


F iziksel büyüme, anne karnından başlayan
ve kemiklerdeki büyüme plaklarının ka-
pandığı döneme kadar devam eden bir

süreç olarak gösteriliyor. Normal büyüme için
sağlıklı ve mutlu olmak, doğru beslenmek ve nor-
mal hormon dengesine sahip olmak gerekiyor.
Bu etkenlerden herhangi birinde problem olması
durumunda yetersiz büyüme görülüyor. Yeditepe
Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Endok-
rinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Belma Hali-
loğlu, beslenme yetersizlikleri,
kronik hastalıklar, büyüme hor-
monu ve tiroit hormonunda
eksiklikler gibi sorunların
da çocuklarda büyüme
eksikliğine neden oldu-
ğunu söyledi.

İlk bir yıl önemli

Yaşamın ilk yılının
büyümenin en hızlı
dönemi olduğunu
belirten Doç. Dr.
Belma Haliloğlu,
“Bu dönem bebeğin
boyu 25 cm kadar uzar,
ağırlığı da yaklaşık olarak
üçe katlanır. Bir yaşından
sonra büyüme yavaşlar ve iki
yaşından sonra da nispeten sabit
bir hızla devam eder” diye konuştu.
Her çocuğun boyunun yaşıtından farklı olsa
da, belli bir istikrarla büyüyen çocukların normal
olarak kabul edildiğini söyleyen Doç. Dr. Belma
Haliloğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sabit bü-
yüme dönemi ergenliğin başına kadar devam
eder. 10-12 yaş dönemine gelene kadar erkekler
ve kızlar neredeyse aynı oranda büyür. Ergenlik
dönemine girişle birlikte büyüme hızlanır. Bu
durum kızlarda erkeklerden daha önce olur. Er-
genliğin ilk belirtileri kızlarda ortalama 10 yaş, er-
keklerde ise 11 yaş civarında ortaya çıkmaya

başlar. Ancak bu belirtilerin de her çocukta farklı
olabileceği unutulmamalı. Ergenlik erken veya
geç başlayabilir, genellikle de anne veya baba
özelliklerine benzer özellik gösterir.”

Ergenlik bitmeden kontrol şart

Hormonlar, genetik ve çevresel faktörler gibi bir-
çok unsur büyümeyi etkileyebiliyor. Aileler, ço-
cukların düzenli ve yeterli uyumalarına, dengeli
beslenmelerine ve düzenli sıçrama-zıplama eg-
zersizlerine dikkat ederek değiştirilebilir çevresel

faktörlere müdahale edebilir ve ço-
cuklarının büyüme sürecine

olumlu etki sağlayabilirler.
Boyu kısa olan çocuk-

lar için ailelerin ço-
ğunlukla

‘ergenlikte nasılsa
uzar, boy atar’
diye düşündük-
lerini ve bu ne-
denle hekime
geç başvur-
duklarını söy-
leyen Doç. Dr.
Belma Hali-

loğlu, “Kemik-
teki büyüme

plakları ergenlik bi-
tince kapandığından,

böyle bir durumda te-
davi edilecek bir sorun olsa

bile maalesef boy uzamasına
müdahale edemiyoruz” diye konuştu.

Büyümeyi etkileyebiliyor

Son yıllarda çocuklarda da artış gösteren kronik
hastalıkların da büyüme sürecini olumsuz etkile-
yebildiğini anlatan Doç. Dr. Belma Haliloğlu şu
bilgileri verdi: “Büyüme hormonu, kortizol, er-
genlik hormonları (östrojen ve testosteron), tiroit
hormonları gibi hormonların eksikliği veya fazla-
lığı büyümeyi direk etkiler. Bununla birlikte, ço-
cuklarda diyabet, böbrek yetmezliği gibi farklı

kronik hastalıkların kontrol edilememesi duru-
munda da çocukta büyüme sorunlarıyla karşıla-
şılabiliyor.”

Büyüme geriliği olabilir

Büyüme geriliğinin olup olmadığı büyüme eğrile-
rine bakarak karar veriliyor. Eğrideki sapma veya
en alttaki 3.persantilin altında bir boya sahip
olma durumuna büyüme geriliği tanısının kon-
duğunu belirten Doç. Dr. Belma Haliloğlu,“Te-
davi yaklaşımı altta yatan sebebe göre değişir.
Çünkü sadece hormonal problemler değil böb-
rek, karaciğer, kalp gibi birçok organa bağlı has-
talıklarda da ilk belirti olarak büyüme geriliği
gözlenebiliyor. Bu nedenle büyüme geriliği olan
çocukların çok ayrıntılı şekilde incelenmesi önem
taşır” diye konuştu.

Boy kısalığı gerilik değildir

Doç. Dr. Belma Haliloğlu, ailesel boy kı-
salığının tıbbi olarak patolojik kabul edi-
len bir durum olmadığını, normalin
yansıması olduğunu söyleyerek “Ancak
bu tanıyı söyleyebilmek için önce boy kı-
salığının altta yatan bir sebebe bağlı ol-
madığından emin olmak gerekir yani tüm
tetkikler yapıldıktan sonra ailevi diyebili-
riz” dedi. Her çocuğun anne ve babasının
boyuna göre tahmini bir boy hedef aralığı
olduğunu hatırlatan Dr. Belma Haliloğlu,
sözlerine şöyle devam etti: “Çocukların
yaklaşık yüzde 70-75’i bu aralığı yakalar.
Ancak bazı çocuklar altta bir problem ol-
madan da beklenen boydan daha uzun
veya daha kısa olabilir. İşte bu noktada
genetik alt yapı önem taşır. Çocuklar ak-
rabaları arasındaki uzun boylu veya kısa
boylu bir kişiye çekebilse de bu durum-
larda nadir de olsa altta bir problem ola-
biliyor. Bu nedenle normal eğrisinin
dışında veya anne-babasına göre bekle-
nen boyun dışında olan çocukların en
azından bir kez çocuk endokrinoloji he-
kimlerine görünmeleri önemlidir.”
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B ir anne, bir çocuk, bin hüzün…
Öncelikle özel bir çocuğa sahip
olan bir annenin bürokratlara olan

sitemini dile getirerek başlamak istedim.
Anne der ki; çocuğumla ilgili şüphe oluştu-

ğunda ilk akla gelen rehabilitasyon merkezi-
dir. Gidiyorum kapıda karşılanıyorum, en iyi
şekilde ağırlanıyorum. Üstelik İstanbul’da
sağlık raporu alamıyorum bana randevu
alma zahmetin de bulunuyorlar. Normal de
benim almam lazım hiçbir zorunlulukları yok
bunun için. Bir de bakıyorum ki arabada re-
fakatçı bile var her imkânı sunmuşlar
bizim için. Edirne’ye kadar geldiler yetmedi,

benimle tek tek bütün heyeti
gezdiler yetmedi beni oğlumu birde öğlen ye-
meğine davet ettiler. Bu devirde kim kime
böyle şeyler yapıyor ki. Bir personelleri be-
nimle Ram’a geldi, evden aldı, rapor al-
maya gittik. Hiçbir kurumda bana böyle
yardımcı olmadılar. Birde üstüne rapor olma-
dan eğitim almaya da başladı oğlum.

Randevu günü Ram’da çalışan
personele sordum dedim rehabilitasyon mer-
kezi Allah razı olsun bizimle çok
ilgilendiler falan dememe kalmadı dalga ve
alaycı bir tavırla onlar senin çocuğunun üze-
rinden para kazanıyorlar dedi. Tam bir hayal

kırıklığı yaşadım.
Neyse çıktım o an ki şokla benle oğlum

için kilometrelerce yol kat eden personele
ve rehabilitasyona karşı bakışım değişti. Ara-
baya bindirdi benle oğlumu eve de bıraktı
kibar bir dille haftaya rapor almak için geli-
cez dedi. Bir tezatlık vardı. Evde oturup dü-
şündüm benim oğlumun böbreğini mi
organlarını mı satacaklar diye. Eşimle pay-
laştım akşam eşim net bir tavırla hanım o in-
sanlar bizim evladımız için uğraştılar bize de

yardımcı oldular, eğitim de alacak devleti-
mizde her şeyi karşılıyor deyince gönlüme su
serpildi.

Şimdi bende buradan bazı bürokratlara
sesleniyorum. Bir anne engelli bir çocu-
ğuyla hastane hastane il il bu kadar dolaştırı-
lır mı? Bir rapor için bu kadar kilometrelerce
yola mecbur bırakılır mı?

Mesleğinizin, makamınızın ya da kim ol-
duğunuzun bir önemi yok. İster doktor olun,
ister öğretmen, isterseniz müdür ama bir ger-
çek var ki bu zalimliğe bir son vermelisiniz.
Devlet o makamları size siz sorunları çözün
diye verdi, sorun yaratın diye değil!

Gelen vatandaşın gerçekten size ihtiyacı
olmasa ne işi var yanınızda. Kim hobi olarak
bu kadar koşturmacayı göze alır. Gerçekten

bir derdi var ki vatandaşın sizin çözümünüze
ihtiyaç duyuyorlar.

Şu gerçeği artık herkes idrak etmeli. Va-
tandaşa karşı önce devlet sonra devletin tüm
kolları sorumludur. Devleti devlet yapan mil-
lettir, millete saygı göstermeyen bir bürokra-
tında gözümüzde pul kadar değeri olmaz.

Ya oturduğunuz makamların hakkını verin
ya da terk edin.

Devlet adamı adil olmalıdır. Hak gözeten
hak kollayan yeri geldiğinde sorumluluk alan
olmalıdır. Unutmayınız ki devlet birdir devlet
adil olursa güçlü olur. “Birileri haksızlık yap-
masada haksızlığa sessiz kalırsa onlarda dil-
siz şeytan gibidir.” demiş Hz. Ali. Bunun
bilincinde olmak, emin olun bize bir şey kay-
bettirmez, kazandırır.

