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İ drar kaçırma hastalığı, kadınların
sosyal hayatlarını kabusa çeviriyor.
Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 ka-

dından biri, yani 2,7 milyon kadın bu
durumla gizli kapaklı yaşamaya çalışı-
yor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.
Ebru Dikensoy, idrar kaçırmanın yarat-
tığı psikolojik sorunların yanı sıra enfek-
siyonlar gibi fizyolojik problemlere de
neden olabildiğini hatırlatıyor. Ancak bu
durum oldukça basit şekilde tersine çev-
rilerek çözüme kavuşturulabiliyor...

Stres inkontinansı

Öksürme, hapşırma, gülme ya da yer-
den bir şey kaldırma gibi durumlarda is-
temsiz olarak idrar kaçırma stres
inkontinansı olarak tanımlanıyor. Sorun,
idrar kesesinde ya da rahimde olan sark-
malardan kaynaklanıyor. Mesane aşa-
ğıya doğru sarktığı için idrar yollarıyla
olan açısı değişiyor ve hasta daha kolay
idrar kaçırmaya başlıyor. Eğer kadının
günlük yaşamı etkileniyor, sosyal yaşamı
kısıtlanıyor ya da ped kullanmak zo-
runda kalıyorsa, mutlaka çözüm bul-
ması gerekiyor. Çünkü bu durum
sadece fizyolojik olmaktan çıkarak daha
önemli bir hal alıyor. İdrar kaçırmanın

tehlikeli olmamakla birlikte
kadını ciddi şekilde yıprattığını
söyleyen Acıbadem Taksim
Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı Doç. Dr.
Ebru Dikensoy, idrar kaçırma
problemi olan kadınlarda öz-
güven kaybı, cinsel aktivitede
azalma ve depresyona eğili-
min de artabildiğini söylüyor.
Ancak hiçbir kadın bu şekilde
yaşamak zorunda değil. Hatta
günümüz şartlarında bu durumu tama-
men tersine çevirmek hiç de zor değil.

Hamilelik ve doğum

Stres inkontinansına neden olan kasla-
rın zayıflamasına genellikle vajinal do-
ğumlar, gebelikler ya da kilo alımı etken
oluyor. Ancak bazen sarkma görülmese
bile kadında yapısal olarak bağ dokuları
gevşek olabiliyor. Mesane ile idrar kesesi
arasındaki açı değişiyor. Sorun genellikle
40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor.
Çünkü bağ dokusuna destek olan östro-
jen düzeyi bu yaşlarda ve özellikle me-
nopoz sonrasında azalıyor. Doğuma
bağlı olarak ortaya çıkan idrar kaçırma
sorununda ise iri bebek doğurmak,
zorlu ve doğumun uzun sürmesi etken
oluyor. Doğumda perine (karın) kasları
geri dönüşümsüz olarak zarar görebil-

diği için sık doğum yap-
mış olmak, sancı çekerek
sezaryene gitmek de
sarkma nedenleri ara-
sında yer alıyor. Bununla
birlikte idrar kaçırma do-
ğumun hemen sonra-
sında olabileceği gibi
yıllar sonra da görülebi-
liyor. Dolayısıyla önlem
almak adına doğum
sonrasında pelvik kasları

güçlendirmeye yönelik olarak “Kegel eg-
zersizleri” öneriliyor. Oluşan açıyla bir-
likte rahimde sarkma yaşanması,
geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu riskini
de artıyor. Ayrıca kilolu kadınlarda
rahim içi basıncı çok yükseldiğinden,
sarkma olmadan bile, idrar kesesine
yaptığı bası nedeniyle öksürme ya da
hapşırma sonrasında idrar kaçırma gö-
rülebiliyor. Kabızlık, astım, KOAH gibi
kronik durumlarda da öksürüğe bağlı
karın içi basınç arttığından idrar ka-
çırma yaşanabiliyor. Kadının hem fizyo-
lojik, hem de psikolojik olarak
etkilemesinden dolayı sorunun boyutu-
nun da büyüdüğünü hatırlatan Dr. Ebru
Dikensoy, “Sosyal problemlerin yanı
sıra, enfeksiyonlara de neden olabileceği
için mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor”
diyor. 

Kadınların kabusu haline gelen idrar kaçırma durumu, kahkaha atmaktan
gezmeye gitmeye kadar tüm hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'de 40 yaş ve
üzeri her 4 kadından biri, yani 2,7 milyon kadın bu durumla mücadele
ediyor. Dr. Ebru Dikensoy, bu hastalık konusunda önemli bilgiler verdi

Kadının utanma duygusundan dolayı he-
kime gitmeyi geciktirdiği stres inkontinansı
aslında son derece kolay şekilde tedavi
edilebiliyor. Mesaneyi asma ameliyatla-
rıyla ağrısız, dikişsiz ve hastanede yatmayı
gerektirmeyen yöntemlerle aynı gün içinde
kesin çözüme ulaşmanın mümkün oldu-
ğunu belirten Kadın Hastalıkları doğum
Uzmanı doç. dr. Ebru dikensoy, şunları an-
latıyor: “Öncelikle hasta jinekolojik olarak
muayene edilerek rahimde sarkma olup
olmadığı tespit ediliyor ve doğum hikayesi
varsa bunlar ayrıntılı şekilde sorgulanıyor.
aynı zamanda enfeksiyon olup olmadığı da
araştırılarak kesin neden ortaya çıkarılıyor.
Sarkma tespit edilirse de direkt olarak TOT
(transobturatuar tape) denilen mesane
asma ameliyatı uygulanıyor. Hastanede
yatış gerektirmeyen, dikişsiz ve ağrısız
ameliyatlarla oldukça yüz güldürücü so-
nuçlara ulaşılabiliyor. Uygulandıktan sonra
da sosyal hayatları tamamen normale dö-
nüyor, yaşam kalitesi artıyor.” Kadının kilo
vermesi, kasıklara yönelik Kegel egzersiz-
lerinin de düzenli olarak yapılmasıyla pel-
vik kasları güçlendirilerek olası bir idrar
kaçırma problemi engellenebiliyor.  
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Baharda saçlar 
daha çok dökülüyor
Mevsim geçişlerinde ve özellikle bahar aylarında saç dökülmeleri daha çok görülüyor. Uzmanlara göre
saç köklerinin kendini yenileyebilmesi için günde ortalama 100 adet saç telinin dökülmesi gerekiyor

BAHAR ayları, kişiler üzerinde
hem fiziksel hem de psikolojik de-
ğişimlere neden olurken, mevsim

geçişlerinin beden üzerinde en sık gözlemle-
nen etkisinin saç dökülmesi olduğu biliniyor.
Saç tellerinin kendilerini 6 - 9 yıl arayla yenile-
mesi gerekiyor. Dökülen bu saçların yerine
yenileri çıkıyor. Mevsim geçişlerinde olu-
şan ani sıcaklık değişimleri vücuttaki pro-
laktin ve melatonin hormonlarının
seviyelerini etkilerken, nem miktarının de-
ğişmesi ile birlikte saç köklerindeki göze-
nekler tıkanabiliyor. Gözeneklerin
tıkanması saç köklerinin gelişimi için ge-
rekli olan besin maddelerinin girişini de
engellemiş oluyor. Yaşanan bu durum,
saçların doğal sürecinde uzamasını engel-
liyor. Bahar aylarında gün içerisinde dö-
külen saç teli sayısı 200 tele ulaşabiliyor ve
dökülme süreci yaklaşık 6 hafta sürüyor.
Yeni saç köklerinin oluşumu için gerekli
olan vitamin ve minerallerin vücutta yeteri
miktarda bulunmadığı durumda, dökülen
saçların yerine yenisi çıkmayabiliyor. 

PrP tedavisi

Mevsim geçişlerinde kalıcı saç kayıplarını

önlemek adına, saça çeşitli tedaviler uygula-
nabiliyor. PRP tedavisi saçları güçlendirmek
adına uygulanabilen en etkili tedavi olarak
kabul ediliyor. PRP tedavisi yaş ve cinsiyet
fark etmeksizin, saçlarını güçlendirip saç ka-
yıplarını önlemek isteyen herkese yapılabili-
yor. PRP tedavisinde kişinin kendi kanından

bir miktar alınıp, saç kökleri için gerekli olan
vitamin ve minerallere ayrıştırılırken, saçın ge-
lişimi için gerekli olan kolajen oluşumu sağla-
nıyor. Birkaç seans yapılan PRP uygulaması
ile zarar görmüş saç köklerinin onarımı sağ-
lanabiliyor. Bu yöntemle, özellikle mevsim
değişimlerinden dolayı oluşabilecek saç dö-

külmeleri önlenmiş oluyor. 

en etkili çözüm: Saç ekimi

Gerekli saç bakımları uygulanmamış ve
saç güçlendirilmemişse, dönemsel olarak
dökülen saçların yerine yenisi çıkmayabi-
liyor. Mevsimsel olarak yaşanan saç dö-
külmelerine müdahale edilmediği
takdirde telafi edilemez saç kayıpları ya-
şanabiliyor. Medikal Direktör İbrahim
Çevik, saç dökülmesinde en kalıcı tedavi-
nin saç ekimi olduğunu belirtiyor. Çevik,
tek seans yapılacak saç ekimi işlemi ile
ekilen saçların ömür boyu kalıcılık sağla-
yabileceğinin altını çiziyor. Saç ekim ope-
rasyonları, sonrasında herhangi bir iz
kalmaması ve kısa sürede en etkili sonuca
ulaşılmasından dolayı en sık tercih edilen
estetik operasyonlar arasında yer alıyor.
TÜrkAn erVAn

Maden suyu
iç sağlıklı kal

RAMAZAN ayının yaz mevsimine gelmesi
ile birlikte vücudun su gereksinimini karşı-
lamak ve terlemeyle vücuttan atılan su ve

mineral kaybına karşı önlemler alınması gerekiyor.
Oruç tutulan sürenin uzun olmasının aksine sahur
süresinin kısa olması yediklerimizin sindirilmesini
zorlaştırıyor. Uzmanlar vücudun gün içerisinde kay-
bettiği sıvı miktarını geri kazanmak için içerisinde 
kalsiyum, magnezyum, demir ve sodyum gibi mine-
raller bulunan maden suyu tüketiminin önemini 
vurguluyor.

iftarın vazgeçilmezi

Maden suyu, oruç tutanların uzun süre tok kalma-
sına ve iftarla sahur da tüketilen yiyeceklerin sindiril-
mesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda vücut
fonksiyonlarının düzenli bir şekilde çalışmasına yar-
dım ederken, midede oluşabilecek rahatsızlıkların
önüne geçiyor ve mineral kaybını destekleyerek, gün
boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yo-
rulmasını önlüyor. Özellikle açlık sonucu azalan
enerjiyi yükseltmek ve hareketsiz kalan bünyeyi hare-
kete geçirmek için maden suyunu tercih edilmeli.
Hiçbir katkı maddesi içermeyen Beypazarı Doğal
Maden Suyu, içeriğindeki zengin mineral değerleri ile
ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.
Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Niyazi Ercan: “Türkiye’de maden suyu tüketi-
minin önemi her geçen gün artıyor. Hücrelerin
sağlıklı olabilmeleri ve fonksiyonlarını yerine getire-
bilmeleri için minerallere ihtiyaç duyuyor. Vitaminler
gibi mineraller de vücudun enerji üretme, büyüme ve
iyileşme gibi fonksiyonlarını gerçekleştirmesine yar-
dımcı oluyor. Maden suyunun içinde bulunan demir,
hastalıklara karşı direnci arttırıyor, yorgunluğu azaltı-
yor. Özellikle ramazan ayında vücutta yaşanan vita-
min ve mineral kayıplarını
ortadan kaldırmak için
maden suyu tüketerek
kendi sağlık gelişimi-
mizi yönlendirebiliriz”
ifadelerini kullandı.

