.

Haram helal kalmamış

Geçen  hafta Cuma günü yine aynı hırsızlar yine
aynı araçla iş yeri sahibinin iftarda olduğu saat-
lerde tekrar iş yerine geldi. Aynı yöntemle dükkana
giren hırsızlar bu kez çevredeki esnaf tarafından
fark edildi. Esnaflar hırsızlık yapılan dükkana
doğru koşmaya başladı. Bunu gören şüpheliler,
toplam 5 bin Lira değerindeki aküleri alarak, gel-
dikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Esnafın ar-
kasından koştuğu araç, kısa sürede gözden
kayboldu. Bu hırsızlık anları ve aracın hızla olay
yerinden kaçması saniye saniye güvenlik kamera-
larına yansıdı. İş yeri sahibi Mehmet Yayla ''Yakla-
şık bir ay önce sabah  iş yerim soyuldu. Ana yola

asfalt atılıyor. Sabah çok rahat bir şekilde sanayi-
nin kapalı olan demirini kesiyorlar. Demirleri kal-
dırıp kendilerini kamufle ederek dükkanı
soyuyorlar. 6 dakikada 50 bin lliralık malım gitti.
O kadar profesyoneller ki ellerinde eldiven yüzleri
maskeli, kamera olduğu zaman kamerayı kapatı-
yorlar. Canımız yandı. İki gün önce de iftar vakti
aynı araba farklı plaka ile yine buraya giriyorlar.
Bu sefer komşular görüyor. İkinci sefer de zararı-
mız az. Bu aracı tanıyan gören bilen varsa bize
yardımcı olsun. İftar vakti, mübarek ramazan
ayında bütün tadımız tuzumuz kaçtı. İnanın bu
devirde iş yapmak, para kazanmak  zor. Biz kaza-
nıyoruz, bunlarda haram helal kavramı kalmamış''
diye konuştu.

Hırsızlar illallah ettirdi

En sonunda yakalandılar!
İSTANBUL'dA 3
otomobil ve çok sa-
yıda aracın plakala-

rını çalan 17 yaşındaki iki
şüpheli polis tarafından yaka-
landı. Şüphelilerden D.Y.'nin
13 ayrı suçtan arandığı ortaya
çıkarken, şüpheliler çıkarıldık-
ları mahkeme tarafından tu-
tuklandı. Kağıthane,
Gaziosmanpaşa ve Şişli'de
art arda yaşanan otomobil ve
plaka hırsızlıkları üzerine
Asayiş Şube Müdürlüğü tara-
fından soruşturma açıldı. Oto
Hırsızlığı Büro Amirliği de-
dektifleri tarafından yapılan
incelemede şüphelilerin eşkal-
leri belirlendi. Kimlikleri tespit
edilen şüphelilerden önce
D.Y.(17) gözaltına alındı. Bu

kişinin ifadesi doğrultusunda
oturduğu ev tespit edilen
diğer şüpheli E.E.(17)'de ya-
kalandı. Şüphelilerle birlikte
bir çalıntı otomobil ve çok sa-
yıda çalıntı plaka ele geçirildi.

17 yaşında sabıkalı

Asayiş Şube Müdürlüğüne
getirilen şüphelilerden 17 ya-
şındaki D.Y.'nin 13 ayrı suç
dosyasından arandığı ortaya
çıktı. Diğer şüpheli E.E.'nin
de bir suç dosyasıyla polis ta-
rafından arandığı belirlendi.
Şüphelilerin 18 Nisan 2019
tarihinde kullandıkları çalıntı
araçla üç otomobile çarparak
kaza yaptıkları ve bir vatanda-
şın yaralanmasına neden ol-
dukları da ortaya çıktı. Poliste

işlemleri tamamlanan şüphe-
liler çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklanarak ceza-
evine gönderildi.
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D evletin yanı sıra biz gazetecilerin ıs-
rarla üzerinde durduğu ama her ne
hikmettir denilerek bir tülü istene-

nin olmadığı işlerden biri de başta memleke-
tim Ardahan gibi Doğu Anadolu, Güneydoğu
hatta orta Anadolu bölgelerinde yaşanan ve
devam eden göçün önüne geçecek olan iş
adamlarının bu bölgelere yatırım 
yapmamasıdır.

Devletin onca teşviklere, biz bölge insanla-
rını bir o kadar çağrılarına rağmen istenen
yatırım mekanizmasının önünde ki en büyük
engelde bürokrasi ve bürokratların yanı sıra
bölge insanları olduğunu da kabul etmek ge-
rekir. Evet, bunun en son örneği Gürcistan ve

Ermenistan'a komşu Serhat Ardahan'da ya-
şanmakta ve Ardahan'ın yanı sıra Doğu
Anadolu Bölgesinin Abant'ı olması gerekir-
ken etrafına turistik testilerin yapılmasına
izin vermeyen Çıldır Gölü Kıyı Kenar Çizgisi
ve bu çizginin de içinde bulunduğu alanda bir
türlü imara açılmamasına benzer saçma
sapan uygulamalardır, iş adamlarının 
bölgeye yatırım yapmalarını engelleyen..

Bunun en son örneği eğitim, sağlık, eko-
nomi ve onca saçma sapan bürokratik engel-
lemeler başta olmak üzere bir çok neden ile
İstanbul'a ve diğer batı kentlerine göç etmek
zorunda kalan ve oralarda verdikleri müca-
dele sonuçları doyup, kazandıkları ile doğ-
dukları bölgelerine yatırım yapmak isteyen
ama başlarına gelmedik, sarılmadık işler
gelen Ardahanlı iş adamları oldu.

Son olarak Hollan'da da kazandıklarını
getirip, Ardahan'a yem fabrikası ve hala

olmayan et kesim tesisleri
kuran ama saydığımız ve sayamadığımız bin
bir engelin getirdiği streslerle kalp krizi so-
nucu hayata göz yuman iş adamı gibi yıllar
önce yapılmasına karşın bugüne dek özel bir
sektörün yatırım yapmadığı ve yapıldığı ile
kalan Ardahan Organize Sanayi Bölgesinin
içler acısı durumdur.

Ve son olarak Trakya Gümrüğünden 
çıkarılıp, onca yol boyunca yakalanmadan 
Gürcistan sınırına kadar getirilip, Ardahan
üzerinden Gürcistan'a götürülmek istenen ve
resmi evraklarda tekstil olarak görünen ama
içinde kaçak sigara olduğu anlaşılıp yapılan

bir operasyonla ortaya çıkan ve birinin de or-
taya çıkıp, 'evet benimdir' demesine rağmen
serbest kaldığı ama bu sigaraların emanet
diye konulduğu yatırımcıların da içinde bulun-
duğu bir çok insanın tutuklanıp, aranması
olayıdır iş adamlarını bölgeden ürküten, 
yatırım yapmasını engelleyen, yapanını da
pişman ettiren..

Her Ardahanlının yakından tanıdığı, yatı-
rımlarını, yardımlarını gördüğü ve ülke eko-
nomisine katkıları saklanamayacak olan bu iş
adamlarının batı illerinde kazandıkları mil-
yonları harcayıp, gerçekleştirdikleri iş yerle-
rine sadece 'emanet' diye aldıkları ve resmi
kayıtlarda 'Tekstil' olarak götüren, kargocular
gibi bir çok insanın içinde ne olduğunu bilme-
dikleri ve birisinin ortaya çıkıp, 'Mal benimdir'
demesine rağmen serbest kaldığı kaçak sigara
operasyonu dolaysıyla moralleri gibi kariyer-
leri bozulan insanlar bir daha devletin üstüne

teşvikler verdiği yatırımlar yaparlar mı?
Tabi ki hayır!..
Çünkü iş adamı bir kuş misalidir.. Ürkü-

tüldü mü uçar gider ve onun gittiğini gören
diğer iş adamları da bir daha bu tür riskli 
bölgelere yatırımı göze alamaz ve onlarla 
birlikte bölgede ki insanlarda göç adı altında
çekip gider buralara da..

Son ve takibimiz de olan ve yaşanan 
gelişmeleri yakından izlediğimiz bu bölgede ki
kaçakçılık olayında yaşananlarda bundan
ibarettir..

Kısacası bin bir bürokratik engellerle
karşın bölgeye yatırım yapanları ürkütmemek
ve ağ ile karayı iyice belirledikten sonra adına
operasyon mu yoksa destek, moral mi ne
diyecekseniz onu deyin derim.