Bürokratlara selam olsun
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Çocukların büyüme 
seyirlerinin sağlıklı olup

olmadığı, ebeveynlerin en
çok merak ettiği

konuların başında
geliyor. Yeditepe 

Üniversitesi Kozyatağı
Hastanesi Çocuk

Endokrinolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Belma 

Haliloğlu, “Mutlu
yetiştirilen çocuklar 
her zaman sağlıklı

büyür” dedi
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Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

TÜRKAN ERVAN

saglıklı buyur

ÇOCUKLARININ normal büyümesini sağlamak is-
teyen ebeveynlerin dikkat edilmesi gerekenler konu-

sunda Doç. Dr. Belma Haliloğlu şunları anlattı:
“Çocuklar ağır travmatik bir stresten uzak tutulmalı.

İkincisi ise erken ve yeterli süre uyku çok önemli. Ve tabi
düzenli ve dengeli beslenmeye özellikle süt ve süt ürün-
lerine dikkat edilmeli. Boyu daha uzun yapmak açısın-

dan bilimsel olarak kanıtlanmış tek şey ise düzenli
egzersiz… Voleybol ve basketbol gibi sıçrayıcı-
zıplayıcı egzersizleri, vücudu geren jimnastik

egzersizleri ne kadar düzenli ve ne kadar
sık yapılırsa boya katlısı o kadar

fazla olmaktadır.”

Ebeveynler
için öneriler

Sessiz düşman
tanSiyon

Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca hipertansiyon
deniyor. Yüksek kan basıncı adıyla da bilinen hipertansiyon, uzun süre belirti
vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine verdiği hasar nedeniyle “sessiz
düşman” olarak da anılıyor. Türkiye’de 15 milyondan fazla yani her 3 kişiden birinde
görülen yüksek tansiyonun mutlaka doktor kontrolünde takip edilmesi gerekiyor

BÜYÜK ve küçük tansiyonun
normalden fazla olması, kan
dolaşımı için gerekli basıncın

normalden fazla olması durumuna hiper-
tansiyon denilmektedir. İleri yaş hastalığı
olarak bilinen hipertansiyonun görülme
yaşı, dünyada ve Türkiye’de giderek düş-
mektedir. Özellikle hareketsiz ve stresli
yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo,
özellikle santral obezite denilen göbek yağ-
lanması ve tuz kullanımının çok olması
kan basıncı yüksek genç bir grubun oluş-
masını sağlamıştır. Hatta 13-14 yaşların-
dan itibaren hipertansiyon görülme sıklığı
artmıştır.

Yüksek tansiyon riski bu durumlarda artıyor;
Ü Yaş
Ü Cinsiyet
Ü Ailede yüksek tansiyon hastalığı olması
Ü Aşırı kilo
Ü Diyabet yani şeker hastalığı
ÜAşırı tuz tüketimi
Ü Hareketsiz yaşam
Ü Sık alkol tüketimi
Ü Stres
Ü Kalp damar hastalıkları
Ü Doğum kontrol hapları, bazı ağrı kesiciler,
steroidler, bazı psikiyatrik ilaçlar
Ü Tiroid, hipofiz, böbreküstü bezi gibi has-
talıklar
Ü Böbrek hastalıkları
Ü Diyette yetersiz potasyum, kalsiyum, mag-
nezyum ve protein kullanımı
Ü Hamilelik
ÜSigara kullanımı

Birçok hastalığa neden olabilir

50 yaşın altında erkeklerde daha sık görü-

lür. 55 yaşından sonra ise kadınlarda gö-
rülme sıklığı daha fazladır. Yüksek tansi-
yonlu kişilerin yaklaşık %60'ında ailede
de tansiyon yüksekliği söz konusudur.
Aşırı kilosu olanların yaklaşık %40'ında
yüksek tansiyon görülmektedir. Şeker
hastalarında yüksek tansiyona çok sık
rastlanır. Hareketsiz bir yaşam sürenlerde
yüksek tansiyon daha sık görülebilir. Sık
ve fazla alkol kullananlarda da risk artar.
Hipertansiyon; inme, aortik anevrizma,
kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hasta-
lıkları gibi yaşamı olumsuz etkileyebile-
cek birçok hastalığa neden olabilir.
Hipertansiyon rahatsızlığı olan kişiler,
yaşam tarzlarını dikkatli bir şekilde dü-
zenlemelidir.

Yüksek tansiyon hastalarına 
10 altın öneri

1. Eğer tansiyon değerlerininiz yüksekse ya
da yüksek tansiyon tanısı aldıysanız hiç
zaman kaybetmeden bir uzmana 
başvurun.
2. Evde tansiyon değerlerinizi tavsiye edilen
şekilde ölçün.
3. Hangi evrede olursa olsun yaşam tarzı
değişikliği yapmayı ihmal etmeyin.
4. Az yağlı ve az tuzlu sağlıklı yiyecekler tü-
ketin.
5. İdeal vücut ağırlığınızı koruyun.
6. Fiziksel olarak hareketli yaşayın.
7. Sigarayı bırakın
8. Fazla alkol tüketmeyin
9. Stresi mümkün olduğunca azaltın.
10. Doktorunuzun uygulamaya başladığı
tedaviyi aksatmayın ve kan basıncınızı dü-
zenli takip edin.

Mutlu 
cocuklar 

Tırnak batması deyip geçme
TIRNAK batması sıklıkla ayak baş-
parmak tırnağında, tırnağın dış
köşelerinin tırnak yanındaki yu-

muşak doku içerisine gömülmesi şekline or-
taya çıkmaktadır. Ağrı kızarıklık, şişlik ve
sonrasında iltihaplanma görülebilir. Ayak tır-

naklarının çok kısa ve yuvarlanarak kesilmesi,
dar uçlu ayakkabı giyilmesi, ayakta aşırı terle-
menin varlığı, obezite ve ayak başparmak tır-
nağına alınan darbeler tırnak batmasını
tetikleyebilir. Tırnak batmasının tedavisi bat-
manın şiddetine göre belirlenir. Ağrı, kızarıklık

ve iltihaplanmanın olduğu hafif ve orta şid-
detteki batmalarda pansuman, antibiyotikli
kremler ve antibiyotik haplar önerilmektedir.
Tırnak ile tırnak yatağı arasında batmayı en-
gelleyebilecek bariyerler de tedavi uygulama-
ları arasında yer alır. 

Tırnağın dış köşelerinin tırnak yanındaki doku içine gömülmesi ile ortaya çıkan “tırnak batması”, genelde ayak başparmağında görülüyor. Tırnak
batması ileri derecede olan hastalarda ayakkabı giymekte zorlanma, çorapların sık sık kirlenmesi, iltihap ve apse gibi sorunlar görülebiliyor



B aşakşehir, Bahçeşehir Mahallesi, Vali Recep Ya-
zıcıoğlu caddesi üzerinde 24 Ocak 2019 tari-
hinde meydana gelen olayda bir kuyumcuya

100 dolar bozdurma bahanesiyle giren 3 kişi, içeride bu-
lunan çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve dö-
vizi gasp etmişti. Soygun sırasında evinde bulunan işyeri
sahibi, anlık güvenlik kameraları görüntülerini cep tele-
fonu üzerinden izleyerek soygunu fark etmiş, işyerinin
önüne gelerek soygunculara ateş açmıştı. Şüpheliler ça-
lıntı olduğu belirlenen bir otomobille olay yerinden kaç-
mışlardı. İşyeri sahibi şüphelilerin yaklaşık 80 bin lira
değerinde altın ve dövizi çaldıklarını söylemişti.

Kaçtıkları otomobili yaktılar

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatı-
lan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini
inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin izini
sürdü. Otomobil olaydan 5 gün sonra Büyükçekmece'de
boş bir alanda yakılmış olarak bulundu.

Gözaltına alındılar

Polis olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmada önce şüphe-
lilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki taki-
bin ardından şüpheliler Eşref Ö.(50) gözaltına alındı.
Eşref Ö.'nün telefonundan diğer şüpheli Sıddık B.'ye
mesaj atarak buluşma teklif eden polis ekipleri onu da
buluşma yerine geldiğinde yakaladı. Diğer şüpheli Mah-
mut K.(37) da çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Şüphe-
lilerle birlikte sahte polis kimliği, polis kelepçeleri, bir
adet şok cihazı, polis sireni ile bir adet ruhsatsız tabanca
ele geçirildi.

1 kişiyi de kaçırmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 3
Mayıs 2019 tarihinde Sultangazi ilçesi 50 yıl mahalle-
sinde bir başka gasp olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Şüphelilerin lüks otomobilinin içinde oturan F.K. adlı
mağdurun yanına polis olduklarını söyleyerek yaklaştık-
ları onu otomobillerine alarak kaçırdıkları öğrenildi.
F.K.'nın üzerindeki 9 bin lira ve cep telefonunu alan şüp-
helilerin daha sonra onu araçtan indirerek kaçtıkları öğ-
renildi. DHA
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GÜNCEL 3

EvE dÖnmEk
nasip olmadı

Edinilen bilgilere göre, iSKi’de ça-
lışan Fatih Göztepe (40), Fatih
Çukur ve Adem Şahin dün akşam

iş çıkışı evlerine gitmek üzere yol çıktılar.
Fatih Çukur’un kullandığı araçtan evine yak-
laşan Adem Şahin indi. Fatih Göztepe ile

Fatih Çukur ise evlerinin bulunduğu karşı si-
teye yöneldiler. Tam bu sırada sitenin istinat
duvarı çöktü ve duvar altında kaldılar. Aracı
kullanan Fatih Çukur enkazdan yaralı olarak
kurtarılırken, aracın arka sağ koltuğunda
oturan Fatih Göztepe hayatını kaybetti. 2

çocuk babası Fatih Göztepe'nin cenazesi,
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından
ailesine teslim edildi. Göztepe'nin cenazesi,
bugün Çatalca Kabakça Köyü Camii’nde
ikindi namazının ardından kılınacak cenaze
namazı ile toprağa verilecek.

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 
Büyükçekmece / İST. 

