


R amazan ayında en sık rastlanan sı-
kıntıların başında uyku düzeninin
bozulmasına bağlı olarak yaşanan

uykusuzluk geliyor. Özellikle iftar ve sahur
arasındaki sürenin kısa olması, yanı sıra sa-
hura kalkmak için uykunun bölünmesi nede-
niyle ertesi gün açlık ve susuzluktan ziyade
uykusuzlukla baş etmek durumunda kalına-
biliyor. Bu sorunla karşılaşmamak için
mümkün olduğunca erken yatıp yeterli uy-
kuyu alarak güne başlamak gerekiyor. Bu-
nunla birlikte süresi ne olursa olsun kaliteli
bir uyku geçirecek ortamın yaratılması da
son derece önem taşıyor. Şartları uygun olan
kişilerin öğlen arasında yapacakları kısa bir
şekerleme uykusu da günün geri kalanını
daha enerjik geçirmeye yardımcı olabiliyor.

Susuz kalmayın

Oruç tutmak bedeni susuz bırakmak anla-
mına gelmiyor. Susuzluk yaşanmaması için
iftar ve sahur arasında mümkün olduğunca
su tüketimini artırılması önemli. Aksi tak-
dirde, yetersiz su alımı ertesi gün daha yor-
gun hissedilmesinin yanında, sinirlilik ve
kırılgan olmak gibi duygu değişikliklerine de
neden olabiliyor. Bunu önlemek için iftar ve
sahur arasında en az 2 litre su tüketmek, ay-
rıca çay, kahve, şekerli sıvılar ve enerji içecek-
leri gibi susuzluğu artırabilecek içeceklerden
de uzak durmak gerekiyor.

Yorgunluğu yenin

Ramazan’da özellikle günün ikinci yarısında
açlık hissiyle birlikte halsizlik ve yorgunluk

şikayetlerinin artabildiğini söyleyen Dr.
Kerim Çıkım, “Özellikle çalışmak zorunda
kalanlar kişilerin enerjilerini gün içine den-
geli yaymaları gerekiyor. Bunun için de aşırı
enerjiden ve fiziksel yorgunluktan kaçınmak
önem taşıyor. Enerjim var diye sabah saatle-
rinde fazlaca yorulmanın iftara kadar gücün
yetmemesine neden olabileceğini unutma-
mak gerekiyor. Fiziksel gücü dengeli kullan-
mak, güç gerektiren işler yapılıyorsa da kısa
molalar vermek bu konuda yardımcı 
olacaktır” diyor.

Kalp ve solunum şikayetleri

Gün boyu süren açlığın sonunda iftar sofra-
larında sıklıkla yapılan hatalardan biri de
tüm yemekleri aynı anda ve hızlıca tüket-
meye çalışmak oluyor. Ancak midenin bir
anda dolması, gün boyu boş iken birden
fazla çalışmaya zorlanması, sık sık nefes al-
maya, kalp atışının hızlanmasına yol açabili-
yor. Hatta bu durum kalp krizine varacak
derecede ciddi sonuçlar doğurabileceği için
iftarda mümkün olduğunca yavaş yemeye
dikkat etmek gerekiyor.

Sindirim problemleri

Açlık endişesiyle iftar ya da sahurda yanlış
besinleri tercih etmek ve çok fazla yemek ye-
menin sindirim sistemi problemlerini de be-
raberinde getirdiğini söyleyen Dr. Kerim
Çıkım, “Özellikle uykudan fedakarlık yap-
mamak için gece yatmadan yemek ve sahura
kalkmamak tercih edilebiliyor. Ancak sıklıkla
yapılan bu hata sindirim sistemini zorlayabi-

liyor. Halbuki zaten dolu olan mideye daha
fazla gıda göndermek uzun süre tokluk sağ-
lamayacağı gibi sindirim zorluklarına da yol
açabiliyor. Gaz, şişkinlik, ağıza acı su
ve/veya gıdaların geri gelmesi gibi sorunlar
görülebiliyor. Bu nedenle kesinlikle sahura
kalkmak, uzun sürecek açlık için sahurda
protein ağırlıklı yiyecekleri tercih etmek gün
boyu tok kalmanıza yardım edecektir. Bu-
nunla birlikte sindirim sorunları yaşamamak
için kahvaltı şeklinde yemek iyi bir tercih ola-
caktır” diye konuşuyor.