Ramazanda şekere dikkat
Ramazan ayında  iftar
ve sahurda doğru bes-
lenme konusunda öneri-

ler geliyor. Yemek yazarı ve menü
danışmanı Pelin Bilgiç, oruç ne-
deniyle bedende enerji kaybı ol-
duğunu, bu nedenle de iftardan
sonra insanların canının tatlı çek-
tiğini söyledi. Pelin Bilgiç, tüketi-
len tatlılarda mutlaka doğal şeker

kullanılmasını ve mümkünse
meyveli tatlıların tercih edilmesi
gerektiğini ifade etti. “Sağlıklı mi-
safir Sofram” kitabının tanıtı-
mında konuşan Bilgiç, paketli
gıdaların sağlığa zarar verdiğini
ve birçok lezzetin sağlıklı alterna-
tifi olduğunu belirtti. Ünlü isimleri-
nin de katıldığı tanıtımda Bilgiç,
kitabından bir tarif de hazırladı.

Pelin Bilgiç kimdir?
ntv.com.tr'nin haberine göre, yurt
içi ve yurt dışında çeşitli yemek
eğitimleri alan Pelin Bilgiç, Sofra,
Beef&Fish, Breakfast ve Kahve
dergilerinde yemek yazarlığı ya-
pıyor. Bilgiç, özel bir televizyon
kanalında “Pelin ile Yöresel Lez-
zetler” ve “modern Tarifler” isimli
programlar hazırlıyor.

Ebru Dikensoy
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İstanbul'da 
otomobiliyle araçların

arasından makas
atarken görüntüleri
yayınlanan Ünal T.

polis ekipleri
tarafından yakalandı.

Sürücüye toplam 
2 bin 4 lira trafik

cezası kesildi. 
Ünal T. 5 ay önce de

Kağıthane-Piyelepaşa
tünelini

arkadaşlarıyla birlikte
trafiğe kapatarak

drift yaptığı iddiasıyla
gözaltına alınmıştı

B ir otomobil sürücüsü E-5 karayolu
üzerinde diğer araçların arasında
otomobiliyle makas atarken sosyal

medyada görüntülenmişti. Araçların arasın-
dan hızla geçen sürücü, dakikalarca süren
gösterisi sırasında bir ara bir polis aracının
yanından da hızla geçmişti. Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik
polislerinin başlattığı soruşturma kapsa-
mında görüntülerdeki otomobili kullandığı
tespit edilen sürücü Ünal T. gözaltına alındı.

Ceza yazıldı

Gayrettepe'de bulunan Emniyet binasına
getirilen Ünal T.'ye 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun 46/2G (Aksine bir işaret

bulunmadıkça
sürücülerin tra-
fiği aksatacak
veya tehlikeye
sokacak şekilde
ardı ardına bir-
den fazla şerit de-
ğiştirmeleri)
maddesine istinaden
1002 TL, 46/2F (aksine
bir işaret bulunmadıkça sürü-
cülerin trafik kazası, arza halleri, acil yardım
kurtarma, genel güvenlik ve asayişin sağlan-
ması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri
ve banketleri kullanmaları ) maddesine isti-
naden 1002 TL olmak üzere toplam 2004

TL para cezası kesildi.

Ehliyeti iptal edildi

Ünal T.'nin ehliyetine Kara-
yolları Trafik Kanununun 45.
ve ilgili yönetmeliğin 90. Mad-

desi uyarınca Sürücü Adayları
ve Sürücülerde Aranacak Sağlık

Şartları ile Muayenelerine Dair Yö-
netmelik hükümleri doğrultusunda

sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuru-
şuna sevki yapılarak geçici olarak iptal
edildi. Trafik Denetleme şube müdürlü-
ğünde işlemleri tamamlanan sürücü Ünal
T. adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece
polis merkezine teslim edildi.DHA

drıFtın sonu
kotu bıttı

Öte yandan yapılan incelemede Ünal 
t., 5 ay önce de kağıthane-Piyelepaşa tü-
nelini arkadaşlarıyla birlikte trafiğe kapa-

tarak drift yaptığı iddiasıyla gözaltına
alınmış, 235 tl ceza kesilmiş ve

ehliyetine geçici olarak el
konulmuştu.

5 ay önce 
Yakalandı

İstanbul'da çok sayıda ev ve işyerine girerek 500 bin lira değerinde
eşya çaldıkları iddia edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 1'i
kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin soydukları yerler arasında
İGDAŞ'a ait bir ödeme merkezi ile özel bir okulda bulunuyor

asayiş Şube Müdürlüğü tara-
fından çok sayıda hırsızlık yap-
tığı öğrenilen bir çeteye yönelik

operasyon başlatılmıştı. Yaklaşık 1 ay süren
teknik ve fiziki takibin ardından Hırsızlık
Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlikleri be-
lirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için 9 Ma-
yıs'ta Küçükçekmece, Başakşehir,
Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt ilçelerinde
daha önceden tespit edilen 12 adrese eş za-
manlı operasyon yaptı. Özel harekat polis-
lerinin de katıldığı operasyonda biri kadın
12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan ara-
mada 3 bin 500 lira ile hırsızlık olaylarında

kullanılan 3 adet levye, 2 adet tornavidanın
yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen 4
adet televizyon ele geçirildi.

Görüntüleri var

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube
Müdürlüğüne getirilirken gerçekleştirdikleri
hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarına
yakalandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık görün-
tülerinde şüphelilerin kapıları levye ile zor-
layarak açtıkları içeri girdikten sonra para
ve ziynet eşyalarının yanı sıra para edebile-
cek her şeyi yanlarında götürdükleri ortaya
çıktı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri yer-
ler arasında İGDAŞ'a ait bir ödeme mer-
kezi ile özel bir okul da var.

Azılı suçlu çıktılar

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüp-
helilerin daha önceden hırsızlık, yaralama,
resmi belgede sahtecilik, bisiklet ve moto-
siklet hırsızlığı, mala zarar verme, oto hır-
sızlığı gibi suçlardan daha önceden
gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste ya-
pılan sorgularında 27 işyerinden 500 bin
lira değerinde eşya ve para çaldıkları tespit
edilen Hakan A.(20), Adem A.(18), Caner
K.(18), Sami A.(20), Murat K.(30), Gök-
han U.(23), Levent B.(21), Kübra G.(25)
Hakan A.(18), Zafer Y.(23) Asayiş şube
müdürlüğünden, yaşı küçük olan H.P.(17),
S.A.(17) ise Çocuk Şube Müdürlüğünden
adliyeye gönderildiler.
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Maskeli soyguncu
Yakalandı
Çekmeköy'de markete giren
maskeli bir kişi, çalışanları silahla
tehdit ederek kasadan aldığı 
paralarla kaçtı. Polis şüpheliyi,
kamera görüntülerinden
oturduğu mahalleye kadar
takip ederek yakaladı

GünGörEn Mahallesi,
İkbal sokak üzerinde bu-
lunan bir markette 5

Mayıs 2019 tarihinde saat 20.35'de
meydana gelen olayda maskeli ve si-
lahlı bir kişi içeri girerek D.D. ve
H.M. adlı çalışanları etkisiz hale ge-
tirdi. Kasada bulunan paraları alan
şüpheli, daha sonra hızla marketten
çıkarak izini kaybettirdi.

Mahallesine kadar izlendi

Market çalışanlarının haber verme-
siyle harekete geçen polis ekipleri
olayla ilgili soruşturma başlattı.  Gü-
venlik kameraları incelemesinde soy-
gun anının saniye saniye
görüntülendiği ortaya çıktı. Gasp
Büro Amirliği ekipleri tarafından
şüpheliyi yakalamak için yüzlerce
saat güvenlik kamerasını inceledi.
Olaydan sonra maskesini çıkaran si-
lahını beline takan şüpheli oturduğu
mahalleye kadar kamera görüntüleri
yardımıyla izlendi. Bu mahallede ya-
pılan çalışmada şüphelinin Volkan
T.(25) olduğu tespit edildi. Evi tespit
edilen  Volkan T.,  yapılan baskınla
gözaltına alındı.