(Devlet Hastanesi Arkası)

Başakşehir Kayaşehir'de çöken istinat duvarının altında kalan araçta can veren kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Poliste işlemleri tamamlanan şüphe-
liler Eşref Ö., Sıddık B. ve Mahmut
K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklandılar

Arnavutköy'de bir ilköğretim okulunda
öğretmenin, sıranın üstüne çıktığı gerekçesiyle
bir öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü

arnavutköY’de bir ilköğre-
tim okulunda önceki gün mey-
dana gelen olay iddialara göre

şöyle gelişti: 6’nc sınıf öğrencisi 11yaşındaki
B.K., pencereyi kapatmak için sıra üstüne
çıktığı sırada öğretmen O. S., sınıfa girdi.
O.S. yanına çağırdığı öğrencisini arkadaş-
larının önünde önce tokatladı sonra yum-
ruk ve tekme attı. Okuldan dönen
çocuğunun öğretmen tarafından dövüldü-
ğünü öğrenen anne Nimet Göçer ise
hemen okula gitti. Öğretmenin okulda ol-
madığını öğrenen Göçer, Arnavutköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amir-
liği’ne giderek şikayetçi oldu

Gerizekalı diye seslendi

Annesiyle birlikte polis merkezine giderek
ifade veren B.K.'nin "Son iki derse öğret-
menden önce sınıfa girdim. sıranın üzerine
çıkarak pencereyi kapatıyordum. bu sırada
öğretmen içeri girdi. Beni sıranın üzerinde
gördü ve tahtaya çağırdı. 'Gerizekalı, mal
gel buraya' dedi. Ben de dediğini yaptım.

Tahtanın önünde dururken öğretmen bana
vurmaya başladı. Yüzüme en az 5-6 tokat
attı. Sonra kafamın çeşitli yerlerine sağlı
sollu 10-15 defa yumruk attı. Ben kendimi
korumak için ellerimle kafamı kapattım.
Öğretmen sonra benim bacağıma tekme
attı. Ben ağlamaya başlayınca da sınıftan
çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bende
müdür yardımcısının yanına giderek du-
rumu anlattım. O da öğretmeni çağırttı.
Ancak gelmeyince de beni eve gönderdi.
Abim hastaneye götürdü. Sonra da an-
nemle şikayete geldik" dediği öğrenildi.

Anne şikayetçi

Anne Nimet Göçer, “Ben işyerindeyken
aradılar. Gelene kadar abisi hastaneye gö-
türmüş. Öğretmen yok. Arka kapıdan öğ-
retmeni de kaçırmışlar. Şikayetçi oldum.
Hem öğretmenden hem de okul müdürün-
den. Dün müdüre sordum. Böyle bir olay
olmuş öğretmeni neden bıraktınız diye
bana mesaisi bitmişti gitti dediler” diye ko-
nuştu. DHA

Öğrenciye
dayak
iddiası!

Ailenin avukatı Burak
Temizer ise, "B.K., 11
yaşında ve maalesef
bahsi geçen olay kas-
ten yaralamadan daha
çok kasten atam öldür-
meye teşebbüs nokta-
sına dahi varabilecek
bir olay. Çünkü
B.K.'nin baş bölgesine
yaklaşık 2 dakika
süren şekilde aldığı
15-20 yumruk darbesi
var. B.K., can havliyle
başını korumasaydı
belki de şu an çok acı
bir olay ortaya çıkmış
olacaktı. Bugün çocu-
ğun başına gelen bu
olay bir daha kimsenin
başına gelmesin diye
konunun takipçisi ola-
cağız" açıklamasını
yaptı. Okul yönetimi
ise olayla ilgili gö-
rüşme taleplerine
olumsuz yanıt verdi.

20 yumruk
darbesi var

Tamirci görünümlü
hIrsIzlAr
Avcılar'da lüks bir siteye asansör arıza ve bakım
şirketi çalışanı gibi giren 3 şüpheli, depodan
inşaat malzemesi çaldı. Hırsızların gelişi,
hırsızlık anları ve siteden ayrılışları güvenlik
kameralarına saniye saniye yansıdı

EdinilEn bilgiye göre olay 05 Ocak 2019'da Avcılar
Firüzköy'de lüks bir sitede meydana geldi. Siteye
asansör arıza bakım şirketi çalışanı gibi gelen şüphe-

liler, sitenin deposundaki inşaat malzemelerini alarak geldikleri
araçla olay yerinden kaçtı. Sitenin güvenlik görevlileri, güvenlik
kamera görüntülerini izledikten sonra hırsızlık olayını polis ekiple-
rine haber verdi. Yapılan incelemelerde piyasa değeri yaklaşık 28
bin lira olan 2 adet darbeli matkap, 2 adet şarjlı matkap, 1 adet
hilti ve çok miktarda bakır telin çalındığı belirlendi. Şüphelilerin
geldiği aracın çalıntı olduğu belirlendi.

Sitede izlerine ulaşıldı

Polis şüphelileri arama çalışmaları devam ederken, şüpheliler
tam 1 ay sonra üzerine başka plaka takılı araçla yeniden siteye
geldi. Güvenlik görevlilerinin kendilerini fark etmesi üzerine, gel-
dikleri araçla hızla kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine
polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelerken, şüp-
helilerin bulunduğu yeri tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan F.K, S.M.E, M.G emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin siteye geliş-
leri ve yaptıkları hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüphelilerin çalıntı araçla siteye gelmeleri ve
malzemeleri araca doldurmaları görülüyor.

6 katlı binada
yaşam savaşı
Kartal Yakacık'ta 6 katlı binanın giriş katındaki
dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst 
katlarda mahsur kalan biri bebek, 4'ü çocuk 
15 kişi itfaiye erleri tarafından kurtararak 
sağlık ekiplerine teslim edildi

Yangın, Yeni Mahallesi Denizgülü
Sokak'ta saat 01.30 sıralarında mey-
dana geldi. Sokak üzerinde bulunan

6 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bi-
linmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dai-
reyi tamamen sararken kısa sürede binanın
içerisine duman kapladı. Bina sakinleri içeride
mahsur kaldı. Üst katlarda mahsur kalanlar ise
nefes almak için balkona çıkarak yardım bek-
ledi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise yan-
gın yerinde bulunan meraklı vatandaşları uzak-
laştırmaya çalıştı.

Korku dolu anlar yaşandı

İtfaiye ekipleri yangın çıktığı daireye girerek ta-
zıkli su ile müdahale ederken bir yandan da bi-
nadaki duman tahliye fanı kullanarak çalışma
başlattı. yangın nedeniyle korku dolu anlar ya-
şanırken bir kişi de ailesinin binada kaldığı en-
dişesiyle sinir krizi geçirdi.

Sedye ile çıkarıldı

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sü-
rede söndürerek bir süre soğutma çalışma
yaptı. Üst kattaki dairede oturan Kadriye Altu-
nay(83) itfaiye ekipleri tarafından sedye ile dı-
şarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri  Altunay olay yerinde yapılan ilk
müdahalenin ardından ambulansla Kartal
Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırıldı.

15 kişi dumandan etkilendi

Binadaki duman tahliyesinin ardından mahsur
kalan vatandaşları itfaiye erleri tek tek kurtara-
rak aşağı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.
Dumandan etkilenen 1'i bebek 4'ü çocuk
olmak üzere toplam 15 kişinin ambulansta te-
davisi yapıldı. Dairede hasar meydana gelirken
polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Sahte belgelere
geçit yok

istanbul'da düzenlenen operas-
yonda para karşılığı sahte belge
hazırladığı belirlenen bir kişi yaka-

landı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri, sahtecilik ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bahçelievler'de bulunan B.İ. gözaltına alınır-
ken 1021 adet sahte sürücü belgesi, 102 adet
nüfus cüzdanı, 10 adet sahte pasaportun da
aralarında bulunduğu çok sayıda sahte belge
ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen B.İ. tutuklandı.

ŞiŞli'de balık restoranında yapı-
lan silahlı saldırıda iş yerinde çalı-
şan Y.Y. bacağından vuruldu.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, bir
kişi olduğu öğrenilen saldırganın yakalan-
ması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.
Saldırı Ergenekon Mahallesi Halaskargazi
Caddesi'nde bulunan balık restoranında saat
01:30 sıralarında
meydana geldi. İd-
diaya göre  restau-
ranta gelen saldırgan,
ikinci katta bulunan
Y.Y.'yi henüz belirle-
nemeyen bir nedenle
bacağından vurdu.

Yemek keyfi
zehir oldu

Başakşehir'de kuyumcu dükkanındaki soygunu
evinde anlık görüntüyle cep telefonundan fark 
ederek iş yerinin önüne gelen kuyumcunun açtığı
ateş ile canlarını zor kurtaran 3 kişi yakalandı

AvA gIderken 
AvlAndIlAr

Fatih
Çukur
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Y a deveyi güdeceksin, ya bu diyardan
gideceksin demek kolay. 
Herkes işin kolayını seçiyor. 

Neden işin zor tarafı bana kalıyor ki? 
Onca yaşanmışlık var, onca hatıra… 
Geride hayatıma, hayatımıza dair koskoca

bir arşiv… 
Kolay mı öyle bırakıp gitmek? 
Kolay mı bu diyardan gitmek? 
Diyeceksin ki, mademki gidemiyorsun o

zaman bu deveyi güdeceksin. 
İyi de azizim, biz dünyaya deve gütmeye

mi geldik? 
Yapma Allah aşkına. 
İnsanın dünya ya getiriliş nedeni deve gütmek

olamaz. En azından bu kadar basit olamaz. 
-Neden itiraz ediyorsun? 
-Evet, bu kadar basit; “ya deveyi g

üdeceksin, ya da bu diyardan gideceksin” 
diyebilirsin. Ben bu düşünceye itiraz
ediyorum. Restini görüyorum. 

Ne deveyi güdüyorum, ne de bu diyardan
gidiyorum. 

Hodri meydan. 
İşte meydandayım ve tekrar ediyorum; 

deveyi gütmüyorum ve bu diyardan da 
gitmiyorum. İtirazın mı var? 

İnat da bir murattır. 
Benim muradım inadımdır. İnadına 

gitmiyorum ve gitmeyeceğim. 
Sıkışan kenara çekilsin.
Yaradan eşref-i mahlûkat demiş bana ve

yaratılmışların en şereflisi kılmış. 
Yaratıcının kendine halife olarak yarattığını,

nasıl olurda deve çobanı yapmaya çalışırsın?
Bu kabul edilebilir değildir. 