Kabızlık sorununa dikkat

Ramazanda katı gıdalarla beslenmek, yeterli
sıvı tüketmemek gibi nedenler kabızlığa yol
açabiliyor. Tok tutması için tercih edilen
ekmek, börek, kraker gibi gıdaları daha çok
tüketmek barsak alışkanlığını değiştirebiliyor.
Sonuçta karın ağrısıyla birlikte kabızlık kaçı-
nılmaz oluyor. Önlemek için mümkün oldu-
ğunca alışık olunan beslenme düzeninde
hareket etmek gerekiyor. Bununla birlikte, if-
tarda birden yemeğe başlamamak, önceliği
sıvı gıdaları vererek yavaş yavaş tüketmek,
ana yemekte salata, hafif zeytinyağlı yemek-
ler ve arkasından çok şekerli olmayacak şe-
kilde sütlü tatlıları tercih etmek de yarar
sağlıyor. Sahurda ise kahvaltı şeklinde daha
hafif, daha çok tok tutacak gıdalar tercih
etmek ve yeteri miktarda su içmeyi unutma-
mak gerekiyor. Ayrıca iftar sonrası yapılacak
kısa yürüyüşler de bağırsak hareketliliğini
sağlamaya yardım edebiliyor. 
HABER MERKEZİ
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İ ktidar ve otoriteye gücünü veren ve
kuştan balığa kadar her canlının eğiti-
minin temelini oluşturan ödül ve ceza

olgularını bilmekte büyük yarar var. Davranış
bilimi, davranışın sebepleri ile değil, doğru-
dan kendisiyle ilgilendiği için bu terimlerin
günlük kullanış şeklini değil bilimsel anlamını
yazacağım. Bu yazıdan sonra kedilerinize,
köpeklerinize bile birçok numara 
öğretebileceksiniz.

Ödül ve ceza nedir?

Psikolog, Pedagog, Sosyolog ve eğitimcile-
rin bildiği gibi; ödül ve ceza, Burrhus Frede-
ric Skinner tarafından 1938 yılında ''edimsel
şartlanma'' nın temelleri olarak tanımlanmış-

lardır. Bir davranışın tekrarlanması için yapı-
lan işlere ödül, tekrarlanmaması veya azal-
ması için yapılan şeylere ise ceza denir.
Pozitif ve negatif olarak ikişer şekilde tanım-
lanırlar. Genelde böyle dendiğinde olumlu
veya olumsuz şeklinde anlaşılsa da aslında
doğrusu bir şey vermek (pozitif) veya almak-
tır (negatif).

Davranış bilimi açısından 
ödül ve ceza nedir? 

Yani bir işin yapılması için birine bir şey
vermeye pozitif ödüllendirme ve bir şey al-
maya negatif ödüllendirme denir. Normalde
anladığımız ödül aslında pozitif ödüldür. Ne-
gatif ödül ise olumsuz veya istenmeyen bir

hal veya etkenin ortadan kalk-
ması için yapılan davranıştır.

Pozitif ceza nedir?

Ceza konusunda da durum benzerdir. İs-
tenmeyen bir davranışın tekrar görülmemesi
için bir şey vermeye pozitif ceza, almaya ise
negatif ceza denir. Yani davranışı tekrarla-
mamak için hoşumuza gitmeyen bir şeyin
(acı, açlık veya üşüme gibi) olması pozitif ce-
zalandırma, aynı şey için sevdiğimiz bir du-
rumun sona ermesine (veya erdirilmesine) ise
negatif cezalandırma denir.

Örnekler ile çok daha kolay anlaşılır bu
konular değil mi?

Çocuğunuz odasını topladığında ona çiko-
lata verirseniz bu pozitif ödüllendirmedir.
Çocuğunuz çikolata edinmek için odasını top-
lama davranışını tekrarlayacaktır. Yetişkin
biri üzerinden örnek vermek gerekirse, gitti-
ğiniz bir kafe de çok eğlendiyseniz o kafeye
tekrar gitme olasılığınız yüksek olur
diyebiliriz.