Yoksa o çok beklenen yatırımcılar zor gelir
bu işsizliğin diz boyu, göçün devam ettiği 
bölgeler..

Yatırımcılar
neden gelmez?

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Ünalan’ın sergisi
büyük ilgi gördü

BüyükçekMece Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen “İrfan Üna-
lan Kişisel Karikatür Resim Sergisi”

karikatür severlerin ilgi odağı oldu. Kendisini
karikatüre adamış ve bu alanda çok sayıda ça-
lışma ortaya çıkartan İrfan Ünalan, kültür ve
sanat şehri Büyükçekmece’de sergi açtığı için
çok mutlu olduğunu belirtti. Serginin açılış kur-
delasını Büyükçekmece Belediye Meclis Başkan
Vekili Vekili Ahmet Şahin ve Belediye Başkan
Yardımcısı Adem Yazır karikatürist Ünalan ile
birlikte kestiler.  

Güzel bir sergi

Sergi açılışı öncesinde konuşan Meclis Başkan
Vekili Ahmet Şahin, “Çok güzel ve keyifli bir
sergiye tanıklık ettik. Bizleri bu sergiyle buluştu-
ran İrfan Bey’e teşekkür ederiz. Özellikle kari-
katür severlerin merakla gezeceği bir sergi
olmuş. Kültür ve sanat şehri Büyükçekme-
ce’deki sanatsal aktivitelere her gün bir yenisi
ekleniyor. Büyükçekmece sanatla aydınlanmış
bir kenttir“ ifadesini kullandı.  

Bağcılar'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul seçimlerini değerlendirdi.
Bütün medya kanalları üzerinden güçlü bir baskı oluşturulduğunu belirten Soylu,
"Bugün İstanbul’u veren hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye’yi verir, aman ben bu
koltukta kalayım. Koltuğun canı çıksın da bu milletin hakkına bir zeval gelmesin” dedi

B ağcılar Belediyesi’nin gönül sofrala-
rının dünkü adresi Yıldıztepe Ma-
hallesi oldu. Kapalı Pazar alanında

kurulan iftar sofrasına iştirak eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem-
şehrileriyle beraber orucunu aynı masada
açtı. İftarın ardından vatandaşlar, Ramazan
etkinliklerini izlemek için 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli İrade Meydanı’na akın etti.
Sahneye çıkan TV Programcısı Ömer Dön-
geloğlu, “Rahmet Mevsiminde Kur’an
Günlüğü” konulu konferansta Peygamberi-
miz Hz Muhammed’in (S.A.V)  güzel ahla-
kını ve Asrı Saadet’te yaşayan sahabelerin
hayatından örnekler anlattı.

Gençler tekbir getirdi

Program sonunda ise İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, Ramazan Etkinlik Alanı’na
geldi. Soylu’yu gören Bağcılarlı gençler hep
bir ağızdan tekbir getirdi. Büyük bir sevgi se-
liyle karşılanan Soylu, kendisine gösterilen
ilgiden çok memnun oldu. Vatandaşları se-
lamlayan Soylu, daha sonra platforma çıka-
rak alanı dolduran coşkulu kalabalığa
seslendi. 31 Mart seçimlerinde verilen des-
tekten dolayı teşekkür ederek konuşmasına
başlayan Soylu, 23 Haziran’da yenilecek
olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı seçimlerine değindi. 

Seçimde hile yapıldı

Seçimde hile yapıldığını dile getiren Süley-
man Soylu, “Diyorlar ki bir zarfta dört pu-

sula var. Niye bunlardan birini iptal ediyor-
sun? Çok basit çünkü hileyi bu seçimde sa-
dece büyükşehir belediyesi üstünden
yaptılar. Eğer kendi hakkımızı savunamaya-
caksak, kendi hukukumuzu savunamaya-
caksak vatandaşın hakkını, hukukunu nasıl
savunacağız? Mahalle baskısı oluştursunlar,
gazetelerle televizyonlarla üzerimize gelsin-
ler, sosyal medyadan hakaretler etsinler biz
de aman bize bir şey yapmasınlar da ne
olursa olsun İstanbul’u da verelim. Bugün
İstanbul’u veren hukuksuzlukla beraber
yarın Türkiye’yi verir, aman ben bu koltukta
kalayım. Koltuğun canı çıksın da bu milletin
hakkına bir zeval gelmesin. Hepsi budur”
dedi.

Bizim tarafımız belli

Türkiye dışından da seçimlere karışmaya
çalışanlar olduğuna dikkat çeken Soylu, “Bu
seçim bir başka seçim. Amerika’sı da Avru-
pa’sı da Kandil’i de gözünü bu seçime dik-
miş durumda. Herkes üst üste açıklamalar
yapıyor.  Herkesin tarafı belli. Allah şahit
bizim tarafımız da belli.  İnşallah milletimi-
zin tarafı da belli. 50 gramlık oy pusulasıyla
Türkiye’ye dışarıdan yön vermeye çalışan-
lara gerekli cevabı vermenizi istirham ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.

İzdiham oluştu

Konuşmanın ardından sahneden inen
Soylu, kendisini bekleyen kalabalığın ara-
sına karıştı. Soylu’ya gösterilen yoğun ilgi-

den dolayı izdiham oluştu. Çağırıcı ve
Soylu daha sonra Ramazan Etkinlik Ala-
nı’nda bulunan stantları gezdi. Soylu,
konuk olduğu stantlarda vatandaşlarla
uzun sohbetler etti. Soylu’yu ağırlayan
dernek yöneticileri, yöresel ürünlerden
de ikram etti. Kendisi de Trabzonlu
olan Soylu, Bağcılar Trabzonlular
Derneği’nde kendisi için yapılan
mıhlamadan yedi. Misafirperver-lik-
ten çok memnun kaldığını söyleyen
Soylu, alkışlarla uğurlandı. Soylu’nun
katıldığı programa Bağcılar Kay-
makamı Mustafa Eldivan,
AK Parti İlçe Başkanı
İsmet Öztürk, İlçe
Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz, be-
lediye meclis üyeleri,
iş adamları ve
muhtarlar da işti-
rak etti.

Sokakta iftar
perdede Hacivat

BayraMpaşa Belediyesi, ‘komşuluk
iftarları’ kapsamında Cevatpaşa Ma-
hallesi Gökhan Sokak’ta yaklaşık 3
bin kişiye iftar verdi. Anne ve babalar

iftar ederken çocuklar da Hacivat ve Karagöz
gösterisi eşliğinde güzel bir Ramazan akşamı
geçirdi. Programa katılan Bayrampaşa Bele-
diye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün Anneler
Günü. Öyle bir günde sizlerle beraber iftar
programında buluşuyoruz ki hem Ramazan-ı
Şerif'in bereketi hem de annelerimizin duası
birleşiyor" dedi. 

Prestij caddesi yapılacak

"Sizlere ben seçim öncesi bir vaatte bulunmuş-
tum" diye konuşan Aydıner, "Benden ısrarla
'Başkanım pazar yerimizi geri getirir misiniz?'
demiştiniz. Ramazan-ı Şerif bitmeden inşallah
Kıyı Sokak’a pazar yerimizi getirerek Cevatpa-
şalı hemşehrilerimi tekrar pazarla buluşturaca-
ğız. Millet Caddemizi de prestij cadde
yapacağız. Bunun da müjdesini buradan vere-
yim. Millet Caddesi ışık tesisatıyla bütünleşik
bir şekilde yenilenecek ve böylece Cevatpaşa-
mıza yakışan görsel zenginliğe kavuşmuş ola-
cak. Ayrıca milli eğitim müdürlüğü ve
bakanlığa da bildirdik. Halk Eğitim Merkezi bi-
nasını yenileyecek, yeni binanın altına da oto-
park inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı. 