Sonra, tamamen eşref-i
mahlûkatın aleyhine olan, ya deve çobanlı-
ğına, ya diyardan gitmeye razı olmak hiç 
insani değil. 

Ne demek, ya deveyi güdeceksin, ya bu 
diyardan gideceksin? 

Bu diyar bizim. 
Bu diyar her şeyiyle; dağı, taşı, çalı-çırpısı,

havada uçan kuşu, acısı, tatlısı, hüznü ve 
ıstırabıyla, günahı-sevabıyla bizim. 

Bizim cennet vatanımız bu diyar. 
Bu diyardan gitmiyorum, gitmiyoruz, 

gitmeyeceğiz. 
Tarih şahidimizdir. 
Bu diyar, bizi buradan atmaya çalışanlara

mezar oldu. 
Unutan varsa Çanakkale ye uğramasını

tavsiye ederim. 
Hiç boşuna nefes tüketmeyin. 
Zaman israf etmeyin, zamanımızı israf et-

meyin. 
Bu diyarın her karışını mübarek kanlarıyla

sulayan atalarımın mezarını kirletmenize
müsaade etmem. Kemiklerinin sızlamasına
razı olmam. 

Eyvallah edip deveyi güdersem ya da bu
diyardan gidersem atalarımın kemikleri sız-
lar ve huzur-u mahşerde yüzlerine bakamam.

Ne demek?
Ya deveyi güdeceksin, ya bu diyardan 

gideceksin. 
Ya seveceksin ya terk edeceksin. 
Bu nasıl bir akıl tutulması ki, böylesine

akıllara durgunluk veren teklifi yapabiliyor-
sunuz? Çılgınlığında bir sınırı olmamalı mı? 

Ne yani, “yok canım o kadarda değil” 
denileni yaparak, ezberleri bozduğunuzu
mu sanıyorsunuz? 

Ya da bütün milleti korkak ve cahil 
sürüsü mü?  

Uyanın artık gaflet uykusundan, uyanın. 
Ezberleri değil, milletin asabını 

bozuyorsunuz. 
Milletin suskunluğu sorumluluk duygusun-

dan, bilmediğinden ya da korktuğundan
değil. Sorumluluk hissetmediğiniz için bunu
anlayamıyorsunuz. 

Sorumluluk duygusu öyle bir duygudur ki;
ağlar ama ağlatamaz, hissettirir lakin söyle-
temez. Bu duyguya sahip olmayanlar 
anlayamaz bu hali. 

Bizi biz yapan duygudur bu. 
Geçmişin vebalini, geleceğin sorumlulu-

ğunu hep omuzlarımızda hissederiz. 
Hissederiz de ondandır sükûnetimiz. 
Ondandır öfkenin dilini kullanmayışımız. 
Ondandır isyan etmeyişimiz. 
Ondandır kavgadan kaçışımız. 
Ondandır, el-insaf diyerek çıkmayan canda

ümit arayışımız.    
Ne sanıyorsunuz bizi?
Biz, Kerbela’da Hüseyin olmaya talibiz
Kim korkar ölümden?

ne deveyi güdebiliyorum
ne diyardan gidebiliyorum

Sokaklar
hareketlendi

Pendik Belediyesi Ramazan'ın bere-
ketini sokaklara taşıdı. Fevzi Çakmak
Mahallesi`nde yapılan sokak ifta-

rında 3 bin vatandaş birlikte orucunu açtı. İftar
öncesi masaları dolaşarak vatandaşları selam-
layan Belediye Başkanı Ahmet Cin, birlikte bu-
lunmanın ve aynı sofrayı paylaşmanın
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İftar sonrası muhabbet

Her gün 5 ayrı sabit çadırda 10 bin vatandaşı
iftar sofralarında ağırlayan Pendik Belediyesi,
Ramazan ayının bereketini sokaklara taşıdı. İlki
Yeni Mahalle`de gerçekleşen sokak iftarlarının
ikincisi Fevzi Çakmak Mahallesi`nde yapıldı.
Mahallenin en işlek yeri olan Fevzi Çakmak
Caddesi boyunca uzanan sofralarda Ramazan
ayının manevi iklimini paylaşan 3 bin vatandaş,
birlikte oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Ahmet
Cin, iftar öncesi tek tek masaları dolaşarak va-
tandaşları selamladı. Uzun zamandan beri bi-
raraya gelmenin fırsatı yakalayamadıklarını
belirten Başkan Ahmet Cin, "Allah, sizlerle Ra-
mazan ayında bir araya gelmeyi nasip etti. Siz-
lerle birlikte bulunmanın ve aynı sofrayı
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah,
oruçlarınızı kabul etsin" dedi. Ezanın okunma-
sıyla birlikte Başkan Ahmet Cin, vatandaşlarla
birlikte orucunu açtı. Başkan Ahmet Cin, iftarın
ardından bir çay ocağına giderek vatandaşlarla
sıcak çaylarını yudumlayarak sohbet etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de yerel seçimlerde
sandıklarda usulsüzlük yapıldığı, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları
taşımadıkları iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma dosyaları 3 ana soruşturmada birleştirildi

S oruşturmayı bu kapsamda derinleşti-
ren savcılık, Maltepe, Kadıköy ve Ata-
şehir İlçe Seçim Kurullarına yazı

yazarak, tüm sandıklara ait bilgileri istedi.
Savcılığın ilçe seçim kurullarına gönderdiği
yazıda, "31 Mart tarihli Mahalli İdareler
Genel Seçimleri kapsamında İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanılığı için verilen oy-
ların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük
yapıldığı ve yine sandık kurullarında görevli
kişilerin yasal şartları taşımadıkları iddiala-
rına ilişkin başlatılan soruşturma kapsa-
mında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için
incelenmesi zaruri olan verilen ivedilikle
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi arz
olunur" diyerek, istenen evrakları 7 maddede
sıraladı. 

7 maddede sıraladı

Savcılık ilçe seçim kurullarına gönderdiği ya-
zıda istenen evraklar şu şekilde; "Başkanlığı-
nız bünyesinde kurulu sandık başkan ve
üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev
alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri.
Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık baş-
kan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde
görev alan tüm memurların kimlik ve iletişim
bilgileri. Başkanlığınız bünyesinde kurulu
sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde
görevli tüm personelin kimlik ve iletişim bil-
gileri. Sandık kurullarının oluşumu için
mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce
gönderilen listelerin örneği. Başkanlığınızca
atanan kişilerin mazeret vesaire bir sebeple
değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere

esas dilekçeler ve alınan kararların örneği.
Atamayla belirlenen sandık kurullarında
seçim günü göreve gelmeme gibi bir sebeple
oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneği.
Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık-
larda seçim sonuçlarına yapılan itirazların,
itiraz üzerine verilen kararların ve bu işlem-
lere esas tüm evrakın (sandık sonuç tutanak-

ları, yeniden sayım sonrası tanzim edilen tu-
tanak örneği." 

26 klasör hazırlandı

İlgili ilçe seçim kurulları da savcılığın istediği
bu evrakları, toplam 26 klasör halinde hazır-
layarak savcılığa ulaştırdı. Savcılık, gönderi-
len bu evrakları 3 ilçe için ayrı ayrı olmak

üzere sandık sandık tasnif ederek inceleme-
lere başladı. Bu kapsamda Maltepe, Kadı-
köy ve Ataşehir'de tüm sandıklarda istanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen
oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüz-
lük bulunup bulunmadığını, sandık kurulla-
rında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp
taşımadığını araştıracak.

Kardeşliğimiz
epey pekişti

Büyükçekmece Belediyesi Kara-
ağaç Mahallesi'nde iftar programı
düzenledi. İtarda konuşan Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ramazan ayında
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha
da yoğunlaştığını söyledi. "Yüce Allah seneye
de orucumuzu hep birlikte açmayı nasip etsin"
diyen Akgün, "Büyük Büyükçekmece ailemle
birlikte Ramazan ayını paylaşmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Ülkemizin bu zor şartlarında
birbirimizle birlikte ve beraberlik içerisinde ya-
şamaya özen göstermeliyiz. Sağınızda solu-
nuzda ihtiyaç sahibi aileler görürseniz mutlaka
yardım edin. Büyükçekmece ailem paylaşmayı
sever bundan şüphem yok. Allah hepimize
daha nice böyle güzel sofralarda bir araya gel-
meyi nasip etsin" dedi. 

3 ANA DOSYA
BIRLESTIRILDI 

İlyas KARABIYIK

Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oyların sayımı ile sisteme
girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığını, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığını araştıracak.

Ibadethanelere 
gul ve lavanta

Avcılar Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin temizliğini
yaparak çevrelerine gül ve lavanta kokuları döktü

AvcılAr Belediyesi temizlik
ekipleri, ilçede bulunan iba-
dethanelerin bahçelerini, av-

lularını, ibadethane içlerinde bulundan
kürsü ve halıları yıkadı. Ekipler ibadet-
hanelere 45 gün etkili antibakteriyel de-
zenfekte işlemi uyguladı. Ramazan
boyunca temizlik hizmetlerinin süreceği
belirtilirken, yapılan temizlik ibadetha-
neleri kullanan vatandaşlar tarafından
memnuniyetle karşılandı.

Evimiz gibi temizliyoruz

Avcılar Belediye Başkanı Turan Han-
çerli, “Yıl boyunca düzenli olarak yaptı-
ğımız temizlikleri Ramazan ayında
daha da sıklaştırarak Avcılarlı hemşeri-
lerimizin hijyenik bir ortamda ibadetle-
rini gerçekleştirmeleri için özenle
çalışıyoruz. İbadethaneleri kendi evimiz
gibi temizliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Vergisini ödeyene 
kitap hediye edildi

vergisini ödeyen Bakırköylülere ki-
taplarını hediye eden Bakırköy Belediye
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, "İçinde

bulunduğumuz ay; vergi ödeme ayı. Aynı za-
manda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatması-
nın 100.yılı. Bizde; ilçemiz Bakırköy’e zamanında
vergisini ödeyerek katkı sunan Bakırköylülere,
kitap hediye ederek teşekkür etmek istedik. Bu
şekilde, 19 Mayıs’ı da daha  anlamlı hale getire-
ceğimizi düşünüyoruz" dedi. Bakırköylülerde
yaptıkları açıklamalarda Bakırköy Belediye Baş-
kanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na bu güzel uygula-
mayı başlattığı için teşekkür ettiler ve ‘Verginizi
zamanında ödeyin, kitabınızı alın’ dediler.