Tutuklandı

Daha önceden suç kaydı bulunma-
yan şüpheli Volkan T. çıkarıldığı
Anadolu Adliyesinde tutuklanarak
cezaevine gönderildi. DHA

d-100 Karayo-
lu'nda meydana
gelen motosiklet

kazasında 21 yaşındaki mo-
tosiklet sürücüsü hayatını
kaybetti. Kaza, saat 12.30 sı-
ralarında D-100 Karayolu
Florya Mevkii Ankara istika-
metinde meydana geldi. Edi-

nilen bilgiye göre, motosiklet
sürücüsü Mert Öztaş (21),
henüz bilinmeyen bir nedenle
direksiyon hakimiyetini kay-
bederek önce önünde ilerle-
yen motosiklete çarptı
ardından yola savruldu. Çev-
redekilerin ihbarıyla olay ye-
rine polis ve sağlık ekibi sevk

edildi. Sağlık ekipleri olay ye-
rindeki ilk müdahalesinin ar-
dından Mert Öztaşı ağır
yaralı olarak çevredeki özel
bir hastaneye götürdü. Öztaş
yapılan tüm müdahalelere
kurtarılamadı. Polis kazayla
ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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Araba değil zehir deposu
Tuzla'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve 18 şırınga çıktı. 
Polis, gözaltına aldığı 2 kişiden birinin evinde yaptığı aramada da 81 gram eroin ele geçirdi

tuzlA ilçe emniyet
Müdürlüğü ekipleri
11 Mayıs'ta şüphe

üzerine durdurduğu bir araçta
yaptığı kontrollerde yarım
gram eroin, ve 1'i kullanılmış
18 şırınga ele geçirdi. Polis
ekipleri araçta bulunan 33 ya-
şındaki B.C. ve 35 yaşındaki
H.H.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis
ekipleri ertesi gün gözaltına
alınan H.H.Ö.'nün Pendik ka-
vakpınar Mahallesi'nde evi bu-
lunduğunu uyuşturucu
maddeyi bu adreste sakladı-
ğını değerlendirerek eve bas-
kın düzenledi.

Tutuklandı

evde yapılan aramalarda 81
gram eroin, 3 uyuşturucu hap,
4 kullanılmamış şırınga ile
içinde yaklaşık 3 gram uyuştu-
rucu madde bulunan şırınga, 7
kırmızı reçeteli hap, 145 poşet,
2 kullanılmış alüminyum folyo,
2 hafıza kartı ele geçirildi. em-
niyetteki işlemleri tamamlanan
şüphelilerden B.C. savcılık 
talimatıyla emniyetten serbest
bırakılırken, H.H.Ö. ise, sevk
edildiği adliyede çıkartıldığı
mahkeme tarafından 
tutuklandı. dHA

Doğalgaza
kurban gitti
Pendik’te önceki hafta 
kazı sırasında doğalgaz
borusunun patlamasının
ardından ağır yaralanan
Sefa Kınataş hastanede
yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti

Pendik'te önceki
hafta kazı sırasında
doğalgaz borusunun

patlamasının ardından ağır ya-
ralanan Sefa kınataş hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağ-
men hayatını kaybetti. Olay son-
rası ortaya çıkan yeni
görüntülerde ise ağır yaralı
gence diğer vatandaşların mü-
dahale ettiği anlar görülüyor.
Pendik erol kaya Caddesi'nde 5
Mayıs günü kazı sırasında pat-
lama meydana gelmiş, olayda
Sefa kınataş (24) isimli genç
ağır yaralanmıştı. kınataş, has-
tanede yapılan tüm müdahale-
lere rağmen dün akşam
hayatını kaybetti. Öte yandan
olayla ilgili yeni görüntüler or-
taya çıktı. Görüntülerde olay ye-
rinde büyük panik yaşanıyor.
Alevler metrelerce yukarı çıkar-
ken, yaralı gence vatandaşlar
müdahale etmeye çalışıyor.

İnsanlık ölmedi!
BaşakşEhir’dE
cadde üzerinde
seyreden lüks 

aracın sürücüsü, karşısına
aniden çıkan köpeğe çarp-
mamak için ani manevra
yapınca takla attı. 
Başakşehir'de cadde üze-
rinde seyreden lüks aracın
sürücüsü, karşısına aniden
çıkan köpeğe çarpmamak
için ani manevra yapınca
takla attı. Kaza sonrası
aracı kullanan kadının
burnu bile kanamadı.

Hayati tehlikesi yok

Kaza, Bahçeşehir 2'nci
Kısım Mahallesi Pazartürk
Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 NL 3475
plakalı lüks aracın kadın sü-

rücüsü yolda seyir halin-
deydi. Yolda karşıdan kar-
şıya geçmek isteyen bir
köpek aniden yola atladı.
Kadın sürücü yola çıkan kö-
peğe çarpmamak için direk-
siyonu aniden sola kırdı.
İlk önce kaldırıma, sonra
elektrik direğine çarpan araç
bir anda ters döndü. Olayı
gören çevredeki vatandaşlar
ekiplere haber verdi. 
Olay yerine kısa sürede
gelen sağlık ve ekipleri kadı-
nın ilk kontrolünü yaptıktan
sonra hayati tehlikesinin ol-
madığını anladı. Kaza
yapan araç başına gelen
polis ekipleri ise gerekli tu-
tanakları tuttuktan sonra
ağır hasar alan araç oto-
parka çekildi.

Yunuslar kaza yaptı
E-5 karayolu
Merter mevkii yan
yolda önlerinde

seyir halinde bulunan aracın
aniden fren yaparak durması
nedeniyle araca çarpan
yunus polisleri motosikletten
düşerek yaralandı. Kaza E-5
karayolu Merter mevkii yan
yol üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, yunus polisleri
yan yolda seyir halindeyken
önlerinde bulunan bir araç
aniden durdu. Bunun üze-
rine fren yapan ancak dura-
mayan polis memurları
araca çarparak motosikletten
düştü. Kazayı gören vatan-
daşlar durumu hemen sağlık
ekiplerine bildirirken olay ye-
rine çok sayıda polis ekibi

sevk edildi. Kaza sonrasında
oluşan trafik nedeniyle am-
bulans bir süre gecikirken ya-
ralı polis memurları yerde
ambulans bekledi. Bu sırada
arkadaşları ise yolun akışını
sağlayarak ambulansın olay
yerine ulaşmasını sağladı.
Olay yerine gelen sağlık ekip-
leri ilk müdahalelerini olay
yerinde yaptığı polis memur-
larını ambulans ile Bakırköy
Sadi Konuk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırdı.

Feci şekilde 

can verdİ

Trafikte
insanların
canını
tehlikeye
atan
sürücünün
ehliyeti
iptal edildi.
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İ stanbul seçimleri; “İptal edilir mi?
Edilmez mi?” derken YSK kararını
verdi. Kendilerinin atadığı sandık baş-

kanı ve görevlisi kamu görevlisi olmadığı ge-
rekçesi ile zarftan çıkan dört oydan üçünü
kabul edip, büyükşehir oyunu iptal etti.

Yüksek ve deneyimli hakimlerimizden olu-
şan bu kurulun kararına itiraz edilecek bir
yer yok. Ancak vicdanlara havale edilir.

İyi güzel de bu olayla hiç alakası olmayan
seçmenin yani vatandaşın ne suçu var?

Kendi hatalarını yani İlçe Seçim Kurulla-
rının yaptığı hata sonucu halkın iradesinin
yok sayılmasına ne demeli? Yoksa bu durum
seçim kaybedilirse iptal kararı alınması için
bir hazırlık mıydı?

Demek ki, seçmenin önümüzde yapılacak
seçimde sandık başkanına ve kamu görevli-
sine devlet memuru olup olmadığı sorusunu
sorma hakkı doğmuştur!.

Ysk nasıl karar alır

Yüksek Seçim Kurulu Türkiye’yi yönete-
cek TBMM üyelerini ve yerelde Köy, Belde,
İlçe ve İlleri yönetecek Başkanların seçi-

minde hakka, hukuka uygun olması ve ada-
letli olması için 16 Şubat 1950 yılında yük-
sek hakimlerden oluşturulan bir kurul olarak
kurulmuştur.

Anayasamızın 79. Maddesine göre 7 asıl
üye ve 4 yedek üyeden oluşan bu kurul üyele-
rinin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Ku-
rullarının salt çoğunluk ve gizli oyla seçilir.

Bu şekliyle oluşan YSK, kendi üyeleri ara-
sında yine gizli oy ve salt çoğunlukla bir baş-
kan ve Başkan vekili seçerler.

Başkan ve vekili seçildikten sonra kurul,
Yargıtay ve Danıştay’dan gelen üyeler arasın-
dan kura ile ikişer kişi olmak üzere dört
yedek YSK üyesi seçer. Bu kura işlemine
Başkan ve Vekili seçilen üyeler katılmaz.

Ayrıca bu kurula son yapılan Genel Se-
çimlerde en çok oy alan dört partinin Millet-
vekillerinden birer üye seçilir. Parlamentodan
gelen bu üyeler YSK’nın tüm toplantılarına
katılır, görüş bildirir ama oylamaya katılma
hakları yoktur.

Anayasamızın 79. Maddesinde belirtilen
durum budur. Durum böyle iken, yedek üyele-
rin hiçbir yerde oy kullanmadığı bir durumda

İstanbul Seçiminin iptal edilmesi kararında,
Anayasanın hükmüne rağmen bu dört yedek
üye neden toplantıya girmiş ve neden oy kul-
lanılmıştır?

Bu durumu bu zamana kadar açıklayan
biri çıkmamıştır. Olaya böyle bakıldığında
alınan karar meşru mudur? Değil midir?
Açıklanması gereken önemli bir konudur.

Ayrıca aynı gerekçelerle itiraz edilen Pa-
sinler ve Kemalpaşa ilçeleri için, bu kurulu
oluşturan değerli Hakimlerimiz aynı kararı
neden vermeyip çelişkiye düşmeleri nasıl
ifade edilecektir?

İptalden sonra neler oldu?

Ekonomi büyük bir sıkıntıya girdi. Döviz
artışının freni tutmuyor yükseldikçe yükseli-
yor ve yeni rekorlara koşuyor. Hal böyle
olunca da zaten sıkıntıda olan, mutfağında
yangın olan halk daha çok sıkıntıya girdi. İn-
tiharlar ve boşanmalar artıyordu daha da ar-

tacak. Geçim sıkıntısı çeken toplumumuzda
kap, kaç hırsızlık ve fuhuş artışına neden ola-
cak.

Batı toplumu ülkemizin hukuki durumuyla
adeta dalga geçiyor.

Örneğin dünyaca bilinen Financial Times
gazetesi baş yazısın da, “ Türkiye vahim bir
şekilde demokrasiden sapıyor. Erdoğan son
haftalarda bir seçimle karşı karşıyaydı. Eko-
nomik ve siyasi başarısızlıklara bağlı olarak
AKP’nin İstanbul yenilgisini kabullenebilir ve
reform sözü verebilirdi. Bunun yerine, güç
arzusuyla kendini yiyip bitirmiş görünüyor.
Türkiye’yi hem ülke içinde hem de uluslar-
arası alanda zayıflatıyor. Erdoğan’ın hükü-
meti ekonomiyi güçlendirmeye odaklanmalı
siyasi dalavereye değil.” İfadelerine yer ver-
miş.