Yarım kalan işi tamamlayacağız
İStanbul’un dünya üzerinde
önemli bir yere geldiğini belir-
ten Soylu, "İstanbul sadece İs-
tanbul’daki insanların yaşadığı
bir şehir değil. aynı zamanda
dünyanın baş şehri olmaya yö-
nelik güçlü adımlar atıyor. Kü-
resel bir güç merkezi, küresel
bir kuvvet merkezi olma konu-
sunda bir adım atıyor. bir karar
vereceğiz. Ya okyanus ötesinin

bir arka bahçesi olacak ya da
aziz milletimizin bütün dünyaya
kendi gücünü haykırdığı küre-
sel güç merkezi, kuvvet mer-
kezi olacak. ‘ben İstanbul’da
yaşıyorum’ diyen herkesin
bunu söylediği zaman dünya-
daki bütün vatandaşların bir
adım geri çekildiği, güçlü mem-
leketin, güçlü insanların ve her-
kesin aşık olduğu bir şehrin

insanı olarak tanımladığı bir
şehir olacak" dedi. Soylu, ko-
nuşmasını “İstanbul’da 23 Ha-
ziran’da yarım kalan işimizi
tamamlayacağız. İnşallah lok-
man Çağırıcı başkanımıza,
Cumhur ittifakımıza nasıl bir
destek vermişseniz aynı şekilde
o desteğin daha güçlüsünü İn-
şallah 23 Haziran’da sizden is-
tiyoruz” diyerek bitirdi.

Istanbul’u veren
Türkiye’yi verir!

Selanik’ten Silivri’ye 
bayrak getirdiler

Yunanistan'ın Selanik şehrindeki
Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden
alınarak Samsun'a götürülen toprak

ve Türk bayrağı Silivri'ye getirildi

19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı'nın

100. yılı etkinlikleri kapsamında
Selanik'teki  Atatürk Evi Müze-
si'nin bahçesinden alınan top-
rak Samsun'a götürülmek
üzere yola çıkarılmıştı. Proje,
Samsun Valiliği, Dışişleri Ba-
kanlığı ve Gençlik Spor Bakan-
lığı tarafından ortaklaşa
düzenleniyor. Atatürk Evi Mü-
zesi'nin bahçesinden alınan
toprak ve bayrak, Selanik-
Samsun güzergahında bulunan

illerin bisiklet sporcularıyla
Samsun'a götürülmek üzere
dönüşümlü olarak taşınıyor. Si-
livri İlçe Kaymakamlığı önünde
bugün saat 09.00'da düzenle-
nen törenle, Türk bayrağı ve
toprak, Silivri'de Tekirdağ bisik-
let sporcularından teslim alındı.

Samsun'a ulaştırılacak

Silivri İlçe Kaymakamı Ali Par-
tal, getirilen toprak ve bayrağı
İstanbul bisiklet sporcularına
teslim etti. Törende konuşan
Partal, "Bugün, Selanik'ten

çıkan toprağımızı Samsun'a
ulaştıracağız. Gece bizlere
emanetti, biz de bu emaneti bi-
siklet sporcularımıza teslim
edeceğiz. Onlarda inşallah 19
Mayıs sabahı Samsun'a ulaştı-
racaklar" dedi. Kaymakam Par-
tal, Ata toprağını ve Türk
Bayrağı'nı Samsun'a yola çık-
ması üzerine sporculara teslim
etti. Konuşmaların ardından
uğurlanan İstanbullu bisiklet
sporcuları, bayrak ve toprağı
Gebze'de Kocaeli bisiklet spor-
cularına teslim edecek. DHA

Süleyman
Soylu
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C HP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Ekrem İmamoğlu,
kendisinin seçim kampanyasına 20

TL bağışta bulunup, makbuzunu sosyal
medya hesabından paylaştıktan sonra tepki-
ler alan ve önceki gün de evine giderken ba-
cağından bıçaklanarak yaralanan makyöz
Göknur Damat'a, Tekirdağ'daki iş yerinde
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Göknur
Damat ile iş yerinde basına kapalı bir süre
görüşen İmamoğlu, daha sonra birlikte
basın açıklamasında bulundu. İmamoğlu,
sürpriz bir şekilde Tekirdağ'da olduklarını
belirterek, şunları söyledi: "Keşke vesile bu
olmasaydı elbette, sevgili Göknur'u ziyarete
geldik. Mağlumunuz üzücü bir olay yaşandı.
Burada canımız çok sıkılıyor, gerçekten çok
sıkılıyor. Bu ve bunun gibi olaylar canımızı
çok derinden sıkıyor, insanlığımızı hatırla-
mamız gerekiyor, vicdanımızı bu toplumun
ahlakını hatırlamamız gerekiyor. Sevgili
Göknur'a bir tercihinden dolayı saldırıda bu-
lunmak, bir linç kültürünün toplumda yer
etmesi bunlar hepimizin sorunudur. Bu şu
anda belki simgesel buradayız, konu ne
Göknur, ne Ekrem İmamoğlu. Konu as-
lında şu anda toplumun ahlakı ve vic-
danı bunu konuşmamız ve bunu
çözmemiz lazım. Yani hepimiz, hepimiz
ama her şeyden önce insanız. Hepimiz
her şeyden önce işte kadınız, erkeğiz,
anneyiz, babayız, çocuğuz dolayısıyla
makam, mevki, siyaset o kadar ilginç ve
enteresan yerlere doğru gidiyor ki sanki
hayat adına her şey orada var. Hayat bu-
rada işte Göknur'un dünyasına bakar mısı-
nız ? Girer girmez o kadar pozitif etkilendim
ki, yani arkasında müthiş bir hikaye olan bir
insan sağlığı ile ilgili mücadele veriyor.
Gayet güzel bir şekilde insani bir şekilde çare
arıyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanına gidi-
yor. Bunların hepsi çok güzel şeyler, gitmeli
herkes gidebilmeli. Aslında hepsi simgesel
tavırlar, hayallerini burada kuruyor. Belki de

gördüğüm en şık kuaförlerden bir tanesini
üretmiş burada. Kendisi, kendi mesleğinde
başarılar elde etmiş ve bu bir başarı öyküsü
aynı zamanda vicdanını yansıtmış, sağlığı ile
ilgili mücadelesinde bu ülkenin Cumhurbaş-
kanından çare aramış. Bu ne kadar güzel bir
durum, olması gereken. O gün de bunu
başka türlü yorumlayan, nerede yanlış yapı-
yor, yapmıştır. Bugün de aynı şey geçerli."

Toplum bunu aşmalı

Göknur Damat'ın hür iradesi, aklıyla, fikriyle
bir karar verdiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle
dedi:"Birine destek oluyor. Diyor ki, ben
onun olmasını istiyorum. Orada yaşamıyor
olabilir, İstanbul'da yaşamıyor olabilir ama
bir tercihte bulunuyor,
bir dekont
payla-

şıyor
güzel de bir
mesaj var, ' her şey çok güzel olacak' diyor.
Ne var bunda? Birini mi kötüledi, birine mi
hakaret etti, bir şey mi yaptı ? Yok. O bakım-
dan toplum vicdanı dediğimiz çok önemli be

neticesinde sevgili Göknur bir saldırıya uğ-
ruyor. Öyle bir hale getirilmiş ki toplum. İşte
bir sosyal medya üzerinden yayılan ve yaydı-
rılan bir takım işlemler, işler, öfkeler, hakaret-
ler. Belki konunun etkisi altında kalan birisi,
belki onu yapanlardan birisi bilemiyorum
ama neticede gerçekten hepimizi rahatsız
eden, üzen bir olayla karşı karşıyayız. Allah
korumuş, sağlığından dolayı çok mutluyum,
annesine, babasına ve kendisine geçmiş
olsun diyorum. Şu güzel dükkan, ben tabi
erkek olduğum için makyaj yapamıyorum.
Makyaj yapma imkanım olsa buraya gelir-
dim öyle söyleyeyim. İnsanın böyle güzel bir
dünya kurabilmesi kadar kıymetli bir şey
yok. Herkes kendi alanında güzel dünyalar
kurabilmeli ki, bu ülke güzel olsun. Göknur
onu yapabilmiş, o yüzden benim için çok
değerli, çok önemli. Toplumun bu süreçler-
den kurtulması lazım:"

Bir linç kültürü var

Ankara'da gazeteci Yavuz Selim De-
mirağ'ın saldırıya uğradığını kendi-
sinin de arayıp görüştüğünü
söyleyen İmamoğlu, "Yani ölümle
burun buruna geliyor bir linç kül-
türü de var. Daha kötüsü bu tür
eylemleri yapan insanlar serbest
kalıyor olacak şey değil. Daha
yakın bir zamanda bana göre
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en

acı olaylarından biridir 21 Ni-
san'da yaşanan sayın Genel Başka-

nımızın başına gelen, o da yaratılan
bir linç ortamının, linç kültürünün

önemli bir günüdür, yaşanmış bir olaydır.
Onun da sorumluları dışarıda. Göknur'a bu
hareketi yapan kişinin mutlak bulunması ko-
nusunda hızlıca emniyet birimlerimizin ciddi
bir araştırma yapıp, kişiyi bulup bunu sorgu-
laması şart olduğunu düşünüyorum. O ba-
kımdan çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah
güzel günlerde birlikte buluşuruz. Çok geç-

miş olsun demeye geldim" dedi.