Hasan
Akgün

Bülent
Kerimoğlu
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İSTANBUL 5

Sayın Kat Maliki;
Bizimkent 187 Ada 01.Haziran.2018 / 31.Mayıs.2019 dönemi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı KMK ve Cari Yönetim
Planı Hükümlerine göre aşağıda yazılı Gündemle yine aşağıda tarihi belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
İLK TOPLANTIDA KAT MALİKLERİ TAM SAYISININ YARISINDAN BİR FAZLASINA ULAŞILAMADIĞI TAK-
DİRDE; 2.TOPLANTI AYNI GÜNDEM İZLENEREK YİNE BELİRTİLEN YER VE SAATTE BU KEZ ÇOĞUN-
LUK ARANMAKSIZIN YAPILACAKTIR. Kat maliklerinin Toplantıya katılma konusunda özen göstermelerini
(VEKÂLETEN KATILACAK OLANLARIN NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME VE KİMLİK FOTOKOPİSİ İLE
KATILMALARINI) önemle rica ederiz. KMK ve Yönetim Planına göre bir kişinin vekâlet sayısı genel kurula katılanların
%5’ini aşamaz. Vekâlet ile katılan maliklerimize duyurulur. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz.14.Mayıs.2019

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama.
2- Saygı Duruşu.
3- Divan heyetinin oluşturulması, divan heyetine toplantı tutanaklarının kat maliklerinin adına imzalama yetkisinin veril-
mesi. 
4- Genel kurul tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile gelir-giderlerin okunması ve görüşülmesi,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyetleri ile gelir-gider hesaplarının ayrı ayrı ibrası.
7- 01.07.2019 – 30.06.2020 dönemine ait işletme projesinin (avans) görüşülmesi, belirlenmesi ve kabulü için oylama ya-
pılması. Yönetim Kurulu’na harcama ve tahsilât yetkisi ile işletme projesi kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi.
8- Sitemiz içerisindeki otoparklardaki yer sıkıntısından dolayı 187 Ada dahilindeki Otoparklara Sitede oturan daire sakin-
lerinin 2.aracının dışındaki araçlarının alınmaması için yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
9- Tam güvenlik imkanları sağlanmadan ve oluşmadan doğabilecek hırsızlık olaylarına karşı ve açılacak davalarda doğa-
bilecek cezai sonuçlardan Yönetim Kurulunun sorumlu tutulmayacağının kabul edilmesi.
10- Toplu Yapı seçimlerinde tüm 187 Ada Bloklarını temsilen oy kullanmaya yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi.
11- 2019 Yılı Asansör denetiminde çıkabilecek olan bloklara ait masrafların ilgili blok’tan arsa payına göre toplanması
12- Bizimkent sitesinde adalarda güvenlik paralarının toplanmasındaki ve özlük haklarının yarattığı sorunlar sebebiyle
her ada güvenlik personelini kendi bünyesine alması konusunun görüşülmesi karar bağlanması.
13- Ada ortak alanlarının dükkanlar tarafından işgal edilmesi, uygunsuz kullanımı ve uygun olmayan yerlere klima takıl-
ması halinde gereken hukuki işlemlerin başlatılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
14- Yıllık blok bütçelerini aşan blokların, aştıkları tutarın her yılın temmuz ayında ilgili bloklardan yasalara uygun şekilde
tahakkuk ettirilip toplanması hk karar verilmesi. 
15- A-10 blok kazan için toplanan paranın iade edilip edilmeyeceği kararının verilmesi.
16- C2-03 blok arızalı kazanın görüşülüp, karara bağlanması.
17- Asansör iç kapıları değişmeyen blokların pahalı ve bulunması zor olan asansör iç kapıları bozulduğu takdirde veya
yıllık muayene sonucu değişmesi gerektiği belirtilirse kapıların ve kumanda panosunun yeni ve yönetmeliğe göre değişti-
rilmesi ve maliyetin ilgili blok maliklerinden yönetim planına uygun şekilde toplanması.
18- Yeni kıdem tazminatı yasası çıktığında personelin kıdem tazminatının tartışılması, kanuna göre karara bağlanması.
19- Projeden fazla ek petek taktıranlarda m2 hesabına göre ilave yakıt ücretinin tahsili yetkisi.
20- Belirlenen ve ilan edilen blok, otopark ve site kurallarına uymayan ve ısrar edenlere 150 TL para cezası kesilmesi ve
aidat hesaplarından tahsil edilmesi yetkisi.
21- Yeni yönetim kuruluna 1 Başkan 2 Yardımcı ve 3 Yedek üye seçilmesi.
22- Yeni denetim kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek üye seçimi. 
23- Yeni yönetim ve denetim kurulu huzur haklarının görüşülmesi.
24- Tüm kamu ve özel kuruluş ve kurumlarda bilumum mahkemelerde geçmişten gelen ve gelecekte olacak ve adamız-
daki usulsüz mimari uygulamalara karşı ve müdahil dava açmaya ve yine bankalar dahil bilumum kamu ve özel kuruluş-
larda temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, her türlü personelin işe alınması ve işten çıkartılması, Toplu yapı seçimlerimde tüm
187 Adayı temsilen ve yine tüm özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda 3. Şahıslara kat maliki adına sözleşme yapma, para
yatırma ve para iadesi alınması yetkisi verilmesi, diğer firma ve kurumlar ile hizmet sözleşmesi yapmaya ve fesih etmeye
ve 187 adaya bağlı tüm blokların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi için ilgili bloklar için komisyon kurulmasına.
Toplantı Sırası Toplantı Tarihi Toplantı Yeri Toplantı Saati
1.  Toplantı 07.06.2019 Cuma Bizimkent İ.Ö.Okulu 12.00
2.  Toplantı 16.06.2019 Pazar Bizimkent İ.Ö.Okulu 11:00
EKİ: 01.Haziran.2018 – 30.Nisan.2019 Tarihli Bilanço ve Gelir - Gider Tablosu.
NOT: Genel Kurul tarihi itibari ile güncel mali veriler, toplantı günü kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır.

YÖNETİM KURULU
187 ADA BAŞKANI 187 ADA BAŞKAN YARD.                    187 ADA BAŞKAN YARD.
TAHA ATASAVUN TAYFUR ELMAS ÖMER AKYOL

BİZİMKENT 187 ADA YÖNETİMİ
22. OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Cağaloğlu'nda bulunan ve “Pembe Köşk" olarak da bilinen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Genel Merkez Binası
olarak da bir dönem kullanılan tarihi Münif Paşa Konağı’ndan eser kalmadı. Otel yapılmak için satın alınan
konak, geçen Şubat ayında Anıtlar Kurulu gözetiminde yıkıldı. Konağın yerinde şimdilerde otopark bulunuyor

O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!
O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!
O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!
O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!
O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!
O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!
O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!
O ESKI HALINDEN
ESER YOK SIMDI!

O tel yapmak üzere 2012 yılında bir şir-
ket tarafından satın alınan konak,
uzun bir süredir çökme tehlikesi ile

atıl halde bekliyordu. İstanbul 4 Numaralı Ko-
ruma Kurulu Heyeti, geçtiğimiz şubat ayında
bölgede yaptığı incelemeler kapsamında insan
sağlığı için risk teşkil eden atıl haldeki konağın
sökülerek yıkılmasına karar verdi. Yıkım sıra-
sında konağın bazı bölümleri iş makineleri kul-

lanılmadan sökülerek, yapılacak otelde kulla-
nılmak üzere koruma altına alındı.

Tamamen mıcır ile doldu

Şubat ayı sonlarında yapılan bu yıkımın ardın-
dan tarihi konağın bulunduğu 321 Ada 44
Parsel tamamen mıcır ile doldu. Bir süre sonra
da otopark olarak kullanılmaya başlanan arazi
günlüğü 20 liradan semt esnaflarının kullanı-

mına açıldı. Daha önce de bölgede otopark
faaliyeti yapan kişiler, kamera ile görüntü al-
masını engelleyerek, arazinin otopark olarak
kullanılmadığını aksine içeride bulunan araçla-
rın tümümün konağı satın alan şirketin araçla-
rının olduğunu iddia etmişlerdi.

Aynısı yapılmalı 

Münif Paşa Konağı 1977 yılında Anıtlar Ku-

rulu tarafından 1’inci Derece Tarihi Yapı ola-
rak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkla-
rının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönet-
meliğine göre, tescilli yapıların yıkılmaları
halinde aynı oturum üzerine projelendirilerek
yeniden yapılması zorunlu. Ancak aradan
geçen yaklaşık 3 aya rağmen bu alanda henüz
otel yapımına başlanmadı.

İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN BİNASIYDI
Eski Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen konak, 1908 - 1918 yılları arasında 
Osmanlı'nın fiilen yönetildiği yerdi. Bu dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kullanılan konak, yapımında kullanılan
ahşabın rengi nedeniyle "Kırmızı Köşk" olarak anıldı. Daha sonraları renginin solmasıyla birlikte konağa, “Pembe köşk" denildi.

Seçmen listeleri yayınlandı
YSK sisteminde yer alan seçmen listeleriyle ilgili sosyal medyada yaşanan tartışmalar sonrasında
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yapmıştı. Güven, bazı seçmenlerin YSK'da kaydını bulamadığına
yönelik iddialara yanıt verdi; öğleden sonra kurulun internet sitesinden bu bilgilere ulaşılabileceğini
söyledi. Öğle saatlerinden itibaren YSK sistemi açıldı ve seçmen sorgulama işlemleri başladı

İstanbul’da ikamet
eden vatandaşlar YSK
seçmen sorgulama hiz-

meti üzerinden seçmen kaydının sili-
nip silinmediğini merak ediyor ve
iddialar sebebiyle internet üzerinde
araştırmalarını sürdürüyor. YSK
başkanı Sadi Güven sabah saatle-
rinde yaptığı açıklamada, İstan-
bul'da yapılacak seçimin yeni bir
seçim değil, bir yenileme seçimi ol-
duğunu vurguladı, 31 Mart 2019
günü yapılan seçimde kullanılan
sandık seçmen listelerinin aynısını
bu seçimde de kullanacaklarını bil-
dirdi. YSK seçmen sorgulama ekranı
dün öğlen saatlerinden itibaren
açıldı ve sorgulama işlemleri başladı.