Bu yorum Erdoğan’a öneriler içermesine
rağmen, elbette ülkemiz için iyi bir yorum
değil.

Erdoğan’ı kardırdılar mı?

AKP’nin içinde bazı muhalif gurupların
olduğunu, parti kurma çalışmalarının oldu-
ğunu ve böylesi bir durumda sayıları 60-80’i
bulacak Milletvekillerinin yeni oluşumda yer
alacağı düşünülürse ve YSK kararlarını açık-

layan kişiyi Mehmet Ocaktan, fetö üyesi ola-
rak yazdığına göre;

İstanbul seçimlerini yenilenmesi için ısrar
edenler. Acaba AKP Genel başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçimi kaybedip
daha da zayıflamasını ve irtifa kaybetmesi
için ikna etmiş olabilirler mi?

Çünkü, Erdoğan seçim gecesi gelenek ha-
line gelen balkon konuşmasında, “İstan-
bul’un Büyük Şehir Meclisi ve Belediye
Başkanları çoğunluğu bizde. Bu durumda
nasıl çalışacaklar” derken, Binali Bey, “Kay-
bedilmiş bir seçimin arkasından gitmek hoş
değil” diyerek seçimi kaybettiklerini kabul-
lenmişlerdi.

Sonradan ne oldu ki Binali Bey, “Oyu-
muzu çaldılar” derken Tayyip Bey, “Sonuna
kadar gideceğiz. Gidemeyenler için kapı ora-
dadır” diyerek ağırlığını koydu.

İstanbul’da 23 Haziranda yapılacak se-
çimlerin tarafı CHP; AKP değil, Erdoğan
ve  İmamoğlu’dur. Erdoğan’ın yanında İstan-
bul’a mitil atarak kamp kuran ve aday dahi
çıkarmayan Bahçeli olurken, İmamoğlu’nun
yanında İstanbul ittifakını oluşturacak olan
ve "Her şey güzel olacak" kampanyasını baş-
latan halk var. 

Hadi bakalım bekleyip göreceğiz.

İstanbul için bu kadar sıkıntıya değer miydi?

Hasan
Akgün

Y az mevsiminde nüfusu 3
kat artan özellikle de
hafta sonlarında yüzbin-

lerce kişinin akın ettiği Büyük-
çekmece sahilleri yeni yapılacak
düzenlemeler ile huzur ve güve-
nin merkezi haline gelecek.
Yatay mimarisi, kişi başına
düşen 123 metrekare yeşil alanı,
temiz denizi ve gölü ile İstan-
bul’un en ayrıcalıklı içesi olan
Büyükçekmece bu yaz mevsi-
minde de en çok tercih edilen il-
çelerin başında gelecek.
Büyükçekmece’yi sokak sokak
dolaşarak ilçenin ihtiyaçlarını
saptayan ve kalıcı çözümler
üreten Akgün, yaz ayları bo-
yunca milyonlarca ziyaretçiye
ev sahipliği yapan Büyükçek-
mece sahilini denetledi. Başkan
Akgün, kordonboyunda devam

eden yeni projeleri denetlerken,
bir yandan da vatandaşlar ile
yüz yüze görüşerek yapılacak
olarak çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunuyor.

Taleplerini dinliyor

Büyükçekmece Belediyesi
Orhan Veli Kordonboyu Sosyal
Tesisi gibi yeniliklerin de hiz-
mete girmesiyle her geçen gün
ziyaretçi sayısı da artan Kor-
donboyu’nda denetimlerini sür-
düren Başkan Akgün, sahili
adım adım dolaşarak alınması
gereken önlemler ve yapılması
gereken çalışmalarla ilgili tespit-
lerde bulundu. Teknik ekibi ile
birlikte yapılacak çalışmaları ye-
rinde değerlendiren Başkan
Akgün, halkın ve esnafın talep-
lerini de dinliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yaz mevsiminde İstanbul’un en çok rağbet gören ilçe sahilinde
denetimlerini sürdürdü. Akgün, “Büyükçekmecelilere ve Türkiye’nin her yerinden şehrimizi ziyaret eden
vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çok çalışıyoruz. Sahilimiz bizim en büyük markamız” dedi
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Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Büyükçekmece’nin her sokağı ve caddesiyle
daha modern bir kent olabilmesi için yoğun bir
tempoda çalıştıklarını belirten Akgün; “Ekibimle
birlikte tüm ilçeyi kapsayan denetimlerimize
devam ediyoruz. Yaz mevsiminde İstanbullunun
nefes aldığı benzersiz sahilimiz her zaman oldu-

ğundan daha kalabalık ve yoğun oluyor. Bu ne-
denle özellikle sahilimizde yoğunlaştırdığımız de-
netimlerimizle Büyükçekmecelilere ve
Türkiye’nin her yerinden şehrimizi ziyaret eden
vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için
çok çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

En iyi hizmeti sunuyoruz

Gerçek sevda engel tanımaz

Her şey metro için

Avcılar Belediyesi’nin Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler sürüyor. Avcılar Belediye
Konservatuvarı Tiyatro Eğitmeni Turgay Yıldız tarafından yazılıp yönetilen ‘engelsizsevda.com’ adlı tiyatro
oyunu, Avcılar Belediye Konservatuvarı öğrencileri tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelendi

avcılar halkının yoğun ilgi
gösterdiği oyunda, iki yakın
arkadaşın geçirdikleri kaza-

lar sonucu engelli kalmaları ve sonra-
sında bir tiyatro oyunu yazmalarıyla
birlikte başlarından geçen olaylar konu
ediliyor. 2 yakın arkadaşın yazdığı
oyun üzerinden, hem engellilerin top-
lumda daha aktif rol alması, hem de
sevginin, aşkın engel tanımaması
duygu dolu bir dille aktarılıyor. ‘engel-
sizsevda.com’, bir aşk hikayesi üzerine
kurgulansa da özünde herkesin bir
gün engelli olabileceği ve bunun dün-
yanın sonu olmadığı, her zaman umu-
dun var olduğu mesajlarını içeren bir
oyun olarak Avcılar halkının beğeni-
sini topladı.

Pozitif ayrımcılık politikası

Oyunu Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte izle-
yen Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, oyun bitiminde sahneye çı-
karak Avcılar Belediye Konservatuvarı
Tiyatro bölümü öğrencilerini tebrik

edip çiçek verdi. Turan Hançerli, “Ger-
çek sevda engel tanımaz. Her insan
kendi şansını yaratır” diyerek oyunda
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hançerli, “Avcılar’da engelli yurttaşla-

rımızın tüm yaşam alanlarında karşı-
laşmış oldukları eşitsizliğe ve ayrımcı-
lığa karşı fırsat eşitliği ve pozitif
ayrımcılık politikasıyla yaklaşacağız”
diye konuştu.

Engellilik bir son değildir

“Engelsizsevda.com, hepimizin başına
doğuştan ya da sonradan gelebilecek
bir hikayenin resmedilmesidir. İçinde
umut da barındıran, bir aşk öyküsü-
nün üzerinde yürüyen ama arka
planda başka engellerin de ele alındığı
bir oyundur” diyen oyunun yazarı ve
yönetmeni Turgay Yıldız, “Çünkü in-
sanlar başına gelmediği sürece anla-
mıyorlar. Biz onun anlaşılması için
böyle bir oyun koyduk. Bu bizim başı-
mıza da gelebilir. Kaldı ki gelse bile bu
bir son değildir” şeklinde konuştu.
YAKUP TEZCAN
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Bağcılar’da Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, müzikten
gösteri sanatlarına kadar farklı branşlarda yeteneklerini sergiledi. 
Semazen gösterisi ve kına töreniyle büyük alkış alan engelliler,
söyledikleri ilahi ve şiirlerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı

Bağcılar’da
Ramazan Ayı’nın
manevi havasının

en iyi şekilde yaşandığı yerler
olan Gönül Sofraları dün
Yüzyıl Mahallesi’nde ku-
ruldu. Pazar alanı ve Ziya
Gökalp Ortaokulu bahçe-
sinde hazırlanan iftar sofra-
sına yoğun katılım oldu.
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, iftar önce-
sinde gönül sofralarını ziya-
ret ederek hemşehrileriyle
sohbet etti. Vatandaşların
Ramazan Ayı’nı tebrik eden
Çağırıcı, çocuklarla yakından
ilgilendi ve onlarla fotoğraf
çekildi. Okunan ezanla bir-
likte Çağırıcı da mahalle sa-
kinleriyle birlikte orucunu
açtı. Bağcılarlılar, iftardan
sonra 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli İrade Meyda-
nı’nı doldurdu. Ramazan
etkinlikleri kapsamında Bağ-
cılar Belediyesi Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı
kursiyerleri, sahnede yerini

aldı. Program, görme engelli
Lütfi Kerim Mazı’nın
Kuran-ı Kerim tilavetiyle
başladı. 

Semazenler ilgi topladı

Sahneye çıkan ve aralarında
tekerlekli sandalyeli engellile-
rin de bulunduğu semazen
ekibinin gösterisi büyük be-
ğeni topladı. Gecede temsili
olarak askerlik yapacak olan
kursiyerler için kına gecesi de
düzenlendi. Türk bayrağı iş-
lemeli yazmaları boyunlarına
takan asker adaylarının eline
kına yakıldı. Asker anneleri
ve yakınları bu sırada duygu
dolu dakikalar yaşadı. “En-
gelleri Aşalım” müzik grubu
da seslendirdiği şiir ve ilahi-
lerle geceye renk kattı. Engel-
lilerin Ramazan programına
AK Parti İstanbul Engelliler
Koordinasyon Merkezi Baş-
kanı Yücel Yıldızhan, bele-
diye meclis üyeleri, engelli
yakınları ve vatandaşlar ka-
tıldı.  ZEYNEP VURAL

Eyüpsultan Kaymakamı Ab-
dullah Dölek, İstanbul Havali-
manı’na ulaşımı sağlayacak

olan, yeni metro hattı Hasdal İstasyon
şantiyesinde yapılan çalışmaları yerinde
inceledi. Yaklaşık 38 kilometre olan Gay-
rettepe-İstanbul Havalimanı hattında,
Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemer-
burgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1,
Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyon-
ları bulunacak. Hat tamamlandığında,
Gayrettepe İstasyonu'nda Metrobüs ve
Şişhane-Taksim-4.Levent- Hacıosman

Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu'nda
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmut-
bey Metro Hattı ile entegre olarak, hizmet
verecek.