Vicdan çalışmalı

Gazetecilerin, sosyal medya üzerindeki linç
kültürünün devam edip etmeyeceği yönün-
deki sorusu üzerine İmamoğlu, "Linç kül-
türü dedim ya kötü, bunun bitmesi için bu
konuda toplumsal vicdanı çalıştırmalıyız.
Herkes yazacağına, çizeceğine bu anlamda
dikkat etmeli.  En başta bu ülkeyi yönetenler,
siyasiler yani biz. İşte belediye başkanları,
milletvekilleri, genel başkanlar, bakanlar,
Cumhurbaşkanı herkes. Hepimiz sözleri-
mize dikkat edeceğiz ve bu konuda eylemde
bulunan insanlar öyle elini kolunu sallaya
sallaya sağda solda gezemeyecek bu kadar
net" dedi.

Demokrasi sorunu yaşanıyor

Sanatçıların eleştirilmesi yönündeki
soru üzerine İmamoğlu, "İnsanın
bazen nutku tutulur. "Sanatçı ne
diyor, destek oluyor, her şey çok
güzel olacak diyor. Ya da kendi yaşa-
dığı şehirle ilgili beklentileri adına
bize destek oluyor bunun dalkavuk-
lukla ne alakası var. Şimdi eski sayfa-
ları mı çevirelim ? Eski sayfaları
çevirip sporcuların, sanatçıların yap-
tığı işleri kampanyaya katılmalarını
mı konuşalım ? Bir şey mi oldu yani,
o bakımdan bu olmaz, bu olmaz.
Çok yazık, siyaset adına koca koca
insanlar kötü sözler kötü laflar söyle-
memeli, söylemesinler. Topluma
yazık ediyorlar. Bu işi bitirmek lazım.
Herkes işine baksın. Bakın Türkiye
demokrasi sorunu yaşıyor. Türki-
ye'de yapılmış ve kazanılmış bir
seçim başka bir boyuta taşındı bunu
konuşsunlar. Ya da Türkiye'nin eko-
nomik sorunlarını konuşsunlar. Bı-
raksınlar bu işleri. Sanatçılar,
sanatçılar dünden daha cesur olacak

göreceksiniz, bizim insanımız iradesiyle
kendi fikriyle söyleyebileceğini biliyordum.
Bunu bugün görmenin mutluluğunu yaşıyo-
rum, bu memleket adına bir kazanım as-
lında. Bu bakımdan kimse kimsenin sesini
kısamaz, korkutarak, ürküterek, işinden ede-
rek. Sanatçıları tehdit ederek" dedi.

Nasıl çaldılar dersiniz?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 'çaldılar' şek-
lindeki açıklamasına tepki gösteren İma-
moğlu, "Bakın çok üzüldüm ya yaptığım bir
şey değil ama gerçekten çok üzüldüm. Çal-
dılar kelimesini nasıl kullanırsınız ya? Nasıl
kullanırsınız ya? Çaldılar. Bu ülkeye, Bakan-
lık yaptınız, Başbakanlık yaptınız, TBMM
Başkanlığı yaptınız, ey eski Meclis Başkanı
çaldılar kelimesini nasıl kullanırsınız” dedi.
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'da
bıçaklı saldırıda yaralanan Göknur Damat'ı ziyaret etti. İmamoğlu, "Çok
yazık, siyaset adına koca koca insanlar kötü sözler kötü laflar söylememeli,
söylemesinler. Topluma yazık ediyorlar. Bu işi bitirmek lazım. Herkes işine
baksın, bakın Türkiye demokrasi sorunu yaşıyor. Türkiye'de yapılmış ve 
kazanılmış bir seçim başka bir boyuta taşındı bunu konuşsunlar" dedi

ZAYİ İLANLARI
Beylikdüzü belediyesine yatırmış olduğum aşağıda yazılı

tarih ve numaralı emlak makbuzlarımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Bülent MAİR

2006 yılında 401802 numaralı
2007 yılında 438698 numaralı
2008 yılında 472111 numaralı
2009 yılında 506922 numaralı
2010 yılında 583809 numaralı  
2011 yılında 673546 numaralı  
2012 yılında 776792 numaralı  
2013 yılında 873398 numaralı  
2014 yılında 995871 numaralı  
2015 yılında 1084709 numaralı  
2016 yılında B-10587 numaralı  
2017 yılında B-116749 numaralı

Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim.Hükümsüzdür.
Yahya Hasan  Yabancı Kimlik No: 99023153596 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ali Şair. 98936500446

Sayın Ortağımız;

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere,
31.05.2019 günü saat 14.00’da İstanbul, Şişli, Merkez Mah., Dilaçar Sk. No:4 adresindeki şirket merkezinde ya-
pılacaktır.
Bu toplantıya katılmanızı, toplantıya bizzat katılmayacak iseniz kendinizi bir vekil vasıtası ile temsil ettirmenizi
rica ederiz. Vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.
Ayrıca tüm ortaklarımızın adreslerine toplantıya davet mektubu iadeli taahhütlü olarak PTT ile gönderilmiştir.
Bu davet mektubu aynı zamanda toplantıya giriş kartı hükmündedir. Herhangi bir şekilde bu mektubun zayi ol-
ması halinde, şirketimizden toplantıya giriş kartı alınması gerekir. Bu davet mektubu veya giriş kartı olmayan or-
takların toplantıya katılmaları mümkün değildir.
2018 yılına ait finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu 15/05/2019 tarihinden itibaren şirket merke-
zinde ortakların incelemelerine hazır bulunacaktır.
Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,
Sağlık Hizmetleri AŞ

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1-)  Açılış ve toplantı divanının oluşturulması.
2-) Toplantı Divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
3-)  Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması,  müzakeresi ve

kabul edilmesi hususunda karar verilmesi.
4-)  2018 yılına ait bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmaları, müzakereleri ve tasdikleri.
5-)  2018 yılında görev yapmış bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri.
6-) Üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
7-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395 ve 396.ncı Madde hükümlerine göre 

gerekli izinlerin verilmesi hususunda karar verilmesi.
8-)  Toplantının kapatılması. 

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 31/05/2019 tarihinde saat:14:00'da İstanbul Şişli Mer-
kez Mah. Dilaçar Sk No:4 adresinde gerçekleştirilecek 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................................................’nu
temsilci tayin ettim.
Vekâleti veren:
Adı Soyadı : İMZA
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULUNDAN 

GENEL KURULU‘NA DAVET
KARAR NO: 133
KARAR TARİHİ:13/05/2019
KONU :  OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Tasfiye Halinde S.S.Bayburtlu Zihni yapı kooperatifi yönetim kurulu Murat KÜRKLÜ’ nün başkanlığında
Celal KARAHAN’ın katılımlarıyla toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kooperatifimizin 2018 yılı olağan genel kurulu toplantısı 15.06.2019 tarihinde saat: 11.00de Yakuplu Mahal-
lesi Hürriyet caddesi no:209 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL Adresinde toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlan-
madığı takdirde ikinci toplantının aynı yerde ve saatte 22.06.2019 tarihinde yapılacaktır.

Gündem aşağıdaki gibi tespitine 
1-) Açılış yoklama ve saygı duruşu
2-) Divan heyeti seçimi, divan heyetine toplantı tutanakları imzalanması yetkisinin verilmesi.
3-) 2018 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve oylanması.  
4-) 2018 yılına ait denetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve oylanması.
5-) 2018 yılı bilanço ve gelir-gider fark hesaplarının okunması müzakere edilerek ayrı ayrı onaylanması.
6-) Yönetim ve denetim kurullarının ibrası.
7-) 2019 Tahmini bütçenin okunması ve oylanması.
8-) Kooperatifin tasfiye sürecinde olup Tasfiye memurlarının asil ve yedek üyelerinin üç yıllığına seçilmesi.
9-) Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin üç yıllığına seçilmesi.

a) Üyelerden alınacak aidat tespiti.
b) Geciken alacaklara uygulanacak faiz oranlarının tespiti.
c) Yönetim ve denetim kurulu huzur haklarının tespiti.     