Karşılaştırma yapabilirler

Bazı vatandaşların YSK'nin sorgu
ekranında kendilerini bulamadıkları-
nın belirtilmesi üzerine Güven, şun-
ları söyledi: "Doğrudur. Bugüne
kadar yapmış oldukları sorgularda
bulamazlar. Çünkü bizim sistem
böyle işliyor. Anlık olarak Türkiye'de
kim seçmen ise o an itibarıyla seç-
men listeleri yayınlanıyor. Kendini
bulamayan vatandaşlarımız muhte-
melen adres değişikliği olup da İs-
tanbul dışına giden seçmenler veya
listeden düşen seçmenlerdir. Ancak,
23 Haziran'da yapacağımız seçim,
31 Mart'ta yaptığımız seçimin tekra-
rıdır, yenilenmesidir. Aynı seçmen

listelerini kullanacağız. 31 Mart'ta
kim oy kullanma hakkına sahip
idiyse 23 Haziran'da da aynı şahıslar
oy kullanma hakkına sahip olacak-
lardır. Bugüne kadar ‘kendimi göre-
medim' diyen vatandaşlarımız,
bugün öğleden sonra sistemi vatan-
daşlara açtığımızda İstanbul'da 23
Haziran'da yapılacak seçimde, ne-
rede, hangi sandıkta oy kullanacak-
larını görme imkanına sahip
olacaklardır. Siyasi partilerle bunu
paylaştık. Siyasi partiler de 31 Mart
seçmen listesi ile bunu karşılaştırma

imkanına sahip olacaklar.”

CHP listeleri kontrol etti

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet
Hadimi Yakupoğlu Sözcü’ye yaptığı
açıklamada, CHP’nin kendilerine
gönderdiği 23 Haziran seçmen liste-
sini incelediğini, listenin 31 Mart se-
çimlerindekiyle aynı olduğunu
söyledi. Yakupoğlu, “listeyi inceledik.
31 Mart seçimlerindeki İstanbul seç-
men listesiyle, 23 Haziran için
YSK’nın siyasi partilere gönderdiği
seçmen listesi bire bir aynı” dedi.

Başakşehirliler
tedirgin
Başakşehir Kayaşehir'de önceki akşam bir site-
nin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişi
öldü, 1 kişi ise yaralandı. Çökmenin ardından
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başakşehir 
Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Bölgedeki diğer sitelerin istinat duvarlarında da
çatlakların olduğunu belirten semt sakinleri,
yetkilerin bir an önce önlem almasını istiyor

Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan
site ve çevresindeki güvenlik ön-
lemleri devam ediyor. Öğle saatle-

rinde olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'ndan gelen bazı yetkililer, bölgede
incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardın-
dan çöken duvarın bir bölümünün mü yoksa
tamamının mı yıkılacağı netleşecek. Sitenin
hemen yanı başında bulunan Şehit Ömer
Halisdemir Cami geçici süreyle boşaltıldı.
Caminin kapısına, "Çevremizde istinat du-
varı çökmesinden dolayı ikinci bir emre
kadar Başakşehir Kaymakamlığı ve ilçe müf-
tülüğünün emri ile camimiz bugün öğle na-
mazından sonra ibadete kapatılmıştır"
ifadesi yazıldı. Bir cami çalışanı, "Camiyi bo-
şaltmamızın nedeni, duvar çöktüğü için ce-
maatin zarar görmemesi için geçişi süreyle
kapatıldı. İçeride bir çatlak falan yoktu" dedi.

Endişe içindeyiz

Öte yandan Kayabaşı Mahallesi'nde bulu-
nan diğer sitelerin de istinat duvarlarında
derin çatlaklar yer alıyor. Semt sakinleri
diken üstünde yaşadıklarını belirterek yetkili-
lerden bir önlem alınmasını talep etti. O va-
tandaşlardan biri olan Leyla Aydoğan,
"Endişeliyiz. Buradan çocuklarımız geçiyor
sürekli okuldan eve, evden okula gidiyorlar.
Orası gerçekten çok tehlikeli bir bölge.  Biz
buradaki durumları yetkilere ilettik ama
kimse ilgilenmedi. Hiçbir kurum gerçekten
işini gerçekten yerine getirmiyor" dedi. Bir
başka semt sakini de bir an önce önlem alın-
ması çağrısında bulundu. DHA

Sadi Güven, seçmen listesinin 31 Mart’la karşılaştırılabileceğini söyledi.



8 Kalem Muhtelif Kliniklere Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/220239
1-İdarenin
a) Adresi :DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165664000 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :8 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı 

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

b) Teslim yeri :İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır Kayıt 
Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda peyder pey 
teslim edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ilgili 
deposunun talep ettiği günden itibaren 5 iş gün içinde teslim 
edilecektir. İdarenin isteği doğrultusunda bu süre sözleşme 
süresi bitimine kadar uzatılabilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimlik Binası Dr. Erkin Cad. Göztepe- 
Kadıköy / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :30.05.2019 - 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 zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini
ihale dosyasında sunacaktır. 
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 kişili-
ğin 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 Ga-
zeteleri 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.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan
(in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakan-
lığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii)
TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlan-
mış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale
dosyasında sunacaktır.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ve Ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunlu-
luğu bulunmayan kapsam dışı ürünler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin
(yetkili kurumlardan alınmış) sunulması halinde UBB kaydı aranmayacak olup kapsam dışı ürünler için
yetki belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye iştirak edecek isteklilerin teklif verdikleri malzemelerin numunelerini ihale saatinden önce
idareye teslim etmeleri gerekmektedir. Numune vermeyen firmanın teklifi değerlendirilmeye alın-
mayacaktır. Teklif edilen malzemelerin numunelerinin üzerinde firma adı, ürün sıra numarası, mar-
kası yer alması gerekmektedir. Ürün üzerinde bu bilgilerin yer almadığı numuneler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şart-
name hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek
olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Uhdesinde ihale kalma-
yan isteklilerin, numuneleri değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numune-
leri ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri
sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
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 Medeniyet
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Satın Alma Birimi Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edi-
lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı 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 90 (doksan) 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. 

8 KALEM MUHTELİF KLİNİKLERE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
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14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Günü, Silivri Atatürk
Meydanı’nda törenle

kutlandı. Silivri’de bulunan tarım
kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa dü-
zenlediği törene Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Tarım
ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Si-
livri Ziraat Odası Başkanı Metin
Gürsu, Silivri Önder Çiftçi Danışman-
lık Derneği Başkanı Metin Oral, Silivri
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koopera-
tifi Başkanı Turgay Sakarya, Sebze
Üreticileri Birliği Silivri Temsilcisi
İsmet Asan, Silivri Tarım Kredi Koo-
peratifi Başkanı Muzaffer Sezginer, si-
yasi parti, kamu ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, belediye meclis
üyeleri ile Silivrili çiftçiler katıldı. Kut-
lama programı Atatürk Anıtı’nda çe-
lenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın söylenmesinin ardından ilçe
protokol üyelerinin konuşmaları ile
devam etti.

Birbirimize sahip çıkma günü

Silivri Ziraat Odası Başkanı Metin
Gürsu, törende yaptığı konuşmada,
"Gün birlik olma günüdür, birbirine
sahip çıkma günüdür" derken, Silivri
Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği
Başkanı Metin Oral, "Önceki yıllarda
yine bu alanda dile getirdiğimiz sorun-
lar giderilmemiş, misli ile artmıştır.
Çok yüksek miktarda artan girdileri-
miz ile küresel iklim değişikliğinin geti-
receği üretim zorlukları üretim

azmimizi düşürmektedir" diye ko-
nuştu. Trakya Birlik Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay Sakarya da "Önce
tarım girdilerimizin ülkemizde üretil-
mesi gerekir. Bu artışlar ile sürdürüle-
bilir tarım çok zordur" ifadelerini
kullandı. Silivri İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Nuri Ertuğrul ise "Ziraat
odalarımız, kooperatiflerimiz, dernek-
lerimizle her fırsatta tarım ve hayvan-
cılığa önem verdiğini dile getiren
belediye başkanımızla, her daim çiftçi-
nin yanında olan kaymakamımız ile
birlikte iyi bir sinerji yakaladığımızı dü-
şünüyorum" dedi. 

Çiftçi milletin efendisidir

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
da çiftçiliğin ve tarımın önemine deği-
nerek yapacağı çalışmalardan bah-
setti. Türkiye’nin geçmiş yıllarından
örnekler vererek konuşan Başkan Yıl-
maz, "Sözlerime ‘Çiftçi milletin efendi-
sidir’ diyen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü anarak başlamak başlamak
istiyorum. Kendisi daha Cumhuriyet'i
kurulduğu ilk yıllarda kalkınma ham-
lesi olarak tarımı öncelemiştir. Ülkemi-
zin içinde bulunduğu ekonomik
durum hepimizin malumu. Bizler üre-
time ihtiyacı olan bu ülkede tarımsal
üretimin ne kadar önemli olduğunun
bilincinde olarak hareket etmeliyiz.
Bugün ülke nüfusumuzun yüzde12’si
köylerde yaşıyor ve maalesef yalnızca
yüzde 2’si tarım ve hayvancılıkla uğra-
şıyor. 1927 yılında yapılan sayımda

nüfusun yüzde 78’i tarımla iştigal et-
mekteydi. Bizler dünyanın bir gerçeği
ile yüz yüzeyiz; o da tarımsal üretimin
önümüzdeki 50, 100 yılda ne kadar
önemli olacağız" diye konuştu. 