Personele teşekkür

Kaymakam Dölek, Hasdal-Kağıthane gü-
zergahında yüklenici firma (Şenbay-Kolin
Ortak Girişimi) TBM Tünel Grup Mü-
dürü Sinan Acun rehberliğinde gerçekleşti-
rilen ziyaret dolayısıyla, tüm idari ve teknik
personele fedakar çalışmaları sebebiyle te-
şekkür edip, başarılarının devamını diledi.

Büyükçekmece
sahili markadir

Bağcılar’da 
unutulmaz gece

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye, Kemal Deniz Bozkurt da eşlik etti.
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İ mamoğlu, "Mart'ın sonu bahar" dedi.  
31 Mart seçimlerini kazanan İmamoğlu 
mazbatasını aldığı 17 Nisan tarihinden

sonra, 
YSK'nın siyasi kararı ile mazbata iptal edildi.
O gün bugündür İstanbul'da sonbaharı 

yaşıyoruz.
Havalar soğudu. Havalar bile yaşananlara

isyan etti. Galiba baharı yaşayamadan yazı 
yaşacağız.

Havalar soğurken, trollerde gemiyi azıya 
aldılar anlayacağınız zıvanadan çıktılar.

Oyları çalınmış da nerede, nasıl yapmışlar yanıt yok...
#OylarıÇalmışlar diyenler ve tabiki seçimi kay-

beden Binali Yıldırım diyor ki; "Çalındı, kim çaldı
CHP değil", e o zaman sandık başkanları  üyeler
ve siyasi partilerin üyeleri. Nasıl çalmışlar, ne
yapmışlar, kaç oy çalınmış yok. Dediği şu; 
“Savcılar gereğini yapıyorlar.” 

****
Savcılar ve emniyet en çok iki ilçe için göreve

çağrıldı. Büyük gürültü çıkarılan, ses çıkarılan
Büyükçekmece ve Maltepe için bugüne kadar sav-
cılar ve emniyet ne yaptı? 

Hani orada kıyamet koparılıyordu. Hırsızlık
vardı. Taşıma oy vardı. Varoğlu vardı. Ve YSK
söylenenleri ve talepleri reddetti. Dedi ki, hırsızlık
yok. Ne var, sandık oluşumları YSK'nın mevzua-
tına aykırı. 123 sandıkta mevzuata uygun
olmayan başkan ve üye atanmış. Ehhh bunlar
oy çalmış mı? Hayır. 

Çünkü iptal gerekçesi hırsızlık üzerinden değil.
Bizzat iki üç seçimdir YKS'nın kendi atadığı 
sandık başkanı ve üyeden dolayı iptal etti. Yani 
usülsuzluktan sorumlu olanlar, cezayı seçmene ve
kazanan İmamoğlu'na kesti. Kendileri ise 
sorumsuz oluverdiler. 

***
Düşünün, iki futbol takımı sahada top oynuyor.

Hakemleri, Merkez Hakem Kurulu atıyor.

Saha içersinde üç hakem, dışarda bir hakem
toplam dört hakem görev yapıyor.

İki takım sahaya çıkıyor. A takımı maçı 7-6
kazanıyor. İtirazlar başlıyor. Filanca futbolcu golü
eliyle atmıştı. Yok gol atılırken faul vardı. Olmadı,
golü ofsayttan atmıştı, denilerek maçı kaybeden
takım maçın iptal edilmesini istiyor. Futbol 
fedarasyonu en sonununda kararını veriyor. 

Gollere yapılan itirazları reddederken, sahada
başka maçları da yönetmiş hakemlerin ikisinin
hakem olmadığı gerekçesiyle maçı iptal ediyor.
Maçın tekrarlanmasını istiyor. 

Maçlardan bizzat sorumlu olan Futbol Fede-
rasyonu daha önce aynı hakemlere hiç itiraz et-
memiş. Sorumlusu kendisi olduğu bir maçla ilgili
iptal kararı veriyor. Aynı hakemlerin daha önce
yönettiği maçları da iptal etmiyor. 

Oylarımız çalındı diyerek büyük bir algı 
operasyonu başlıyor. Halbuki YSK'nin hırsızlık 
itirazını ret ettiği unutturulmaya çalışlıyor. 

Erdoğan'ın ve AK Partililer’in aşkı İmamoğlu'na kaçtı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, Yeni-

kapı Mitingin'de; "Bizimkisi bir aşk hikayesidir.
aşk ise sevdiğinde yok olmasıdır. Laf ile aşk
olmaz. Şuna inanıyorum. Sevdiğinizde yok olur-
sanız aşk olur" diyerek İstanbul'a nasıl aşık olduk-
larının tarifini yapıyordu. 

Erdoğan, bu topraklarda aşkına "ya benimsin
ya kara toprağın" denildiğini, bu topraklarda aşkı
kendisinin olmadığında aşkını vuran, sonrada
kendini vuran hikayelerle dolu olduğunu bilen bu
toprağın bir çocuğu. 

Aşkında yok olanların, aşkı kaçınca nasıl 
delirdiğini ve cinnet geçirildiğini en iyi Erdoğan
biliyordu.  İstanbul, kendisinde yok olan aşkından
İmamoglu'na kaçınca sorun başladı. 

Ve kaçan aşk geri çağrıldı, başına da bir 
kayyum atandı. Aşk şimdi kendisini delice seven
ve kendisinde yok olan Erdoğan'a mı, yoksa yeni
aşkı, yeni sevdiği adam İmamoğlu'na mı varacak? 

****
23 Haziran akşamı İstanbul yeni aşkı olarak

İmamoğlu'nu ilan ettiğinde yok olmanın derinliği-
nin başlangıcına şahitlik edeceğiz. 25 yıl önce 
İstanbul'da başlayan aşk hikayesi, İstanbul'da
noktalanacak ve kendisini yoran aşkını terk ede-
cek. İstanbul yeni bir aşka pupa yelken açacak. 

Son söz: Ne diyor büyük şair Marguez; "Gitme
zamanı gelmişse 'dur' demenin, zamanı geçmişse
'dön' demenin ve aşk bitmişse 'yeniden' demenin;
hiçbir anlamı yoktur."

Aşk, İstanbul'da başladı, 
İstanbul'da sonlanacak...
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31 Mart yerel seçimlerinde İstan-
bul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı seçilen ancak YSK'nın

iptal kararıyla mazbatası elinden alınan
Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim çalış-
malarına başladı. İmamoğlu, Şirinevler’de
bulunan Salı Pazarı'nı ziyaret etti. İmamoğ-
lu'na vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gös-
terildi. Ziyaretin ardından gazetecilerin
sorularını yanıtlayan İmamoğlu, rakibi Bi-
nali Yıldırım’ın “Oylar çalındı” iddiasına
“Devletin her kademesinde bulunmuş bir
insan için sözleri büyük bir talihsizlik. Akıl
dışı bir siyasi manevra olarak görüyorum.
Seviyesi çok düşük bir dil kullanılıyor üzülü-
yorum. Şu arkamda duran, caddede kori-
dorlarda yürürken insanların sıcaklığını
görüyorum ki şu geçtiğimiz 5 ay içerisinde
Allah esirgesin öyle bir huyumuz asla ol-
madı ama çalmak kelimesini kullanacak-
larsa gönülleri çaldığım doğrudur" diye yanıt
verdi.

Ortada soruşturma yok

Konuşmasına pazardaki fiyatların pahalılı-
ğından başlayan İmamoğlu, “Bir yandan
pahalılık, bir yandan işsizlik, insanların dert-
leri oldukça yoğun. Ekonomi, insanların ne
yazık ki canlarını sıkmaya devam ediyor.
Bu, bizleri üzüyor. Böyle bir ortamda, kol
kola bir ekonomi seferberliği ilan etmek var-
ken, toplumun sıkıntılarını çözmek varken,
dertlerine çare olmak, çözüm olmak varken
ne yazık ki ülkemiz, şehrimiz seçim günde-
miyle boğuşmakta. Bu, bizi üzüyor. Yani 8
gün oldu, bir karar verildi. Tamamen hu-
kuksuz olduğuna inandığımız bu kararın iç-
eriği şu. 123 sandıkta görev yapan sandık
kurulu üyelerinin memur olmadığına dair
bir şaibe üretildi ve bu şaibe üzerinden ilçe
seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kuru-
lundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruş-
turmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim.
Hani soruşturma. Hani o yüzlerce kişi. Ne
karar verildi? Hangi ifadeler alındı, ifadeler
alındı mı alınmadı mı? İnanın öyle bir trajik
durum ki, şu sorunları yaşarken, bize bunu

yaşatanları, gerçekten ilk gün söylediğim
gibi Allah’a havale ediyorum. Bu çok
üzücü. Bunları konuşmak lazım. Bir karar
aldıysanız, bekliyoruz sabırla. Tam 8 gün
geçti, gerekçeli karar yok. Gerekçeli karar ol-
madığı gibi, ortada bir soruşturma da yok.
Soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama
da yok" dedi. 

inatla bekleyeceğiz

"Milletçe endişeyle ve o hukuksuzluğun de-
vamı adına kuşkuyla, kaygıyla takip ediyo-
ruz" diyen İmamoğlu, "Gerçekten üzücü,

can sıkıcı ama YSK üyeleri dahil olmak
üzere, siyasi yorumlarla bizleri, toplumu,
milleti hala ‘Efendim şu terör örgütü üyesi,
şöyle böyle’ demektense, arkamda duran
pazar bile Türkiye’nin özeti. Yani çantası
dolmayan hanımefendiler, anneler, aileler ve
alış veriş yapamayan insanlar, şu mübarek
Ramazan ayında oruç sofrasına bir şey gö-
türemeyen insanlar… Gerçek hayat burada.
Ben diyorum ki, ‘Milleti aldattınız’ bugüne
kadar ama artık söylüyorum, aldatma ve al-
datılma dönemi bitmiştir. Tavsiyem, karar
vericilerin de bizlere katılması. Aldatma ve

aldatılma sürecinin bittiği Türkiye’de, sakın
bu tür manevralara girmesinler. Milletimiz
zekidir ve akıllıdır. Milletimiz, sorunlarla yüz
leştiği gibi, sorunlara çözüm bulacak insan-
ların da bulunduğunun farkındadır. İnşallah
verilen bu ara dönemi hızlıca geçeceğiz ve
24 Haziran’dan itibaren milettimize çare
bulmaya, çözüm üretmeye, fakirliğini, yok-
sulluğunu paylaşmaya hazırız. Verdiğimiz
taahhütlerden ilk bölümünü, çu anda görev
alanıızdan uzakta olsak da dün itibariyle
hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Dediğim gibi aldatma ve aldatılma dönemi
bitmiştir. Bu kadar net. Az önce söz ettiğim
o 123 sandıkta, hani şaibe üretilen 123 san-
dıkta, şunu milletimize açıklamakla yüküm-
lüsünüz, boynunuzun borcudur. O
sandıklarda alınan oyu, derhal açıklamalısı-
nız. Bu kadar şaibe konuştuğunuz o 123
sandıkta, insanları fişlediğiniz o 123 san-
dıkta, rakibimiz ve ben, yüzde kaç oy aldık.
Sabırla, inatla bekleyeceğiz cevabı. Bize bu
cevabı verin" diye konuştu.