10-) Kooperatifimizin maddi imkânsızlığı sebebi ile konut yapamadığından dolayı taşınmazların tapu tahsisi
veya arsa Tapu olarak üyeye tahsisi, üyeler arasında üye sayısını azaltmak veya çoğaltmak, hissesi oranında
mevcut üyeler adına tapu tahsisi ve tapu verilebilmesi için yönetim kuruluna yeniden yetki verilmesi.
11-) Kooperatifimizin uhdesinde olan arsa payının kooperatifimizce belediye, hazine, tapu, avukat giderleri
bedeli ve harç ve sair giderlerin, emsal kooperatiflerin, Belediye rayiç bedeli üzerinde uygulamış olduğu m2
üzerinde alımı ve devir işlemi üyelere tahsis edilen m2 üzerinden bedellerin üyelerde tahsili ve arsaların tapu-
sunu üyelere verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
12-) Kooperatif lehine ve-veya aleyhine açılmış ve- veya açılacak her türlü davaların takibi ve gerekli hukuki
işlemlerin yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna tam yetki verilmesi.
13-) Kooperatifin resmi daire müesseseler ile üçüncü kişiler nezdinde temsil ve ilzama yönetim kurulu üyeleri-
nin ikisinin birlikte atacağı imzalarla üç yıl yetkili kılınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
14-) Belediye, hazine, üst birlik kooperatifi ve üyeler arasında doğacak her türlü uyuşmazlık sorunu veya diğer
kooperatiflerde mahkeme sonucu geçecek tahsis, satın alma yolu veya takas ile alınacak arsaların alımı ve
üyelere tahsis yapılması için yetki verilmesi. 
15-) Dilek ve kapanış.                   
Oy birliği ile karar verilmiştir.

TASFİYE HALİNDE S.S BAYBURTLU ZİHNİ KONUT YAPI
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA

EDIYORLAR
Topluma yazık 

İmamoğlu, Damat’a yapılan saldırı eleştirerek, “Türkiye’de linç kültürü yaratıyorlar” dedi.
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B üyükçekmeceli anneler 12 Mayıs
Anneler Günü nedeniyle düzen-
lenen “Anneler Günü Özel İf-

tarı”na katıldı.  Büyükçekmece Belediye
Hizmet Binası önünde düzenlenen iftar
yemeğine katılan anneler oruçlarını aç-
tıktan sonra sanatçı Şükriye Tutkun şar-
kılarıyla unutulmaz bir konser keyfi
yaşadı. Ramazana ayının tüm güzellikle-
rinin yaşandığı Büyükçekmece’de bu

yılda mahalle iftarları tüm hızıyla devam
ederken, Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün bu kez de anneleri iftarda ağır-
ladı. Büyükçekmece Belediyesi önündeki
meydanda düzenlenen iftara çok sayıda
kişi katıldı. Masaları tek tek gezen ve An-
neler Günü nedeniyle iftara katılan an-
nelere çiçek takdim eden Başkan Akgün,
tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.
Gecede Anneler Günü için bir konser

veren sevilen sanatçı Şükriye Tutkun’a
ilgi büyük oldu.

Ellerinizden öpüyorum

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, bu yılda iftar sofrasını
Büyükçekmece Ailesi ile birlikte paylaş-
maktan ötürü çok mutlu olduğunu belir-
terek; “Allah’a çok şükür bu sene de
sizlerle birlikte belediye başkanı olarak

iftar yapıyorum. Hepinize çok teşekkür
ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu dö-
nemde de çok güzel işleri yine hep bir-
likte başaracağız. Sorumluluğumuzun
farkındayız. Burası mutluluk şehri Bü-
yükçekmece. Bütün annelerimize bol
sağlıklar diler, hepsinin ellerinden öpe-
rim. Sanatımızı, sahurumuzu, konseri-
mizi, iftarımızı hep birlikte yaşayacağız.
Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

HER SEY COK
GUZEL OLACAK
İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

İfttarda Büyükçekmeceli anneleri ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar
diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi,
iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ramazan ayının maneviyatını her zaman yaşatacaklarını ve birlik içerisinde olacaklarını ifade etti.

Amac ekmeği
bölüsebilmek
Silivri Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane Mevkii’nde kurulan Gönül Sofraları’nda çok
sayıda vatandaş iftar yaptı. Burada konuşan Başkan Yılmaz, "Amacımız, Ramazan’ın
yüzü suyu hürmetine ekmeği aşı bölüşüp, yardımlaşma duygusunu artırmaktır" dedi

Silivri Belediyesi’nin Rama-
zan ayı boyunca köy ve ma-
hallelerde düzenlediği Gönül

Sofraları İftar Programı’nın bir diğeri
Selimpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
ev sahipliğinde Yoğurthane Mevkii’nde
verilen iftar yemeğinde binlerce mahalleli
aynı sofrayı paylaştı. Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı
Zafer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı
Mutlu Bozoğlu, Mahalle Muhtarı Hasip
Önal, Belediye Melis Üyeleri ve mahalle
sakinleri ezanın okunmasının ardından
oruçlarını açtı.

Paylaşmayı artırmalıyız

Başkan Yılmaz, gösterdikleri yoğun katı-
lım için Selimpaşalı hemşehrilerine te-
şekkür ettiği konuşmasında şunları
söyledi: “Ramazan-ı Şerif bereketiyle
rahmetiyle geldi. Biz de Silivri Belediye
Başkanlığı olarak her akşam bir mahal-
lede bir gönül sofrası kuruyoruz. Amacı-
mız ekmeğimizi, aşımızı bölüşmek;
bununla beraber kardeşliğimizi, birliği-
mizi, dirliğimizi pekiştirmek. Kurulan bu
gönül sofralarına katıldığınız için teşek-
kür ederim. Bir sayı belirlemeden gönül
sofrası diye herkesi davet ediyoruz. Ufak
tefek aksaklıklar oluyor ama bizim ama-
cımız bu aksaklıkları görmezden gelmek,
Ramazan’ın yüzü suyu hürmetine ek-
meği aşı bölüşüp, hep beraber yardım-
laşma duygusunu da arttırarak bir arada
olmaktır. Başı rahmet, ortası mağfiret,
sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan Ra-
mazan ayında yapacağınız ibadetlerin,
tutacağınız oruçların, hayır hasenatın
kabul olmasını, Ramazan-ı Şerif’in de
bizlere hayırlar getirmesini temenni edi-
yorum. İnfak; yardımlaşmak demektir.
Bireylerin zenginliğinden, kazandığı pa-

radan diğer vatandaşlara, Müslümanlık
alemine yardım etmesi, fitre, sadaka ve
zekât vermesidir. Şahsi servetimizi ve
dünya malını gözümüzün bir tarafına
itip yardımlaşmayı, paylaşmayı artırarak
Ramazan’ı idrak etmemizi diliyorum."

Yükünüze ortak olacağız

Annelerin Günü’nü de kutlayan Başkan
Yılmaz, "Cennetin onların ayaklarının
altında olduğu ile müjdelenen annelerin
her birinin ellerinden öpüyor, bütün ha-
nımefendilerin Anneler Günü’nü tebrik
ediyorum. Anneler için ne yapılsa az.

Anne demek fedakârlık demek. Beşikte
başlayıp mezara kadar giden yolda yük-
leri ağır. Seçim sürecinde; ‘Anneler ben
sizin omuzlarınızdaki yükü hafifletmeye,
yükü almaya, o yüke ortak olmaya geli-
yorum’ dedim. Sözümün arkasındayım
hiç merak etmeyin. 5 yıl içinde göreceksi-
niz, hayatın bütün yükü omuzlarında
olan annelerin, hanımefendilerin yüküne
bu kardeşiniz, belediye personelimiz, tek-
nik ekibimiz, idari ekibimiz ile beraber
ortak olacak. Bu vesileyle iftarımızın ha-
yırlı olmasını diliyor, hepinizi Allah’a
emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, katıldığı iftar programı sonrası ilçe
sakinleriyle bir araya geldi. Yılmaz, “Her zaman sizinle beraberim” dedi.