Mekik dokuyacağım

Silivri'nin İstanbul’un 39 ilçesi ara-
sında coğrafi olarak en büyük ikinci il-
çesi olduğunu belirten Yılmaz,
"Ekilebilir, dikilebilir olarak bakıldı-
ğında 400 bin dönümün üzerinde en
büyük ilçe. Seçimlerden önce kam-
panya süresince ‘Gelin hayallerime
ortak olun’ demiştim. Hayallerimin
içinde en büyük yer tutan kısım; üreti-
cinin tüketici ile direkt buluştuğu, or-
ganik köy pazarlarının bulunduğu,
tarım ve hayvancılık anlamında İstan-
bul’un gıda ve hayvancılık üssü haline
gelmiş bir Silivri yer alıyor. Şimdi biz
hep beraber Silivri’de bir kolektif üre-
tim anlayışını geliştirmeliyiz. Gıda ve
hayvancılık üssü Silivri olsun derken
şuan ki koşullarla çiftçimizin bunu ba-
şaramayacağını bizler de biliyoruz.
Ben bunun için Silivri Belediye Baş-
kanı olarak sizlerin huzurunda tüm
çiftçi arkadaşlarıma söz veriyorum.
Yapacağınız her projenin önünde
olmak şartı ile her türlü teknolojik, lo-
jistik, ekonomik desteği sağlamak için
çalışmalar yapacağıma, merkezi hükü-
met ile tarım bakanlığı ile gerekirse
Ankara ile eşgüdümle çalışmak için
sizlerle beraber mekik dokuyacağıma
da söz veriyorum" ifadelerini kullandı. 

O kullarda ezbere dayalı eğitim ülke-
mizi geri götürdü. İTÜ'de 25 yıl yan
yana çalıştığımız İnş. Mühendisi

arkadaşımla eğitim ile ilgili mesajlaşırken
bana bir yazı gönderdi. Alıntı bir yazı ama
benim hoşuma gitti sizinle paylaşmak iste-
dim. Yazı şöyle: "1923’te Türkiye'de; Nüfus
13 milyon civarıydı, 11 milyon kişi köyde ya-
şıyordu. 40 bin köy vardı, 38 bininde okul
yoktu. Traktör sıfırdı, en önemli tarım aracı
Karasaban'dı. 5 bin köyde sığır vebası vardı.
Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. İki
milyon kişi sıtma, bir milyon kişi frengiydi,
verem, tifüs, tifo salgını vardı, üç milyon kişi
trahomluydu, Bebek ölüm oranı yüzde 48'di,
yani her doğan iki bebekten biri ölüyordu. 

Memlekette sadece 337 doktor vardı. Sa-
dece 60 eczacı vardı, sadece 8'i Türk'tü. Diş
hekimi, sıfırdı. Dört hemşire vardı. 40 bin
köy, sadece 136 ebe vardı. Ortalama ömür
40'tı. Limanlar, madenler, demiryolları ya-
bancıya aitti. Toplam sermayenin sadece
yüzde 15'i Türk'tü. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e
miras kalan sadece dört fabrika vardı, He-
reke ipek, Feshane yün, Bakırköy bez, Bey-
koz deri... Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve
Tarsus'ta vardı. Otomobil sayısı bin 490'dı.
Sadece dört şehirde özel otomobil vardı. Ve-
remle boğuşan halk, ahırda yatarken...
Bugün bazılarının yere göğe sığdıramadığı
Abdülhamid'in 16 tane eşi vardı: Nazikeda,
Safinaz, Dilpesent, Peyveste, Nazlıyar, Bidar,

Mezide, Emsalinur Hanım...
16 tane... Yaş itibariyle, tamamı çocuktu.
Abdülmecid'in 22 eşi vardı. Ahali ineğine ve-
recek saman bulamazken, o sarayında iki
futbol takımı kadar kadınla yatıyordu. 

Kadın, insan değildi. Tiyatro yok, müzik
yok, resim yok, heykel yok, spor yoktu. Ar-
keolojik eserler, öyle gizli saklı değil, padi-
şahların hediyesi olarak, trenlerle çalınmıştı
Saat kaç birader?" diye sorduğunda, her ka-
fadan ayrı bir ses çıkıyordu. Kimisi hicri tak-
vim kullanıyordu, kimisi Rumi takvim
kullanıyordu. Kimisinin Şubat'ı kimisinin

Aralık'ına denk geliyordu. Herkes aynı
zaman dilimindeydi, ama farklı aylarda yaşı-
yordu! Ağırlık dirhem, okka, çeki ile ölçülü-
yordu. Uzunluklar arşın, kulaç, fersah ile. Ne
ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyordu,
ne uzunluğumuz... Ölçülerimiz Ortaçağ'dı.
Erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların
sadece binde dördü okuma yazma biliyordu. 

Hiç unutmuyorum yıl 1947 yazın ba-
bamla kışlaya giderdim. Yeni askerler gelmiş
babam dizilmiş askerlere okuma yazma bi-
lenler bir adım öne çıksın derdi yüzlerce as-
kerden 8-10 asker çıkardı. Onlar bölük
yazıcısı falan olurdu. Osmanlıca denilmişti.
Arapça, Farsça, Fransızca, İtalyanca keli-
meler, Levanten terimler dilimizi istila et-
mişti. Karşılıklı sesli-sessiz harfleri olmayan
Arapçayla Türkçe yazmaya çalışıyorlardı.
Harf devrimi yapıldı, bir gecede cahilleştiril-

dik, denildi... İbrahim Müteferrika'dan itiba-
ren 150 sene boyunca basılan kitap sayısı
kaçtı biliyor musunuz? Sadece 417'ydi. Bun-
ların da çoğu gayrimüslimlerin matbaasın-
dan çıkmıştı. Ki zaten, Müteferrika da
devşirmeydi, Macar'dı. Bu topraklara kitap
gelene kadar, Avrupa'da 2.5 milyon farklı
kitap basılmış, 5 milyar adet satılmıştı. Vol-
taire, bir kitabında şu ağır tespiti yapmıştı:
"İstanbul'da bir yılda yazılanlar, Paris'te bir
günde yazılanlardan azdır!" Ve neymiş efendi
çocuklar Arapça öğrenecek, mezar taşı oku-
yacakmış..."

Ey Türk çocuğu dininden uzaklaşma ama
ilimden, bilimden de uzaklaşma. Yoksa tüm
İslam ülkelerinde olduğu gibi geri kalırsın.
Her ülkeden geri kaldık eğitimde. Osmanlıya
özenenlere takdim olsun. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle.

Dünyada eğitimde nerelerdeyiz?

SILIVRI’YI TARIM
USSU YAPACAGIZ
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri tarım kurum ve kuruluşlarının
ortaklaşa düzenlediği 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programına katıldı. 
Burada konuşan ve Silivri'yi tarımın üssü yapacağını söyleyen Yılmaz, 
"Bizlerin tarımsal üretime dönme, destekleme gibi sorumluluğu olmalı" dedi

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Okullara ara tatil
Milli Eğitim Bakanı

Ziya Selçuk eğitimde
yeni düzenlemeler

hakkında bilgi verdi.
Selçuk yeni dönemde

Nisan ve Kasım
aylarında iki ara

tatil olacağını söyledi.
Yaz tatili iki hafta

kısalacak, Nisan ve
Kasım'da ara tatil 

olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
yaptığı son dakika açıklamasında
ara tatillerden yeni bir yapılanma-

nın söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Sel-
çuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının
nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil
olarak planlandığını açıklarken “18-22 Kasım
2019’da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan
2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verile-
cek” dedi.
"Nisan ve Kasım’da birer haftalık ara tatil ola-
cak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu
değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10’luk
indirimden söz ediyoruz" diyen Selçuk, "Ara
tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işle-
yişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler ya-
parak çeşitli iyileştirmelere gidecekler.
Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğ-

retmenlere dinlenme ve
etkinliklere katılma fırsatı
veriliyor. Öğretmenleri-
miz çok yoruluyorlar. Ara
tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer
haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlen-
dirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere
katılması da hedefleniyor" açıklamasını yaptı. 

Yeni sistemin ayrıntıları?

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken
açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak
bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da
başlayacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil
yapılacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar bi-
rinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31
Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da çiftçiliğin ve tarımın önemine değinerek yapacağı çalışmalardan
bahsetti. Yılmaz, “Bizlerin tarımsal üretime dönme, destekleme gibi sorumluluğu olmalı" diye konuştu. 
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Derbinin biletleri satısa cıktı
TraBzonSpor’un Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü
haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa
sunuldu. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyu-
mu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350 TL, VIP

Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL,
Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60
TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL.

GALATASARAY MI
BASAKSEHIR MI?

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezo-
nunda sona gelindi ve şampiyonluk dü-
ğümü çözülüyor. Bir tarafta 2014 yılında
kurulan ve her yıl oynadığı futbolun üs-
tüne koyarak şampiyonluk kupasının bir
ucundan tutmuş, ilçe takımı olarak büyük
bir başarıya yaklaşmış Medipol Başakşe-
hir, diğer tarafta Süper Lig'de en çok 

şampiyon olmuş ve kupalara 
ambargo koymuş Galatasaray

8 puanlık farkı kapatarak ligin 33'üncü
haftasında final mücadelesine çıkacak
olan Galatasaray'ın Başakşehir ile ara-

sındaki mücadeleyi kazanan ekip sezonu şam-
piyon tamamlayacak. Olası bir beraberlikle
ligin kaderi son haftaya kalacak ve Beşiktaş'ın
da şampiyonlukta ufak da olsa bir şansı bulu-
nacak. 19 Mayıs Pazar günü Türk Telekom
Stadı'nda oynanacak mücadelede ligin kaderi
belirlenecek. İki takımın bir birine olan artı ve
eksileri değerlendirildiğinde ev sahibi olmanın
avantajıyla Galatasaray bir adım önde gö-
rünse de deplasmanda daha çok puan topla-
yan ve etkili bir oyun sergileyen Medipol
Başakşehir'in de maçtan 3 puanla ayrılıp şam-
piyonluğu sürpriz olmayacak.