ALDATILMA 
DONEMI BITTI
Şirinevler Salı Pazarı'nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de
aldatma ve aldatılma döneminin bittiğini belirterek, "Milletimiz
zekidir ve akıllıdır. Milletimiz, sorunlarla yüzleştiği gibi, sorunlara
çözüm bulacak insanların da bulunduğunun farkındadır" dedi

Endişe duyulacak
bir şey yok!
“Her şey çok güzel olacak” sloganı-
nın bir polis memurunun valilik tara-
fından yasaklandığını söylemesi de
basın mensupları tarafından İmamoğ-
lu'na soruldu. İmamoğlu, sloganın her
kelimesinin güzel olduğunu ifade
ederek, “Biraz kopyaladıklarını da
görüyorum. Kopya çekmek iyi bir şey
değil. Bir çok konuda kopya çekiyor-
lar ama bu güzel cümleyi çeksinler,
razıyım. Ama fişleme, afiş astırmayız
gibi geçsinler onları. İşlerine baksın-
lar. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilensin-
ler" dedi. 23 Haziran'da yenilecek
seçimlerde hedeflediği oy oranıda
İmamoğlu'na soruldu. 31 Mart'ta
diğer partilerden ve bağımsız adayla-
rın çekilmesi durumunda oy oranının
yüzde 50 üzerine çıkacağını söyleye-
rek, “Vatandaşımızın teveccühü. Ya-
pılan haksızlar ve hukuksuzluk
üzerine iyi bir oy oranı olacağını dü-
şünüyorum” diye yanıt verdi. Seçmen
listeleri ile ilgili endişelere de değinen
İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Endişe duyulacak bir şey yok. Takip
ediliyor. Yüz binlerce insanın katkı su-
nacağı bir çalışma içindeyiz.”

Catalca’da
ciftci bayramı

iStanbul’un tarım ilçele-
rinden olan Çatalca’ da
emeğiyle toprağı işleyen

çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Günü, İlçe Kaymakamlığı, Çatalca
Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve
Ziraat Odası iş birliğiyle "Çiftçi Bay-
ramı" etkinliği kapsamında kutlandı.
Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda
gerçekleşen etkinlikte Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, emeğiyle tarımı
ayakta tutan çiftçilerin Dünya Çiftçiler
Günü’nü tebrik etti. 

Fide dağıtıldı

Ferhatpaşa İlköğretim Okulu'nun
önünden Cumhuriyet Meydanı'na
kadar tarım araçlarının da katıldığı
kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve ar-
dından İstiklal Marşı'nın okunması ile
devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda
bulunan Atatürk anıtına çelenk sunu-
mun ardından Çatalca Belediyesi ta-
rafından yetiştirilen domates, biber,
karpuz, mısır, patlıcan gibi yörede ye-

tişen tohum ve fideler halka dağıtıldı.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan
Üner ardından Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü'nün düzenlemiş olduğu "Ev ve süs

hayvanları satış Sertifika Eğitimi"
programına katılarak sertifika almaya
hak kazanan vatandaşlara sertifikala-
rını takdim etti. Simge UlUS

BAŞKAN
FİDE DAĞITTI

Yükünüze
ortak olacağım
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde
Kavaklı Mahallesi’nde gönül sofraları kuruldu. 
Yılmaz, “Size söz veriyorum 5 yıl boyunca yükünüze ortak
olacağım” diyerek ilçe sakinlerine destek sözü verdi

SilivriBelediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın ilçenin dört bir yanında kur-
durduğu gönül sofraları, Ramazan

ayının 8. gününde Kavaklı Mahallesi ile devam
etti. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım göster-
diği iftar programı Kuran-ı Kerim okunması ile
başladı. Gönül sofralarında buluşan Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Baş-
kanı Zafer Yalçın, Muhtarlar Derneği Başkanı
Muharrem Eren, Kavaklı Hürriyet Mahallesi
Muhtarı İsmail Avcı, Kavaklı Merkez Mahal-
lesi Muhtarı Gökan Yıldız, belediye meclis üye-
leri ve mahalleliler ezanın okunmasıyla birlikte
oruç açtı.

Siz hiç merak etmeyin

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, prog-
ramda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Hiç merak etmeyin 5 yıl boyunca sizin yükü-
nüze ortak olacağım. Başı rahmet, ortası mağ-
firet, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan
Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlar getir-
mesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Allah
veren elden razı olsun. Veren elin de alan eli
görmediği bir yardımlaşma düzenini Silivri öl-
çeğinde tesis etmek zorundayız. Yardım alan
kardeşimizin aldığı yardımı kimsenin görme-
memesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul için destek istiyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gülizar Karaca, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi seçiminin yenilen-

mesi kararını veren Yüksek Seçim
Kurulu'na (YSK) yönelik eleştirilerde bu-
lundu. Karaca, 23 Haziran'ın, sadece İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi seçimi olduğunu
vurgulayarak, "Bunu Türkiye'nin kaderini be-
lirleyecek, Türkiye'nin bekası gibi bir yola çek-

menin de çok doğru olmadığını biliyoruz.
CHP, 23 Haziran seçimine de 31 Mart seçim-
lerine nasıl hazırlandıysa o şekilde hazırlan-
maya ve o şekilde çalışmaya devam edecek"
diye konuştu. Erdoğan'ın, İmamoğlu'na des-
tek veren sanatçıları eleştirdiğin kaydeden Ka-
raca, "O’nun tehditlerini sadece bu seçimde
dinlemedik. Her şeye rağmen biz kazanıyo-
ruz, İstanbul için destek istiyoruz” dedi.

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

İMAMOĞLU,
YENİ BİR
DÖNEM

VURGUSU
YAPTI 25 yıl önce başlayan aşk hikayesi, 31 Mart'ta

son bulmuştu ancak  siyasi bir kararla aşkın
başına kayyum atanarak, aşk hikayesine bir

başlangıç daha yapıldı. Görünen o ki, 23 Hazi-
ran’da aşk İstanbul'da trajik bir sonla bitecek. 
Bu coğrafyada aşk hikayeleri kanlı bitebiliyor.
Sevgisinde yok olunan aşk, başkasına kaçarsa

cinayetler işleniyor. Aynı zamanda cinayeti
işleyen sonuç olarak intiharı da tercih edebiliyor.

Mesut
Üner

Gülizar
Karaca
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S abancı Holding iştiraklerinden
Teknosa, Anneler Günü için en
çok satın alınan teknoloji ürünle-

rini ve hediye seçimlerini açıkladı. Yapı-
lan yazılı açıklamada, Anneler Günü’nde
hediye tercihlerinin başında bu yıl da ön-
ceki yıllarda olduğu gibi akıllı telefonlar
gelirken, onu kişisel bakım ürünleri ve

küçük ev aletleri takip ettiği belirtildi.
Teknosa.com’un verilerine göre, anneler
için alışverişlerde özellikle yeni ve akıllı
teknolojilere olan ilgi artarken, geçtiğimiz
yıldan farklı olarak, bu yıl robot süpürge-
ler ve büyük ekranlı telefonlar hediye se-
petlerinde daha fazla yer aldı. Buhar
kazanlı ütülerin satışında da iki katın

üzerinde artış yaşandı.

Yüzde 50 artış yaşandı

Açıklamada, "Anneler Günü döneminde
hem online hem de mağazacılık kanalında
ziyaret sayıları yükseldi" ifadelerine yer ve-
rilerek, "Tüketiciler, hediye alışverişleri için
online platformu geçen yıla oranla daha

fazla tercih ederken, e-ticaretteki ciro artış
oranı mağazacılığa göre 2 kat fazla oldu.
Sepet ortalaması ise yine aynı döneme
oranla yüzde 50 artış gösterdi. Anneler
gününe birkaç gün kala online alışveriş
yapan müşteriler, hediyelerini hemen ma-
ğazadan teslim alma hizmetinden
faydalandılar" denildi.  DHA

Yangını Türkler
söndürecek

tArım ve Orman Bakanlığı yaklaşık
30 yıldır yangınlarla mücadele için
yurtdışından helikopter kiralıyor.

Bugüne kadar ödenen yaklaşık 3 milyar dolar,
kiralama ücreti olarak yurtdışına gidiyor. Tür-
kiye’deki en büyük helikopter işletmecisi olan
Kaan Havacılık, 50 milyon dolar yatırım ile 3
adet Rus Kamov şirketinin imalatı Ka-
32A11BC helikopteri satın aldı. Sertifikasyon
işlemlerinin ardından Türk bayrağı altında uç-
maya başlayan helikopterler, önümüzdeki
günlerde orman yangınlarıyla mücadele için
görev bölgelerine gidecek.

Döviz ülkede kalacak

Türk pilotlarının eğitimi tamamladığını belir-
ten Kaan Havacılık Genel Müdürü Kemal
Süler, “Kamov Ka-32, 5 ton su taşıma kapasi-
tesi ile bu konuda dünyanın en iyi helikopter-
leri arasında. Yıllardır helikopterler
yurtdışından kiralanıyordu. Kaan Havacılık
olarak 3 helikopteri satın aldık. Bu proje ile
para ülkemizde kalacağı gibi ölü sezonda heli-
kopterlerimiz dünyanın farklı noktalarında
hizmet vererek ülkemize döviz kazandıracak”
dedi.