Doğalgaz kongresi
yapılacak
21-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında
Türkmenistan Avaza Turizm bölgesinde
Türkmenistan 10. Uluslararası
Doğalgaz Kongresi gerçekleştirilecek

kongre, Türkmenistan’da Türkmen
devlet kuruluşları ile uluslararası petrol
ve doğal gaz endüstrisi arasındaki ulus-

lararası ortaklıkları geliştirmek ve güçlendirmek
amacı ile düzenlenecek. Bu çerçevede, Türkmenis-
tan’ın doğalgaz pazarının, en son petrokimya pro-
jelerinin, proje fırsatlarının ayrıntılı inceleme
raporları ve dünyanın önde gelen petrol ile doğal-
gaz şirketlerinin hedeflerine dair bilgilerin paylaşıl-
ması bekleniyor.

Dev firmalar katıldı

Geçen sene düzenlenen Doğalgaz Kongresi'ne
Türkmen devlet kuruluşlarının üst düzey yönetici-
leri,  uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin temsil-
cileri ve ayrıca büyük uluslararası finans kurumları
mensupları da katıldı. Bunların arasında Hyundai,
Kawasaki, Shell, Petronas, Gazprom, Gaffney,
Cline ve Ortakları, NAPECO, Vitol, CNPC, Dra-
gon Oil, ENI, BP, Mobil, Gömülü Hill, Dünya
Bankası, IFC, ADB, ILF, EBRD, Allen ve Overy
gibi firmalar bulunuyordu. 

Kongre 2 gün sürecek

21-22 mayısta gerçekleştirilecek kongrenin ilk
günü, uzman tecrübelerin paylaşılması ve katılım-
cıları Türkmen gaz ve petrokimya sektörlerinde
halen devam etmekte olan kilit projelerin durumu
hakkında güncel raporları içeren sunumlar ve pa-
neller düzenlenecek. Kongrede günün ikinci yarı-
sında yapılacak tematik panel oturumlarda
“Petrokimya Sektöründeki Eğilimler”, “PSA'lar Al-
tında İşbirliği Geliştirme” ve “Türkmen - Afgan -
Pakistan - Hindistan (TAPI)” boru hattı gibi tema-
lara değinilecek. Oturumlar, Gaffney, Cline ve As-
sociates uzmanları tarafından yönetilecek ve bu
projeler hakkında önemli bilgiler paylaşılacak.
Türkmenistan’ın petrol ve doğal gaz endüstrisinin
kıdemli temsilcileri ve şu anda Türkmenistan’da
faaliyet gösteren diğer şirketlerin liderleri münaza-
ralara doğrudan katılım sağlayacak.

Kartal’da inanç
turları başladı

kartal Belediyesi'nin, Ramazan ayı
etkinlikleri kapsamında düzenlediği üc-
retsiz inanç turları başladı. İstanbul'un

önemli inanç merkezlerine düzenlenen cami ve
türbe gezileri için düzenlenen etkinliğe Kartallı va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayı etkin-
likleri kapsamında yapılan ücretsiz cami ve türbe
gezilerinin ilk misafirleri, Yakacık Yeni Mahalle sa-
kinleri oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü'nün düzenlediği tur kapsamında mahalle
sakinleri, bağlı bulundukları mahalle muhtarlığı-
nın önünden, Kartal Belediyesi tarafından tahsis
edilen araçlarla alındı. Sabah erken saatlerde baş-
layan tura mahalleliyi; Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı Adem Uçar ve birim müdürleri uğur-
ladı.

Türbeye gittiler

Kartal'dan başlayan turun ilk durağı, Fatih'te bu-
lunan Hırka-i Şerif Camii oldu. Ramazan Ayı'nın
ilk Cuma günü ziyarete açılan ve Peygamber
Efendimizin kutsal emanetlerinin ziyaret edilebil-
diği camide, yaklaşık 2 saat kalarak ibadet eden
mahalle sakinleri, daha sonra Eyüp'te bulunan
Eyüp Sultan Türbesi ve Camii'ni ziyaret etti. Eyüp
Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli
din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret eden
vatandaşlara, ziyaret edilen mekânlara ilişkin bil-
giler veren tur rehberi de eşlik etti. İnanç Turu'nun
son durağı ise Anadolu Kavağı'nda bulunan Hz.
Yuşa Türbesi oldu Burada Hz. Yuşa'nın Türbe-
si'ni ziyaret ederek dua eden vatandaşlar, daha
sonra Kartal Belediyesi otobüsleri ile Yakacık Yeni
Mahalle Muhtarlığına döndü.

Kartal Belediyesi’nin, Ramazan ayı etkinlikleri
kapsamında düzenlediği ücretsiz inanç turları başladı

Anneler iftarda
bir araya geldi 
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dö-
ğücü, Anneler Günü nedeniyle Sancakte-
peli annelerle iftar programında bir araya
geldi. Başkan Döğücü, “Biz kadınlar el ele
verirsek gerek Sancaktepe'de, gerek İstan-
bul'da ve gerek Türkiye'de huzuru, barışı,
kardeşliği her daim üstün kılabiliriz” dedi

Sancaktepe Belediyesi,
Recep Tayyip Erdoğan
Kongre Merkezi'nde dü-

zenlenen iftar programında Sancak-
tepeli anneleri ve anne adaylarını bir
araya getirdi. Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü'nün ev sa-
hipliğinde gerçekleşen programa
MHP Sancaktepe Kadın Kolları
Başkanı Öznur Balcı ile çok sayıda
davetli katıldı. İftar öncesinde Kuran'ı
Kerim tilaveti ile başlayan prog-
ramda ezanın okunmasıyla oruçlar
hep birlikte açıldı. İftar yemeğinin ar-
dından kürsüye gelen Sancaktepe
Belediye Başkanı Şeyma Döğücü,
davetlilere katılımlarından dolayı te-
şekkür etti. Döğücü, “İstanbul'un bir
tane kadın belediye başkanı var. Bu
nedenle annelerimizi, Anneler Gü-
nü'nde yalnız bırakamazdık. Daveti-
mize icabet ettiniz, şeref verdiniz.
İlçemizde ilk olarak görevlendirildiği-
mizde, malumunuz birçok sözler
duyduk; ‘Kadından belediye başkanı
olur mu?' diye. Ama bugün ikinci
ayımızı tamamlıyoruz ve bugün
dönüp baktığımızda, kampanya sü-
reci de dahil olmak üzere şu ana
kadar yaptığımız işlerde Sancakte-
pe'nin kadın belediye başkanını çok
sevdiğini ve desteklediğini görüyo-
ruz” dedi.

Kadınlar fedakarlık  yapıyor

Daha sonra MHP Sancaktepe İlçe
Kadın Kolları Başkanı Öznur Balcı,
Başkan Şeyma Döğücü'ye bütün an-
neler adına çiçek takdim etti. Balcı,
“Kadınlar çok fedakar ve hep öyle
kalacak” diye konuştu.

AKGÜN,
İFTARDA
KONUŞTU



SARI-KIRMIZILI takımın Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak müsabakadan galibi-
yetle ayrılması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 18. kupaya ulaşmış olacak. Tecrübeli
teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray’da daha önce 17 kupa kazan-
mama başarısı gösterdi. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli
başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim’le elde ederken, tec-
rübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2
Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Kazandığı kupalar

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim,
ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı
sağladı. Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim,
TSYD Kupası’nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampi-
yonluklarını elde etti. Türkiye Kupası’nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezon-
larında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997
yıllarında Galatasaray’a Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandırdı.
Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa ku-
pası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngi-
liz ekibi Arsenal’i eleyerek müzesine götürdü. Galatasaray’da
2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8
haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampi-
yonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig
şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza
attı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’da geçen sezonun or-
tasında başlayan dördüncü döneminde ise takımını Süper Lig
şampiyonluğuna ulaştırdı.