Davranış Bilimi Açısından Ödül ve Ceza
Soğuk havada kalın giyinirseniz bu negatif

ödüllendirmeye örnek olacaktır. Burada "alı-
nan" üşüme hissidir. Yani kişi üşümemek için
ileride kalın giyinecektir. ''E tabi öyle olur,
aptal değiliz'' dediğinizi duyar gibiyim. O
zaman şu çarpıcı örneği düşünün. Uzun süre-
dir bağımlı olan bir eroinman artık eroinin
keyif vermesi nedeniyle değil, yoksunluk kri-

zine yakalanmamak için alışkanlığına 
devam eder.

Çocuğunuz küfür ettiğinde ona vurursanız.
Bu çocuğunuzun dayak yememek için küfret-
memesini sağlayacağından pozitif cezalan-
dırma olur. Ödüllendirmedeki kafe örneğine
dönersek, tahmin ettiğiniz üzere, atıyorum
bir restoranda dayak yerseniz, bir daha oraya
gitme davranışında bulunmazsınız.

Negatif cezalandırma ise yanlış yere park
ettiğinizde para cezası almanız gibi örnekle-
nebilir. Para vermemek için doğru yere park
etmeye çalışırsınız. İlla çocuk örneği istiyor-
sanız, sizin için endişelensem de, yaramazlık
yapınca en sevdiği oyuncağına el koymayı
veya televizyon seyretmesine izin vermemeyi
sunabilirim. Oyuncağından veya televizyon-
dan ayrılmamak için yaramazlık yapmaya-
caktır çocuk.

Ödül ve ceza nasıl uygulanmalıdırlar?
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İlaç kullanımını
aksatmayın

Ramazan ilerlerken oruca adaptasyon sağlanmaya başlandı.
Bununla birlikte yaşam dengesindeki değişimden kaynaklanan bazı
sorunlar da yaşanması mümkün. Acıbadem International Hastanesi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, özellikle ilaç kullanan
kişilerin bu konuda ihmalkar olmaması gerektiğini ifade etti

İlaç kullanmakla birlikte
Ramazan için doktorun-
dan “oruç tutabilir” onayı
alan kişilerin ilaç saatle-
rini mümkün olduğunca
aksatmamaları da son de-
rece önem taşıyor. Tüm
ilaçları iftarda aynı saatte
ve tek seferde almaya ça-
lışmanın en sık yapılan
hatalardan biri olduğunu
söyleyen Dr. Kerim Çıkım,
“Bu durumda birbirleriyle
etkileşim nedeniyle ilaç
etki süreleri değişebile-
ceği için fayda yerine
zarar görebilirsiniz. İlaçla-
rın kullanım zamanları
için, iftar açılınca hemen
aç karına az miktarda su
ile, iftardan sonra tok ka-
rına, gece yatmadan,
sahur başlangıcı aç ka-
rına ve sahur sonunda
tok karına ya da yatma-
dan önce olmak üzere çe-
şitli seçenekler olduğunu
unutmayın. En uygun ola-
nını doktorunuz ile birlikte
kararlaştırın” diyor.

Şakası yok!

Reflüsü olanlar dikkat!
Ramazan’da iftar ve sahur zamanı yemeğe aşırı yüklenme ve yanlış beslenme sonucu
mide rahatsızlıkları oluşabilir. Özellikle reflüsü olanların ayrıca dikkatli olması gerekiyor

UZUN süren açlığı takiben fazla
miktarda ve hazmı güç besinlerin
hızlı bir biçimde tüketilmesi so-

nucu, mide boşalma zamanı uzar ve mide-
nin sindirim için ürettiği asit miktarında artış
meydana gelir. Günü yoğun bir çalışma tem-
posu içerisinde ve oruçlu geçiren ve bu şe-
kilde yanlış beslenenlerde yemek sonrası
uyku ihtiyacı da kaçınılmaz olur ve yemek
yer yemez uzanmak ihtiyacı hissederler.
Bütün bunların sonucunda ise reflü ortaya
çıkması veya var olan reflü hastalığının şid-
detlenmesi kaçınılmazdır! Liv Hospital Gas-
troenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur
Şimşek reflü hastalarına önerilerde bulundu. 

Neler yapmalı?