5 ton su atabiliyor

Helikopterin gövdesinin üzerinde iki büyük
ana rotor sistemi bulunuyor. Sepet sistemi ile
5 ton suyu alıp saatte 270 kilometre hızla he-
define götürüyor. Toplam 5 bin metre irtifaya
kadar çıkabilen Ka-32’ler, 980 kilometre men-
zile sahip. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın açtığı ihale ile toplam 18 helikopter
farklı noktalarda konuşlanacak. Geçtiğimiz
günlerde bakanlık amfibik uçak yani hem suya
hem de karaya inebilen yangın söndürme
uçakları için ihale açmıştı. Bu ihaleye Türk
Hava Kurumu tek başına girmiş ancak sonra-
sında ihale iptal edilmişti.  DHA

İ stanbul'un önemli gazetelerinden olan ve
ulusal gazetelerle yarışan Gazete 
Damga'nın sıkça güncellenip, yenile-

nen www.gazetedamga.com.tr adlı sitesini
incelerken ilginç bir başlıkla karşılaşıp, 
haberin devamı için linki tıklıyorum..

Ve son günlerde ortalarda görünmeyen
ama iki yıla yakındır yaptığı açıklamalarıyla
bir taraftan 'bitti' denen ama yeniden çatış-
malara giren PKK'yi bitirdiklerini belirtir-
ken, diğer taraftan yaptığı konuşmaları ile
AK Parti'ye oy vermeyi tercih eden seçmeni
ürküten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan

bir haber..
Haberin özeti aynen şöyle;
'İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Bütün

medya kanalları üzerinden güçlü bir baskı
oluşturulduğunu belirten Soylu, "Bugün İs-
tanbul’u veren hukuksuzlukla beraber yarın
Türkiye’yi verir, aman ben bu koltukta 
kalayım. Koltuğun canı çıksın da bu milletin 
hakkına bir zeval gelmesin” dedi.

Yani İstanbul seçimlerinin neden iptal
edildiğinin diğer bir açıklamasını oku 
veriyorum..

Bu haberi okuduğumda önce Başbakan-
lığı ardından Meclis Başkanlığı bıraktırılan
ve sokulduğu İstanbul Büyükşehir Belediye-
sini kazanamadığı aşikar olan Binali 
Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir 
konuşmasında ki satırlar aklıma geliveriyor..

O açıklamada aynen
şöyle idi;

'İstanbul olmadan Türkiye olmaz. İstan-
bul kalkınmadan Türkiye kalkınmaz. Yerel
yönetimlerde en önemli ilkelerden birisi ka-
tılımcılık ve şeffaflıktır. AK Parti yerel yöne-
timlerin değerini gücünü çok yakından bilen
bir partidir.'

Ve bu iki haberi yeniden beynimin süzge-
cinden geçirirken İstanbul'un önemini bir
kez daha anlarken AK Partililerin de neden
elllem edip, kullem çevirip, İmamoğlu'nun

kazandığı İBB'nin seçimlerini yeniletmek
için uğraştıklarını da daha iyi anlıyordum.

BU iki açıklama ardından bu kez partili-
lerine 'Çalışamadınız, bir birinizin kuyusunu
kazırken hepimize kayıp ettirdiniz' diye
kızan Başkan Erdoğan'ın başta AK Par-
tili Milletvekillerine olmak üzere tüm
partililer yeni talimatını öğreniyordum.

O da İçişler Bakanı Soylu ile İBB'nin
adayı Yıldırım'ın dediklerinden bir fazlasını
diyor ve sayın demezse de terörist başı da
demeden 'Öcalan Avukatları ile görüşebilir'
diyen ortağı Bahçeli gibi 28 Haziran'a
kadar tüm partililerinin İstanbul'a kamp
kurmasını, 'Memleketi bırakın, İstanbul'a
olun' diyerek emir ediyordu..

Kendisinin de seçim boyunca İstanbul'da
olacağı şimdiden belli olan ve Atom bom-

bası sahibi Hindistan'ın baskılara dayanma-
yıp, alımın da vazgeçtiği Rus füzeleri 
dolaysıyla dolar ile kendisini iyiden iyiye
sıkıştıran Trum'un bile 3 milyon oy eksik 
almasına karşın ABD'yi yönettiğini belirten
Başkan Erdoğan'ın adeta 'kayıp etsekte İs-
tanbul'u biz yönetmeliyiz, yöneteceğiz' de-
meye getirdiği açıklaması ile taşı, toprağı
altın denen ama diğer bir söylemle ile Soy-
lu'nun 'İstanbul'u veren Türkiye'yi verir' 
dediği açıklamasına sanki 'İstanbul'u kayıp
eden iktidarı kayıp eder' anlamına gelen
açıklamalara üstü kapalı olarak destek 
veriyordu.

Kısacası 28 Haziran'da yenilenecek olan
seçimler, 'Her şey iyi olacak' tan ziyade
'Daha güzel olacak' yarışı içinde kayıp 
edilmeyecek gibi..

İstanbul'u veren
ülkeyi verir

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

ANNELER GUNU’NUN
EN AKILLISI!
ANNELER GUNU’NUN
EN AKILLISI!
ANNELER GUNU’NUN
EN AKILLISI!
ANNELER GUNU’NUN
EN AKILLISI!
ANNELER GUNU’NUN
EN AKILLISI!
ANNELER GUNU’NUN
EN AKILLISI!
Anneler Günü döneminde teknoloji alışverişinde geçen yıla kıyasla çift haneli 
artışlar yaşandığı açıklandı. Teknosa’nın verilerine göre, hediye alanların önceliği
akıllı telefonlar olurken, onu küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri takip etti

Nöbetlerde can
güvenliğimiz yok

tAKsim Cumhuriyet Anıtı
önünde toplanan İstanbul
Eczacılar Odası üyesi bir

grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çe-
lenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasının ardınan grup
adına açıklamayı İstanbul Eczacılar
Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıali-
oğlu, yaptı. Sarıalioğlu, "Mesleğimizde
istihdam sorunu var. Nöbetlerde can
güvenliğimiz yok" dedi. 

En büyük sorun istihdam

"Bugün ülkemizde bilimsel eczacılık

eğitimine başlanmasının 180'inci yıl-
dönümüdür. Biz eczacılar şartlar ne
olursa olsun, içinde bulunduğumuz
olumsuzlukları yok sayarak hastaları-
mıza canla başla hizmet vermeye
devam ediyoruz" diyen Sarıalioğlu,
"Çünkü bizler hastalarımıza umut ol-
maya mecburuz. Ancak eczacılar ola-
rak bu 14 Mayısı da bayram
havasında kutlayamıyoruz. Ülkemizin
dört bir yanında 7 gün 24 saat ilaç hiz-
meti veren 26 bin meslektaşımızın ya-
rısı zor şartlar altında eczanesini
ayakta tutmaya çalışıyor. Mesleği-

mizde istihdam sorunu var. Nöbet-
lerde can güvenliğimiz yok. Bu 14 Ma-
yıs'ta kamu otoritesinden biz
eczacıların sesini artık duymasını, sağ-
lık zincirinin en önemli halkalarından
eczacılara hak ettiği değeri vermesini,
bizlere ekonomik açıdan nefes aldıra-
cak ve de bizleri bürokraside boğmak
yerine asli görevimiz olan ilaç sağlık
danışmanlığı hizmetini vermemize
imkan sunacak düzenlemeleri hayata
geçirmesini bekliyoruz" açıklamasını
yaptı. Açıklamanın ardından grup Tak-
sim'den ayrıldı. DHA

Anneler Günü’nde gençler en çok onlien alışverişle hediye almayı 
tercih ederken, yetişkinler de bu durum mağazadan alışveriş şeklinde belirdi.

İstifa iddiaları
asla doğru değil

AK PArti İstanbul Milletve-
kili Mustafa Yeneroğlu istifa
ettiği iddialarına sosyal

medya hesabından yanıt verdi. Yene-
roğlu, "İstifa ettiğim haberi doğru değil.
Hande Fırat hanım maalesef off the re-
cord bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden,
hatalı bir biçimde düşük cümlelerle ver-
miş. Ben kendilerine, 'kamuoyu üzerin-
den bir mesaja gerek olmadığını, Sn
Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir 
bana doğrudan iletebileceğini ve isti-
famı istemesi durumunda istifamı vere-
bileceğimi, kendisine şimdiye kadar
hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim
gibi bundan sonra da etmeyeceğimi be-
lirttim. Bunun ötesinde tüm spekülas-
yonlar gerçek dışı. Ben Ak Partiliyim"
açıklamasını yaptı. 

87 bin liralık çizme 
sahibini buldu

Bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Eks-
poshoes Ayakkabı Moda Saraciye
Fuarı, 120 katılımcı firma ile Yeni-

bosna'da bir kongre merkezinde düzenleniyor.
Fuarda Mardinli bir ayakkabı firmasının ürettiği
87 bin lira değerindeki yılan derisi ve altın işle-
meli çizme ilgi çekti. 87 bin liralık ayakkabıyı
üreten Mardinli firmanın sahibi İlhami Yıldız,
ayakkabıyı 2 ay içinde yaptıklarını söyleyerek,
"Dallas modası, zincirler ve özel altın kaplamalı
parçalar var üzerinde. Ayakkabıyı Rus bir kolek-
siyoner satın aldı. Geçen yıl da 93 bin liralık
ayakkabı üretmiştik. Yılın trendlerine göre üre-
tim yapıyoruz. Bu yıl moda böyle olduğu için
bu şekilde ürettik. Gelecek yıl başka moda
trendlerine göre uygun bir şekilde üretmeye
devam edeceğiz" dedi.

Mücevher takmış gibiyim

Ayakkabıyı giyerek ta-
nıtımını yapan Mergül
Yılmaz, "Tıpkı bir mü-
cevher takmış gibi de-
ğerli hissediyorum şu
an ayağımdaki ayak-
kabıları. Bir kadının en
önemli aksesuarı çanta
ve ayakkabı olduğu
için şu anda beni de
tamamlayan bu ayak-
kabı oldu. Kesinlikle
çok iyi hissettiriyor.
Bütçesini duyunca da
keşke benim olsa diye-
biliyorum" şeklinde ko-
nuştu. Ekspohoes
CEO'su Erkan Demir,
fuarın yılda 2 kez ya-
pıldığını anımsattı.
DHA

Eczacılar,
özellikle
nöbetçi
oldukları
günlerde
can
güvenliği
anlamında
büyük bir
tedirginlik
yaşadıkla-
rını ifade
etti.