Kupada da rekora ortak olacak

Süper Lig’de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik
adam unvanını taşıyan Fatih Terim, Akhisarspor maçını ka-
zanmaları halinde Türkiye Kupası’na da damga vurucak.
Kupada 1999 ve 2000’de iki kez mutlu sona ulaşan Terim,
Akhisarspor’u yenmeleri durumunda bu organizasyonda en
fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat
Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman’ın rekoruna
ortak olacak. Özyazıcı, Trabzonspor’un başında 1977, 1978
ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966
yıllarında üçer kez kupa sevinci yaşadı. Aykut Kocaman ise
2011 ve 2012’de Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da Atiker
Konyaspor ile mutlu sona ulaştı.
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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Buradan TFF ve MHK'ye çağrıda
bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. Hepsi bu maça
odaklanmalı. En iyi hakemleri vermeleri lazım. VAR'a en iyi hakemleri koymaları gerek. 
Artık bu iş su kaldıracak durumda değil, Türk futboluna büyük bir saygısızlık var" dedi

2 -1 kazandıkları MKE Ankaragücü
karşılaşmanın ardından basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan

Gümüşdağ, 100 yıllık büyük camialar
içinde geride kalan 32 hafta sonunda şam-
piyonluk mücadelesi vermelerinin önemini
vurguladı.  Takımını mücadelelerinden
ötürü tebrik eden Gümüşdağ, "Artık tek bir
90 dakikamız var. Türk Telekom Stadı'na fi-
nale gidiyoruz. Dolayısıyla takımımıza çok
güveniyorum ama saha dışı etkenlere gü-
venmiyorum. Son 2 hafta gerek hakem ha-
taları gerek VAR'daki hatalar.
Galatasaray'ın Beşiktaş ve Çaykur Rizes-
por maçlarındaki olaylar gerçekten şaşkın-
lık verici bir durum. Kelime bulamıyorum,
kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye
konuştu.

Saygısızlık var

Gümüşdağ, şampiyonluk kupasını kazana-
caklarına tüm kalbiyle inandığını dile geti-
rerek, "Başakşehir ile ilgili binbir çirkin ifade
kullanıp, binbir tane söz söyleyip bunları
da 'çıkarın ortaya, cevaplarını verin' dediği-
mizde cevap yok. Allah'ın izniyle bu takım
saha içinde kalırsak sahadaki mücadeleyle
o kupayı buraya getirir. Onun için buna

bütün kalbimle inanıyorum. Buradan Tür-
kiye Futbol Federasyonuna (TFF) ve Mer-
kez Hakem Kuruluna (MHK) çağrıda
bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türki-
ye'nin en büyük finali oynanacak. Hepsi bu
maça odaklanmalı. En iyi hakemleri ver-
meleri lazım. VAR'a en iyi hakemleri koy-
maları gerek. Artık bu iş su kaldıracak
durumda değil, Türk futboluna büyük bir
saygısızlık var" ifadelerini kullandı.

Cezanın anlamı yok

Bu arada Gümüşdağ, hakemlerin baskıyı
kaldıramadığını ve şampiyonluğu saha
içinde hak edenin kazanması gerektiğine
vurgu yaparak, "Bu MHK Başkanı'nın, he-
yetinin doğru düzgün insanlar olmadığı
anlamına gelmiyor ama şunu görüyoruz ki
hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Dolayı-
sıyla mutlaka bu maça herkesin odaklan-
ması lazım. Saha içinde hakeden kimse alıp
bu şampiyonluk kupasını götürmelidir. Ha-
kemlerin bir kısmına güvenmekte zorlanı-
yoruz. Dün hepimiz izledik, geçen hafta
izledik inanılmaz. Ben sadece hayretle izli-
yorum. Söz bulamıyorum, camiaların çoğu
ayağa kalkmış durumda. Bizim bir tane fi-
nalimiz var, finali kim alırsa şampiyon o"

dedi. Sorumluluğun TFF ve
MHK'de olduğunu sözlerine
ekleyen Gümüşdağ, "Ya-
bancı hakeme baştan beri
karşıyım. Bizim bunu yapa-
bilecek kalitede hakemleri-
miz var. Israrla bu maçları
yönetemeyen, yaşını miadını
doldurmuş bu son 2 haftada
verilen hakemlerin takipçisi
olacağız. Bunların bu şekilde
maç yönetmesinin, 3-5 haf-
tayla cezalandırılmasının bir anlamı yok.
Çünkü burada gözünün önünde VAR'ı gö-
remeyen, kararları netleştiremeyen, karar
verirken VAR'la çelişki içinde olan hakemle-
rin maç yönetmesine MHK izin vermemeli.
Bu bizim işimiz değil, TFF ve MHK'nin işi"
dedi.

Dünyada yer alacak

VAR'ın doğru bir uygulama olduğunu da
dile getiren Gümüşdağ, Çaykur Rizespor
ile Galatasaray arasında oynanan maçta
verilen hakem kararlarının dünya basınında
yer aldığını söyledi.Gümüşdağ, adaletin
sağlanması gerektiğini aktararak, "Kim hak
ediyorsa kupa ona gidecek. Alanı da alkış-

lamayı biliriz. Türk futbol ailesi lütfen sakin
olsun. MHK'nin gereken radikal kararları
vermesi lazım bunun da takipçisi olacağız.
Fikret Orman bana kulüpler birliği çağrı-
sıyla ilgili bir teklif iletmedi. Lig bittiğinde
TFF, MHK ve Kulüpler Birliği bir arada
oturmalı ve bu konuyla ilgili aksiyon almalı.
Herkes büyük bir emek veriyor. Kimsenin
emeğine saygısızlık yapmamak lazım. Ko-
nuşan arkadaşlar boşa konuşuyor. Cevap
dediğinizde cevap veremiyorlar. Kimin
mağdur olduğunu bütün kamuoyu görü-
yor" diye konuştu. Öte yandan Gümüşdağ,
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında sa-
katlık yaşayan Emre Akbaba'ya da geçmiş
olsun dileklerini iletti.

Deplasman canavarı Feghouli
Sezonun ikinci yarısına 7 gol, 

6 asistlik performansıyla damga vuran
Feghouli, özellikle deplasmanlarda

kalitesini gösterdi. Cezayirli yıldız, dış
sahadaki son 4 lig maçının 3’ünde

skora katkı sağladı, takımını sırtladı

ÇOK kötü bir ilk devre geçirmesine rağmen
2019’da küllerinden doğan Sofiane Feghouli,
atıyor attırıyor ancak en çok da deplasman
performansıyla alkış alıyor... ikinci yarıda çık-
tığı 15 lig maçında 7 gol, 6 asistlik müthiş bir
istatistik yakalayan Soso, son 4 dış saha ma-
çında Galatasaray’ı ayakta tutan isimlerin ba-
şında geldi. 26. haftada 3-2 kazanılan
Bursaspor maçında müthiş bir gol atan ve gali-

biyeti getiren Cezayirli yıldız, Kadıköy’deki Fe-
nerbahçe derbisinde Onyekuru’ya asist yaptı.
30. haftadaki Konya deplasmanını boş geçen
Feghouli, son rize maçında ise 1 gol, 1 asistle
oynadı. Şampiyonluk yolundaki kırılma ma-
çında şık golüyle kilidi açan 29 yaşındaki kanat
oyuncusu, Diagne’nin zaferi getiren kafasında
asisti yaptı. Feghouli ikinci yarıdaki 7 golünün
6’sını deplasmanlarda attı.

BASAKSEHIR
ENDISELI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın 
Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray’da
teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna
bir yenisini daha eklemeye çok yakın

F enerbahçe-Akhisar maçı oynandı bitti.
Şimdi gelin biraz üzerine konuşalım.
Geçen haftanın kazanan kadrosu ile çıktı

F.Bahçe ama erken sakatlık, Topal-Moses deği-
şikliği ile Dirar'ı Jailson ile ön liberoya
geçirdi.Biraz hareketlendi takım.Ancak, pasları
yana ve geriye verince sadece baskı oldu, pozis-
yona girilemedi 25. dakikaya kadar.Ama 3 da-
kika içinde aynı 2 senaryo ile 2 gol buldu F.
Bahçe. Senaryo basitti."Soldan, uzun ve sağ çap-
raza pas, İsla'dan ceza sahasına pas ya da orta."
Bu senaryo Soldado ve Dirar'a attırıyordu.Goller
moral verince, paslar cesaretleniyor.İlk yarının en
iyisi Elif'in dikine driplingi penaltıyı getiriyor ama
Fatih durun bakalım diyordu.Akhisar adına
maçın en iyisi Barbosa, son çizgiye inilince ne
kadar güzel gol atıldığını gösterdi ilk yarı biter-
ken...