Günlük kalori ihtiyacının çok üzerinde bes-
lenmemeli. İftar ve sahur arasında ek öğün-
ler alınmalı, tek öğünde aşırı yemekten
kaçınılmalıdır. İftar su veya çorba gibi sıvı be-
sinlerle açılmalı. Bunları bitirdikten sonra 15-
20 dakika beklenerek diğer besinlere
geçilmelidir. Yemekler iyi çiğnenerek öğütül-
meli ve hızlı yemekten kaçınılmalıdır. Çiğ-
neme tükrük ve mukus salgılanmasını
sağlayarak yemek borusu ve midenin iç yü-
zünü döşeyen örtüyü mide asidine karşı ko-
rumaktadır. İftar veya sahurda yemeği
takiben hemen yatılmamalı, 2-3 saat beklen-
melidir. Reflüyü artıran veya kolaylaştıran

besinlerden (yağlı yiyecekler, kızartmalar,
acılı-baharatlı yemekler, aşırı kahve ve demli
çay, gazlı içecekler, sigara, alkol vb) kaçınıl-
malıdır. Reflü hastalığı için doktorunuzun
önerdiği mide asit salgılan-
masını azaltan ilaçlar
iftar ve sahurda
alınmalıdır.

Ülseri olan
oruç tutmalı
mı?

Önceden
mide

ülseri olanların Ramazan ayı öncesinde he-
kimlerine başvurmaları yararlı olacaktır. Bu
hastalar, geçirdikleri ülser hastalığına bağlı
mide veya on iki parmak bağırsağında kalıcı
bir hasar yoksa ve ülser tamamıyla iyileştiyse
oruç tutabilirler. Ülserin tekrarlamasını önle-
mek için günde bir adet mide koruyucu ola-
rak bilinen ve mide asit salgısının
azaltılmasını sağlayan ilaçlar alınmaya
devam edilmelidir. Ramazan ayının özellikle
ikinci yarısında ülseri olan kişilerin ağrıla-
rında artma veya ülsere bağlı kanama veya
delinme gibi istenmeyen durumların sıklı-
ğında artış görülür. Yemekten ortalama 1.5 -
2 saat sonra meydana gelen ve tekrarlayan
kusma şikayeti olan kişilerle, özellikle geceleri
uykudan uyandıran,kişiler ülser açısından

değerlendirilmelidir. 

Sıvı tüketimini arttırın

Oldukça uzun süren açlık süresi ve
mevsim nedeniyle artan hava sıcak-
lığı oruç tutmayı zorlaştırmakta ve
bazı önlemler almayı gerekli hale ge-

tirmektedir. Beslenme açısından dik-
kat edilecek en önemli noktalar ise;
sıvı tüketimini arttırmak, az baha-
ratlı gıdalar tüketmek, yoğun tuz
içeren salamura besinler ve şarkü-
teri ürünlerinden ve kızartmalardan

kaçınmak gerekmektedir.

Kulak sorunu
baş döndürüyor

İnsanın kendisinin veya çevresinin
döndüğünü hissetmesine neden olan
vertigo, yaşam kalitesini önemli öl-

çüde düşüren bir sorun. sıklıkla da bir iç kulak
probleminden kaynaklanıyor. Dengeyi sağla-
mada iç kulaklar, gözler, derin duyu alıcıları ve
merkezi sinir sistemi gibi birçok doku ve orga-
nın görev yaptığını belirten Kulak Burun Boğaz
Uzmanı Op. Dr. Hamdi Yakut, denge sistemini
en çok etkileyen durumların kan dolaşımı,
travma, iltihap, alerji ve kronik hastalıklar oldu-
ğunu söylüyor.

Sıvı basıncı tehlikeli

Baş dönmesi yani vertigo, yaşamı zorlaştıran
önemli bir denge sorunu. Baş dönmesi veya
denge problemi olan kişinin detaylı bir muaye-
neden geçirilmesi gerektiğini belirten Yakut,
baş dönmesinin birçok nedenden kaynaklanabi-
leceğini belirtiyor. Yakut, “İç kulakta sıvı basın-
cının artması, enfeksiyon sonucu iç kulak
denge bölümündeki sinir hücrelerinin görev
yapmaması, orta ve iç kulağı birbirinden ayıran
zarların yırtılması, denge sisteminde oluşan iyi
huylu tümörler, iç kulaktaki kalsiyum kristalleri-
nin kontrolsüz hareketleri, araç tutması, yaşlı-
lığa bağlı baş dönmesi gibi daha pek çok
hastalık baş dönmesine neden olabilir” diyor.