Cimbom evde geçit vermiyor

Deplasmanda inişli çıkışlı bir grafik sergileme-
sine rağmen iç saha per-
formansıyla ligin
tepesinde yer alan Gala-
tasaray bu sezon 16 iç
saha maçında 12 galibi-
yet ve 4 beraberlik elde
ederken mağlubiyet yüzü
görmedi, 40 puan top-
ladı. 45 gol atan sarı kır-
mızılı takım kalesinde 11
gol gördü. İç sahada
kaybettiği puanlarla lig-
deki avantajını Galatasa-
ray'a kaptıran Medipol
Başakşehir ise ligin en iyi
deplasman takımı konu-
munda. Turuncu laci-
vertli takım 16 dış saha
maçında 9 galibiyet elde
ederken 5 beraberlik ve 2
mağlubiyet aldı ve 32
puan topladı. Bu maç-
larda kalesinde 9 gol
gören Başakşehir, rakip ağlara 21 gol bıraktı. 

Diagne tehlike yaratabilir

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sona ge-
lindiğinde takımlarına büyük katkı sağlayan iki
oyuncu Mert Günok ve Mbaye Diagne'nin
performansları da merak konusu. 32 hafta so-
nunda kalesinde sadece 19 gol gören Mert'in
karşısında 28 maçta 30 gol atarak ligin gol
kralı olan Diagne olacak. Mert bu sezon 32
maçın 17'sinde kalesini gole kapatırken, Di-
agne ise 28 maçın 19'unda rakip kaleleri hava-
landırdı ve toplamda 30 gol attı.

İki takım da oyunun hakimi

Süper Lig'in ilk 2 sırasında alan Medipol Ba-
şakşehir ve Galatasaray oynadıkları maçlara
bakıldığında topa sahip olma istatistiğinde de
ilk 2 sırada yer alıyor. Fatih Terim'in öğrencileri
32 maçta yüzde 55.9 ile lig deri olarak topa
sahip olurken, Abdullah Avcı'nın ekibi ise
yüzde 55.8 ile 2'nci sırada yer alıyor. İki takı-
mın da rakipleriyle mücadelelerine bakıldı-
ğında topa sahip olduğu görülürken pas
yüzdelerinde ise yüzde 83.2 ile Başakşehir ligin
en çok pas yapan takımı durumunda. Galata-
saray ise yüzde 82.6 ile 2'nci sırada. 

Hücum gücü yüksek

68 gol atan Beşiktaş'ın ardından 67 golle ligin
en çok gol atan takımı olan Galatasaray, maç
başına 14.1 şut çekerken bunların 4.9'unda ba-
şarılı oldu. Medipol Başakşehir ise maç başına

14.3 şut çekerken maç başına isa-
betli şut ortalaması ise 5. Bol şutlu
bir mücadelenin şifresini veren bu
istatistiklere bakıldığında atak
gücü ve kalenin bolca yoklanacağı
bir mücadele olacak.

İki hoca da zor virajda

Süper Lig'in 2 önemli teknik
adamı Abdullah Avcı ve Fatih
Terim Süper Lig'de 5'inci maçla-
rında karşı karşıya gelecek. İki ho-
canın da 1'er galibiyeti bulunurken
2 maç ise beraberlikle sonuç-
landı. 1999-2000 sezonunda
İstanbulspor'un başınday-
ken Galatasaray deplas-
manına çıkan Avcı,
deplasmandan 1-1'lik
eşitlikle döndü.
2011-2012 sezonu-
nun ilk maçında
Galatasaray, Ata-

türk Olimpiyat Stadı'nda İs-
tanbul Büyükşehir
Belediyespor'a 2-0'lık skorla
mağlup oldu. 2017-2018 sezo-
nunun 29'uncu haftasında kritik
bir mücadeleye çıkan Galatasa-
ray ve Medipol Başakşehir ara-
sındaki mücadeleyi ev sahibi olan
sarı kırmızılı takı 2-0'lık skorla kaza-
narak liderlik koltuğuna oturdu ve se-
zonu şampiyon tamamladı. Bu sezon
Başakşehir'in ev sahipliğinde oynan maç ise
1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

2014 sezonuyla birlikte Medipol Başakşehir
ismiyle ligde yer alan turuncu lacivertliler
sarı kırmızılılar ise ligde 9 mücadeleye çı-
karken 4 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağ-

lubiyet aldı. Bir kez de kupada
karşılaşan iki takımın mücadele-

sinden galip ayrılan ekip
Başakşehir oldu. 

Başakşehir
üstün

Deplasmanda inişli çıkışlı bir
grafik sergilemesine rağmen
iç saha performansıyla ligin

tepesinde yer alan 
Galatasaray bu sezon 16 iç

saha maçında 12 galibiyet ve
4 beraberlik elde ederken

mağlubiyet yüzü görmedi, 40
puan topladı. 45 gol atan

sarı kırmızılı takım kalesinde
11 gol gördü.

Besiktas sil bastan
Başkan Fikret Orman, toplan-
tıda yönetime yeni giren Doğan
Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğ-
lu'nu ayrıca tebrik ederken, bir
önceki dönemden gelen yönetici-
lere de tekrar başarılar diledi. Or-
man'ın henüz görev dağılımı
yapmayacağını ancak kulübün
işleyişini olumsuz etkilememesi
için bir önceki dönemde yürütü-
len görevlerin belli bir süre daha
devamını istediği öğrenildi. Son
başkanlık dönemine giren Fikret
Orman'ın toplantıda, "Yeni
dönem hepimize hayırlı olsun.
Artık kenetlenme ve huzursuzluk
olmadan icraat yapma zamanı.
Güzel bir ekip oluşturduk. Bu
ekipten yanlış bir davranış ve söz
çıkmayacağına eminim. Allah

bizi utandırmasın'' dediği akta-
rıldı.

5 isimden biri olacak

Siyah beyazlı yönetimin ilk ic-
raatı sezon biter bitmez en geç 1
hafta içinde teknik direktörü
açıklamak olacak. Görüşülmesi
kesin olan isimler ise Mircea Lu-
cescu, Sergen Yalçın, Okan
Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun
Korkut. Türkiye'deki futbol orta-
mını çok iyi bilmesi ve Süper Lig
tecrübesinin olması Lucescu'yu
avantajlı duruma getirse de,
siyah beyazlı taraftarların çok is-
tediği Sergen Yalçın en güçlü 2.
aday konumuna yükselmiş du-
rumda. Daha önce taraftar iste-
mediği için Burak Yılmaz'ı

almayan ve 1.5 sezon sonra
transfer eden Orman'ın, 'bir daha
taraftara göre hareket etmemek'
düşüncesinde olması Sergen Yal-
çın'ın önündeki en büyük engel
olarak duruyor. Ancak; Sergen
Yalçın konusunda Fikret Or-
man'ın tüm kapıları kapatmadığı
ve taraftarın ilgisinden önce de
hoca adaylarında biri olduğu için
görüşülecek kesin isimler arasına
dahil edildiği bildirildi. Beşiktaş
yönetiminin diğer teknik direktör
aday sıralaması ise Okan Buruk,
Tayfun Korkut ve Abdullah Avcı
şeklinde. Bu arada adı sürekli
gündemde tutulan yardımcı an-
trenör Guti'nin de teknik direk-
törlük için düşünülmediği gelen
bilgiler arasında. DHA

Transfer üç isime emanet
Sezon sonu geniş kapsamlı bir transfer harekatı
yapacak olan Beşiktaş'ta transfer komitesi de
genişliyor. Mevcut bütçe azaltılacağı için kiralık
ve bonservisi elinde olan oyuncular üzerine yo-
ğunlaşacak olan siyah beyazlılarda, Umut
Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu devre ara-
sından bu yana çalışmalarını sürdürüyor ve
hatta bir çok futbolcu ile temasa bile geçilmiş
durumda. Bu ikiliye ligin bitiminden itibaren  2.

başkan Serdal Adalı da dahil olacak ve transfer
3 koldan yürütülecek. 2'nci başkan olduğu için
normal prosedüre göre transferlerde zaten yet-
kili olan Adalı, yeni dönemde Umut Güner ve
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber transfer
çalışmalarına katılacak ve Beşiktaş'ın yeni kad-
rosunu bu üçlü kuracak. Adalı; aynı zamanda
başkan Fikret Orman'ın yapacağı teknik direk-
tör görüşmelerinde de yer alacak. 

Beşiktaş'ta pazar günü seçilen Fikret Orman başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısını  gerçekleştirdi. Toplantıda
teknik direktör konusundan transferlere ve kulübün mali durumuna kadar bir çok konunun konuşulduğu bildirildi

Fırtına çok sert esiyor
Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor,
ligde kalan iki haftada hanesine en az 1 puan yazdırması
durumunda son 8 sezonun en yüksek puanına ulaşacak
Spor Toto Süper Lig’de 4’üncü
sıradaki yerini garantileyen ve üç
sezonluk aranın ardından bu sezon
Avrupa Kupaları’na katılmaya hak
kazanan Trabzonspor, teknik direk-
tör Ünal Karaman yönetiminde
rekora koşuyor. 57 puanı bulunan
bordo-mavililer, ligde kalan son iki
haftada hanesine en az bir puan
yazdırması halinde son 8 sezonun
en yüksek puanını toplamış olacak.

İlk olacak

2010-11 sezonunda 82 puan
toplayan Trabzonspor, 2011-12 se-
zonunda 56, 2012-13 sezonunda
46, 2013-14 sezonunda 53, 2014-
15 sezonunda 57, 2015-16 sezo-
nunda 40, 2016-17 sezonunda 51
ve 2017-18 sezonunda 55 puan
hanesine yazdırabilmişti. Bu sezon
57 puan toplayan ve son 8 sezon-
daki en yüksek puanına
ulaşmasına tek puan kalan Trab-
zonspor, ligde kalan iki haftada
sahasında Beşiktaş ile
karşılaştıktan sonra son hafta
Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Düşen takımlar inceleniyor

Bu arada gelecek sezon için
planlamasını yapmaya başlayan ve
transferde sezon başında olduğu
gibi yine düşük maliyetli oyuncu-

lara yönelecek olan Trabzonspor
Kulübü, Süper Lig’e veda eden
takımları da mercek altına alıyor.
Bordo-mavililer bu takımlardaki
oyuncular için detaylı bir çalışma
yapıp, uygun şartların oluşması
durumunda belirlenecek
oyuncuları değerlendirebileceği
öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor’da
ligde kalan iki maçın
tamamlanmasının ardından trans-
fer çalışmalarına da hız verileceği
kaydedildi. 

Fikret
Orman