***
İkinci yarıda düşük tempolu başladı maç. İlk

yarının iyisi İsla çok pas hatası yapıp, güçsüz gö-
züken Moses top götüremeyince sağ kanat güdük
kaldı.Hasan-Valbuena kanadı iş yapıyordu biraz.
Akhisar ise sanki "düşmesi kesinleşmek üzere
olan takım" değil gibi ruhsuz oynuyordu.Cikha-
lesci hamlesine, Elif-Tolgay değişikliği ile karşılık
verdi F.Bahçe.Soldado'nun duran toptaki şutu ve
son çizgiden gelen İsla'nın pasına şutu dışında 85.
dakikaya kadar heyecanlandıran pozisyon da
yoktu.Son dakikalarda Dirar ve Soldado'nun
topla çıkarken kayıpları korkutuyordu.Valbuena-
Ayew değişikliği son hamleydi ve seyircinin Fran-
sız'a büyük desteği ve alkışı, Ayew'e ise sitemi
vardı.Sonuçta; 2 senedir canını yakan Akhisar'ın
alt lige biletini keserken, Erzurum'a rahat gitme-
nin de biletini alıyordu F. Bahçe...

Trabzon maçı çok gri geçti

İki takımın da kendi oyun hüviyetlerine uygun
şekilde sahada mücadele etmesi beklenen bir du-
rumdu.Konyaspor bekleyen, Trabzon ise önde
üretken isimleriyle pozisyon bulacaktı beklentile-
rimize göre!Geçen hafta dörder gol atan iki takı-
mın mücadelesinden dört gol daha çıkarken,
birçok tartışmalı durum da meydana
geliyordu.Maç öncesi birbirinin adeta zıttı iki
oyun anlayışının kapışması; ya kısır bir maç çıka-
racaktı karşımıza ya da bol gol ve pozisyonlu.
Hem bol gol oldu hem de bolca pozisyon.Direk-
lere takılmayı artık sıradanlaştırmış ve bunu
adeta bir rekor denemesine çevirmiş Trabzons-
por'un iki topunun daha direkten dönmesi şaşıla-
cak bir durum olmasına rağmen şaşırtmadı
bile.Aykut Kocaman'ın ikinci bölgede oyun kur-
masına izin verdiği Trabzonspor rakip alanda is-
tediği yerleşmeleri yaparak aradığı golü buldu
bulmasına ama yine eski sıkıntıları ile de yüz-
leşti.Bu oyunda, önde ataklarınızı doğru şekilde
sonlandıramadığınızda, ikinci topları alamadığı-
nızda "geçmiş olsun" demek abartılı bir ifade
olmaz.

* * *
Elbette bu ön taraf organizasyonlarına, Kon-

yaspor takımının gol yedikçe önemli reaksiyonlar
göstermesini de not olarak eklememiz gereki-
yor.Öne geçtikleri halde koruma dürtüsü ile yine
kapanan ve hızlı çıkmak için pozisyonlar bekleyen
ilk kurgu ve ruh haline dönüşüm Konyaspor'un
kalesinde ikinci golü görmesinin en önemli sebebi
gibiydi.Trabzonspor attığı penaltı öncesinde VAR,
hakemi pozisyonu izlemeye davet etti. Ve penaltı
noktası gösterildi.Son dakikalarda ise Jahovic-
Sosa pozisyonunda yoğun itirazlara rağmen VAR
daveti gelmedi."Gri" pozisyon değerlendirmesi
kenar yönetimleri, tribünleri hatta oyuncuları
hayli gerdi.Her iki takımda kazanabileceği kadar
pozisyon bulmalarına rağmen birer puanla saha-
dan ayrılmış oldu.
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Fırtına esmedi
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında 
deplasmanda Atiker Konyaspor ile 
2-2 berabere kalıp ilk 3 iddiasını zora 
sokan Trabzonspor, bu sezon kalesini gole
kapama noktasında zorluk yaşıyor
Süper Lig’in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa
biletini cebine koyan trabzonspor, bu sezon en büyük
zaafı savunmada yaşadı. Ligde 67 gol atan Galatasaray
ve 66 gollü Beşiktaş’ın ardından 59 golle en çok gol kay-
deden 3’üncü takım konumunda yer alan bordo-mavili-
ler, kalesinde 43 gol gören Fenerbahçe ile birlikte
Kasımpaşa, Antalyaspor, Akhisarspor, MKe Ankaragücü,
Demir Grup Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur rizes-
por’un ardından da en çok gol yiyen takım oldu. Sa-
vunma noktasında zaaflar yaşayan trabzonspor
2018-19 sezonunda oynadığı 32 maçta sadece 7 karşı-
laşmayı gol yemeden tamamlayabildi. Ligde 10 maçtır
namağlup yoluna devam eden bordo-mavililer, yakala-
dığı bu seride tüm müsabakalarda gol atmayı başardı.

Fobisini yendi
Süper Lig’in 32’nci haftasında konuk olduğu Atiker Kon-
yaspor ile 2-2 berabere kalarak deplasmanda oynadığı
son altı maçı kaybetmeyen ve bu sezon Süper Lig'deki
en uzun deplasman yenilmezlik serisini yaşayan trab-
zonspor, dış sahada ligin ilk yarısına göre da daha başa-
rılı bir performans ortaya koydu. Ligin ilk yarısında
deplasmanda oynadığı 8 maçta 9 puan çıkarabilen ve
dış sahada toplanan puan bakımından 9’uncu sırada yer
alan trabzonspor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte
deplasman karnesini de düzeltti ve önemli bir grafik çi-
zerek herkes tarafından parmakla gösterildi.

Göz Göz mü
BURSASPOR MU?

Göztepe’yi kritik maçta
sahasında ağırlayacak Bur-

saspor, izmir temsilcisine karşı
evinde üstünlüğüyle dikkat çeki-

yor. Spor toto Süper Lig’de kü-
mede kalma savaşı veren iki ekip

Bursaspor ve Göztepe, kozlarını
bu haftasonu oynanacak maçta

paylaşacak. Bursa Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu’nda oynanacak

mücadele öncesinde yeşil beyazlı
ekip sondan bir önceki haftaya 16’ncı

sırada 33 puanla girerken; izmir temsil-
cisi ise bir puan önünde hemen üst ba-

samakta yer alıyor.Bursaspor’un tarihi
boyunca evinde oynadığı maçlarda ise

Göztepe’ye üstünlüğü dikkat çekiyor.
Bursa temsilcisi, Süper Lig ve
kupa maçları dahil olmak üzere
rakibini 21 kez sahasında ağır-
ladı. Bu mücadelelerin 11’ini ka-
zanan yeşil beyazlı ekip, 7
karşılaşmada ise rakibiyle puan-
ları paylaştı. Göztepe ise Bursa
deplasmanından yalnızca 3 kez
galibiyet çıkarabildi. Bursas-
por’un 28 golüne karşılık Göz-
tepe’nin cevabı ise yalnızca 9
golle oldu.

20 yıl önce son galibiyet

Göztepe, Bursaspor deplasmanında

son galibiyeti 20 yıl önce aldı. Süper Lig’de 28 Kasım
1999’da oynanan maçı sarı kırmızılı ekip 2-1’lik skorla ka-
zandı. O günden bu yana Göztepe, çıktığı 3 Bursa deplasma-

nında galibiyet elde edemedi. izmir temsilcisi, son 6
Bursa deplasmanında ise yalnızca 2 golünü elde

ettiği bu galibiyette kaydetti. Bu sezon ligin ilk
yarısında izmir’de oynanan karşılaşma ise

başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bursa 19 puan topladı

Bursaspor bu sezon iç sahada oynadığı
16 maçta ise 19 puan topladı. Ligde elde
ettiği 6 galibiyetin 4’üne evinde ulaşan
yeşil beyazlı ekip, 7 kez berabere kaldı,

5 kez de sahadan mağlubi-
yetle ayrıldı. Bursaspor

evinde ise 3 maçtır
kazanamıyor. Göz-

tepe de deplas-
man maçlarında
istediğini elde
edemedi. 16 dış
saha maçında
sarı kırmızılı
ekip yalnızca
10 puan top-
ladı. 3 galibiyet
alan ve bir kez

de berabere
kalan Göztepe, 12

kez de sahadan pu-
ansız ayrıldı. 

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Başakşehir maçı 
öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. TFF

ve MHK’yı şeffaf bir lig için sorumluluğa çağırdı.