Kontrolleri aksatmayın

Op. Dr. Hamdi Yakut, baş dönmesi olan hastala-
rın dikkat etmesi gereken noktaları ise, “Bu
hastaların evde uygulayabileceği bazı egzersiz
hareketleri vardır. Bunları ya doktor tarif eder
ya da broşürlerle bilgi verilebilir. Bu egzersizleri
aksatmadan yapmak gerekir. ayrıca stresten
kaçınmalı, çay, kahve fazla tüketilmemeli, si-
gara ve alkolden uzak durulmalıdır. Gereken
durumlarda tuz kısıtlanmasına gidilebilir. Kan
şekerinin düşmemesi için yemek öğünleri at-
lanmamalıdır” diye özetliyor.
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F atih'te bir erkek ile bir kadının, turist olan başka
bir çiftle yol ortasında konuştuğu ve ellerindeki
dolarları gösterdiğini fark eden polis ekipleri du-

rumu takibe aldı. "Tırnakçılık" tabir edilen el çabukluğu
ile para çalma yöntemini gerçekleştirmeye çalıştıkları tes-
pit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üze-
rinden Mohsen Naderi ve Sakıneh Bakhshıan adına
düzenlenmiş iki pasaport çıktı. Ancak yapılan incele-
mede pasaportların sahte olduğu ve şüphelilerin ger-
çekte İran uyruklu Ali Rıza P. ile Sakıneh P. olduğu
belirlendi. Bu arada şüphelilere olaylar sırasında yardım
eden Bahman N.' de polis tarafından yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen
şüphelilerin Fatih ve Şişli ilçelerinde bir çok olay gerçek-
leştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, diğer turistlerin ya-
nına yaklaşarak önce ellerindeki dolarları gösterdikleri ve
mağdurların üzerindeki paralarla karşılaştırmak istedik-
lerini söyledikleri, paraları da incelerken el çabukluğu ile
bir kısmını çaldıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamam-
lanan şüpheliler Ali Rıza P ile Sakıneh P. tutuklanırken
diğer şüpheli serbest bırakıldı. DHA
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İstanbul'da paraları tanımak bahanesiyle, yanlarına yaklaştıkları turistlerin verdiği paraları, tırnakçılık 
yöntemiyle çaldıkları tespit edilen İran uyruklu 1' kadın 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. 
Şüphelilerin turistleri dolandırma ve paralarını çalma anları ise kameralar tarafından görüntülendi

suCusTu 
YakaLanDiLar

Otomobil evin bahçesine düştü
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, park halindeki 
otomobile çarparak, otomobille bir evin bahçesine düştü. Olayda 1 kişi ağır yaralandı

Bayramtepe Mahallesi, Barbaros Caddesi üze-
rinde saat 16.00 sıralarında yokuş aşağı inen vinç,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme-

siyle yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. Ar-
dından otomobille birlikte bir evin bahçe katına düştü.
Vincin çarptığı sırada otomobilin başında olan araç sahibi
ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekip-
leri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Gürültü koptu

Olay sırasında büyük bir gürültü duyduklarını belirten semt
sakinleri, benzer bir kazanın daha önce de yaşandığını ifade
etti. Bahçeye düşen otomobil vinç yardımıyla kaldırılırken,
kaza yapan vinci kaldırmak için çalışma başlatıldı. Kaza
yapan vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine
götürüldü. DHA

aVa gİTTİLEr

aVLanDiLar

Trafik magandası

yakalandı
Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle sık sık şerit değiştiren, zikzaklar yaparak
trafiği tehlikeye düşüren sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 5 bin 
118 lira cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu

sosyal medya üzerinde
Bağdat caddesinde oto-
mobiliyle sürekli şerit de-

ğiştirirken görüntüleri yayınlanan
sürücü, Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü Sivil Trafik ekiplerince belir-
lendi. Ekiplerce yakalanarak
Göztepe Polis Merkezi'ne getirilen
sürücü B.B.'ye 2918 sayılı Karayol-
ları Trafik Kanununun 67/1-d (Her-
hangi bir zorunluluk

olmaksızın,karayollarında dönüş ku-
ralları dışında bilerek ve isteyerek
aracın el freninin çekilmesi suretiyle
veya başka yöntemlerle aracın ani
olarak yönünün değiştirilmesi veya
kendi etrafında döndürülmesi) mad-
desine istinaden 5010 TL, 73/A
(Araçları kamunun rahat ve huzu-
runu bozacak veya kişilere zarar ve-
recek şekilde saygısızca sürmek)
maddesine istinaden 108 TL olmak

üzere toplam 5118TL para cezası
kesildi. B.B'nin ehliyetine 60 gün
süre ile el konuldu. 