EVLATLAR
TELEFONA

KOŞTU

Mustafa
Yeneroğlu
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Kanuni Sultan Süleyman EAH'ne Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/226168
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Başkanlığı-6 Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Caddesi No:25/2 
Bakırköy/İstanbul BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2124091600 - 2124091600
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Kurumumuza bağlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren en geç 45 (kırkbeş) gün içinde 
cihazın/cihazların montajı tamamlanmış ve cihaz/cihazlar çalışır 
halde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma 

İhale Uygulama Birimi (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. 
No:25/2 Kat: 3 Bakırköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :11.06.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
UBB: 1)Tıbbi cihaz kapsamına giren alıma esas cihaz ve  teknik şartnamesinde alıma esas cihazla bir-
likte verilmesi istenen cihaz/ürün/malzeme/el aletleri vb  için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası`na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ye kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB
veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Ku-
rumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/it-
halatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB/ÜTS
kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürün-
lere ait TİTUBB/ÜTS  kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB/ÜTS)  kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlen-
dirme dışı bırakılacaktır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yer-
leştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
3)İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
4-) İstekliler Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyalarında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler UBB kapsamında olmayan ürünler  için
aranacaktır. UBB kapsamında olan ürünler için bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a-)KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname  belirtilen şartlara uygunlu-
ğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların  teklif dosyası içerisinde verilmesi
gerekmektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin
katalogda yapılması gerekmektedir.
Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin sıra numaraları belirtilecektir.
b-) DEMO: Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden DEMO istenebilir.  Demo esnasında ci-
hazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve gerekirse test cihaz-
larıyla ile DEMO yapılacak ve DEMO raporu düzenlenecektir. Gerekli test cihazları ve aletlerini
sağlamakla yükümlüdür. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte demostrasyonu gerçekleştirmeyen is-
tekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c-)Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler cihazın/cihazların hangi ........marka, ........model ve tip
olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şart-
nameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli
kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacak-
tır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun
cevaplar verilecektir.
d-) İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm
YEDEK PARÇALAR ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, YEDEK PARÇA
FİYAT LİSTESİNİ Türk Lirası ve/veya döviz bazında ihale dosyasında sunacaktır.Bu listede yer alan
yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süresince taahhüt edilen döviz fiyatlarını geçmeyecek şekilde
temin edileceğine dair isteklinin ve üretici/ithalatçı firmanın taahhüdünü ihale işlem dosyasında suna-
caklardır.Yedek parçalar ile ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve
toplamı cihaz bedelinin % 200'ünü geçmeyecektir. İstekli tarafından bu listede kasden veya sehven
belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Kamu Hasta-
neleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma
İhale Uygulama Birimi (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 Kat: 3 Bakırköy/İSTAN-
BUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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Davacı EYLÜL MEVLÜDİYE YÜKSEL aley-
hine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve So-
yadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan
açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davacının davasının kabulü ile; 
1-Antalya  İli Akseki İlçesi , Ceceler  Mahal-
lesi, 15  Cilt no, 2  Aile sıra no,79 BSN'a nü-
fusa kayıtlı 11539614842 T.C. kimlik numaralı
davacı  kayden "EYLÜL MEVLÜDİYE" olan
adının haklı nedenlere binaen "MEVLİDİYE''
olarak değiştirilmek suretiyle nüfusa kayıt ve
tesciline,karar verilmiştir.
İlanen olunur. 10/05/2019

CIMBOM
KUPAYI ISTIYOR
Galatasaray Akhisar'ı geçerse Türkiye Kupası, Başakşehir'i mağlup
ederse şampiyonluk kupasının sahibi olacak. 4 sene sonra yeniden
duble yapacak. Süper Kupa finaline çıkmaya da hak kazanacak

Ç aykur Rizespor'u da mağlup
ederek yoluna devam eden
Galatasaray, gözünü artık

kupalara dikti. Sarı-kırmızılı takım
iki şampiyonluğa sadece iki galibiyet
uzaklıkta. Bugün kupa finalinde Ak-
hisarspor ile karşılaşacak olan Cim-
bom, 19 Mayıs'ta ise evinde lig maçı
için Başakşehir'i konuk edecek.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oyna-
nacak olan finali kazanması halinde
Galatasaray tarihinde 18. kez Tür-
kiye Kupası'nı müzesine götürecek.
Başakşehir karşısında ise bitime bir
hafta kala Süper Lig'de 22. şampi-
yonluğunu ilan edecek.

Maç 19.05'te oynanacak

Aslan, lig-kupa dublesini en son
2014-15 sezonunda yaptı. O sezon

Süper Lig şampiyonu olarak 4. yıl-
dızı takan ilk Türk takımı olma şan-
sını yakalayan Cimbom, Türkiye
Kupası'nda da Bursaspor'u devire-
rek sezonu duble kupa ile kapat-
mıştı. Kuruluş tarihi olarak kabul
edilen 19 Mayıs tarihinde Başakşe-
hir'le karşılaşacak olan Galatasaray,
alacağı galibiyet sonrasında 2018-
2019 sezonu şampiyonluğunu ilan
edecek. Fatih Terim, oyuncularından
Rize galibiyetini kenara bırakmala-
rını ve bu iki zorlu karşılaşmaya
konsantre olmalarını istedi.

Cepler de dolacak

Galatasaray sahada kazanıyor. Fut-
bolcuların cepleri de parayla dol-
maya devam ediyor. Geçen hafta
Beşiktaş maçının kazanılmasından

sonra belirlenen 5 milyon TL'lik
prim, hafta içinde ödenmişti. Rize
deplasmanından alınan primle 3
milyon TL hak eden oyuncuların
primleri hafta içinde hesaplarında
olacak. Başakşehir maçının primi de
5 milyon TL olarak açıklandı. Ay-
rıca şampiyonluk halinde de oyun-
cular, sözleşmeleri gereği bonuslar
elde edecek.

Hayat verdiler

Devre arasında kadrosunda önemli
bir yapılanmaya giden Galatasaray,
savunmaya Luyindama ve Mar-
cao'yu, forvet hattına ise Mitroglou
ile Diagne'yi transfer etti. Alınan 4
oyuncu, Galatasaray'ın ikinci yarı-
sındaki çıkışında büyük pay sahibi
oldu.

Geçen sene olduğu gibi bu
yıl da adını finale yazdıran
Akhisarspor, kupa tarihinde
üst üste finale çıkma başarısı
gösteren 10. takım oldu. Ku-
pada daha önce Altay, Beşik-
taş, Eskişehirspor,
Fenerbahçe, Galatasaray,
Gençlerbirliği, Göztepe,
MKE Ankaragücü ve Trab-

zonspor art arda en az iki kez
finalde mücadele etmişti.
Türkiye Kupası'nda daha
önce Beşiktaş, Fenerbahçe,
Galatasaray, Trabzonspor ve
Göztepe üst üste 2 kez ku-
payı kazanmıştı. Akhisarspor
da yarın Galatasaray'ı yenip
bu takımların arasına girmek
için mücadele edecek.

Akhisar zoru başarmak istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de
üçüncülük mücadelesi yaptığı
Beşiktaş'ı hafta sonu konuk edecek
Trabzonspor'un, gol bakımından
en büyük güvencesi Kolombiyalı
oyuncu Hugo Rodallega olacak.
Bordo-mavili takıma 2016-2017

sezonunun devre arasında
transfer olan ve bu sezon
attığı 14 golle en parlak sezo-
nunu geçiren Kolombiyalı fut-
bolcu, Türkiye'de 4
sezonunda da siyah-beyazlı
takım karşısında gol atmayı
başardı. Rodallega, Beşiktaş
karşısında forma giydiği 7 lig
maçında fileleri 6 kez
havalandırdı.

Beşiktaş'a karşı golleri

Golcü oyuncu, Türkiye'de ilk
sezonunda (2015-2016) Akhisar-
spor'un evinde Beşiktaş ile
oynadığı ve 3-3 biten
karşılaşmada takımının 3 golünü
kaydeden isim oldu. 2016-2017
sezonunda ise Trabzonspor'un

sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup
olduğu maçta 1 gol atan
Kolombiyalı oyuncunun, bu
karşılaşmanın uzatma
dakikalarında santra çizgisinden
yaptığı ve kaleciyi geçerek üst di-
rekten dönen şutu da hafızalardan
silinmedi. Rodallega, geçen sezon
da ligin ilk yarısında İstanbul'da 2-
2 tamamlanan karşılaşmada
takımının beraberlik golünü kay-
detti. 77. dakikada oyuna giren
Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika
sonra kafayla meşin yuvarlağı
filelere gönderdi. Deneyimli
oyuncu, bu sezon da ligin ilk
yarısında İstanbul'da yine 2-2
biten karşılaşmada rakip fileleri bir
kez havalandırarak siyah-beyazlı
takımı boş geçmedi. DHA

Trabzon Hugo'ya 
güveniyor

Bursa kritik virajda
SPOR Toto Süper Lig'de adeta "kabus" gibi bir
ikinci yarı geçiren Bursaspor, 32. haftada konuk
olduğu Antalyaspor'u 1-0 yenerek, 7 maçlık ka-
zanamama serisini sona erdirdi ve küme düşme
hattında kritik galibiyete imza attı. İkinci yarıdaki
14 maçının sadece 1'ini kazanmış olarak Antal-
yaspor deplasmanına giden Bursaspor, elde et-
tiği galibiyetle tünelin ucunda ışık gördü.
Puanını 33'e yükselten Bursa temsilcisi 16. sıraya
çıkarken, son 2 haftaya girilirken umutlarını da
arttırdı. Ligde 33 puanla 16. sırada yer alan Bur-
saspor, 19 Mayıs Pazar günü 34 puanla bir ba-
samak üstünde bulunan Göztepe ile kritik bir
maç oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Sta-
dı'nda kader maçına çıkacak yeşil-beyazlılar, ka-
zanarak son haftaya düşme hattının üzerinde
girmeye çalışacak. 
DHA

Galatasaray, Akhisar’ı mağlup etmesi
halinde, Türkiye Kupası’nı 18’inci kez
müzesine götürme hakkı kazanacak.