Ehliyetini geri alabilir

Sürücü B.B., bu sürenin dolmasının
ardından psiko-teknik değerlendir-
meden ve psikiyatri uzmanının mua-
yenesinden geçip "Sürücü belgesini
geri alabilir." onayı aldıktan sonra
ehliyetini geri alabilecek.

Çarşı liderine
silahlı saldırı
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın
liderlerinden Ayhan Güner silahlı
saldırı sonucu yaralandı

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Be-
şiktaş Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz
salı günü saat 22.00 sıralarında meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce Çarşı grubu
liderlerinden Alen Markanyan'ı bacağından vuran
Harun Dulkara, aynı taraftar grubundan Turgut
Kubilay Koçhan ile 'yan bakma' nedeniyle tartış-
maya başladı. İkili arasındaki kavganın büyümesi
üzerine Turgut Kubilay Koçhan bir börekçiden
bıçak alıp dışarıya çıktığı sırada Harun Dulkara ya-
nında bulunan silahı ateşledi. İkiliyi de tribünlerden
tanıyan Ayhan Güner kavgayı ayırmak istediği sı-
rada bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. 

Tedavisi devam ediyor

Olaydan kısa bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet
Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tara-
fından Harun Dulkara yakalanarak gözaltına alındı.
Dulkara, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı. Ayhan Güner'in ise hastane-
deki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. DHA

Sahur vakti
kursun
panigi

esenyurt'ta Kaplan ailesi-
nin evine sahur vakti kurşun
isabet etti. Olay, Esenyurt

İnönü mahallesi 451 Sokak 6 numarada
bulunan apartmanda meydana geldi.
Ahmet Kaplan, eşi ayşe Kaplan ve 12
yaşındaki oğullarının yaşadığı evin pen-
ceresine, aile sahur yapacağı sırada kur-
şun isabet etti. Dışarıdan gelen 5-6 el
silah sesinin ardından 3. katta bulunan
evin penceresinden içeri giren mermi du-
vara çarpttıktan sonra kanepenin üstüne
düştü. Şans eseri olayda ölen ya da ya-
ralanan olmadı.

Soruşturma sürüyor

Korku yaşayan Ayşe Kaplan, "Sahura
kalktım. Eşim burada iş yapıyordu. harç-
lığımızı çıkartmak için evde iş yapıyoruz.
12 yaşında oğlum burada yatıyordu. Ben
de sofrayı serdim. Dışarıdan silah sesleri
geldi. 5-6 el sıkıldı. Bir baktım penceren
kurşun girdi. Duvara çarptı. Yere düştü.
Çocuğun üstüne cam parçaları döküldü.
Balkona çıktım kimseyi bulamadım. Her
zaman böyle silah sıkılıyor. Korkudan
evimizde oturamıyoruz" dedi. Ahmet
Kaplan ise kurşunun pimapeni deldiğini
söylerek, "Hanıma dedim ki aşağı yat.
Ayağa kalkma dedim. O şekilde yattık.
Eşim 30 santimetre arayla mermiden
kurtuldu" diye konuştu. Tabancayla açı-
lan ateş sonucu pimapeni delen kurşu-
nun kazaen mi yoksa kasıtlı olarak mı
tabancadan atıldığı araştırılıyor. Olayla
ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Heykel düşmanı
yakalandı
ŞİŞLİ Maçka Parkı'nda Türk devletleri li-
derlerinin büstlerine baltalı saldırıda bu-
lunan kişi polis tarafından gözaltına

alındı. 17 Türk devleti liderlerinin büstlerinin bulun-
duğu Maçka parkına gelen bir kişi çantasından çı-
kardığı baltayla heykellere vurmaya başladı. İki
büstün yüz kı-
sımlarına bal-
tayla büyük
zarar veren kişi
olayı gören va-
tandaşların
tepki gösterme-
siyle elindeki
baltayı bıraktı.
Vatandaşların
ihbarıyla olay
yerine gelen
polis saldırganı
gözaltına aldı.
Kelepçe takılan
saldırgan
olayda kullan-
dığı baltayla
birlikte Harbiye
Polis Merkezi'ne götürüldü. Saldırı sonucu Büyük
Selçuklu Devletine adını veren Selçuk Bey ve Os-
manlı Devleti kurucusu Osman Bey'in büstlerinde
hasar meydana geldi.

Başakşehir'de çöken istinat duvarının altında
kalan otomobilde hayatını kaybeden Fatih Göztepe
Çatalca'da düzenlenen cenaze töreninin ardından

son yolculuğuna uğurlandı. Başakşehir'de dün akşam saatle-
rinde bir sitenin çöken istinat duvarının altında kalan araçta
hayatını kaybeden Fatih Göztepe son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Kayaşehir'de bulunan bir sitenin isti-
nat duvarı dün akşam çökmüş ve oradan geçmekte olan bir
otomobil altında kalmıştı. Araçta bulunan iki kişiden biri ya-
ralı olarak kurtarılırken Fatih Göztepe hayatını kaybetmişti.
Göztepe, için bugün Çatalca'nın Kabakça mahallesinde ce-
naze töreni düzenlendi. Törende Göztepe'nin yakınları tazi-
yeleri kabul etti. Göztepe için Kabakça Camisinde kılınması
planlanan cenaze namazı katılımın yoğun olması nedeniyle
mahallenin meydanında yapıldı. Göztepe için ikindi namazı-
nın ardından cenaze namazı kılındı. Göztepe daha sonra Ka-
bakça Köy mezarlığında toprağa verildi.

BASAKSEHIR’DE ACI GUN
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“ Her şey çok güzel olacak” pankartına
bile tahammül edilemiyorsa, bu sloga-
nın kullanılması İstanbul Valiliğince

yasaklanıyorsa, nasıl “her şey çok güzel ola-
cak” diyebiliriz.

İktidarın gideren artan baskıcı, tek adam
yönetimi sürdükçe öyle “her şeyin çok güzel
olması” kolay olmayacak.

İki gün önce anneler gününü kutladık.
Dün tam anlamıyla bir katliam sayılabile-

cek Soma faciasının yıl dönümüydü.
Kömür karası gözlerinde yaş kalmayan

anaların gününü de kutlayanlar oldu mu bil-
mem ama dünyaya bir hukuksuzluk, adalet-
sizlik örneği sergileyen Yüksek Seçim
Kurulunun 7 üyesinin çocukları, mutlaka 
çok değerli hediyelerle annelerinin günlerini
kutlamışlardır.

Peki! o çocukların, anaların günahı ne ki;
siz bu akıl almaz kararlarınızla onların da iti-
barını yerle bir ediyorsunuz.

Zamanı gelmiş emekliliklerini uzatarak bu

haksız uygulamanın altına imza attırılan ha-
kimlerin, yaşıyorsa eğer; anaları bile razı gös-
termemiştir inanıyorum bu duruma.

Ama ne yapsın, ana yüreği evladından
vaz geçemiyor.

Kamu vicdanını kanatan böylesi hukuk 
dışı bir karara imza atanların da anası var.

Soma’da kömür ocağında yaşanan 
katliamda yaşamlarını yitiren işçilerin de 
anaları var.

Artlarında bıraktıkları yetimlerin de birer
anası var.

Sosyal medyada bolca siyah-beyaz ya da
rengi solmuş fotoğraflarını paylaşarak 
analarını yad edenleri gördükçe daha bir 
hüzünlendim.

Eminim onların büyük çoğunluğu sağlı-
ğında bir kez bile analar gününde ellerini öp-
meye gitmemişlerdir. 

Öldükten sonra bir kez bile mezarını ziya-
ret etmeyenler şimdi “annem, annem, güzel
annem” diyerek sosyal medya aracılığıyla vic-

danlarını rahatlatmaya 
çalışıyorlar.

Toplumda giderek tüm değerlerimiz yıpran-
maya, yerini iki yüzlülük, samimiyetsizlik,
bencillik, çıkarcılık gibi modern dünyanın biz-
lere dayattığı değersizlikler almaya başladı.

Kuşkusuz iktidarın uyguladığı baskı ve 
hukuksuzluklara, hak gaspına karşı toplumun
duyarlı paylaşımlar yapması önemli bir 
gelişmedir.

Ancak hepimiz biliriz ki sosyal medya
aldatıcı, yanıltıcı, bir o kadar da pırıltılı bir
mecradır.

Hele de gece geç saatlerde iki tek de attık-
tan sonra her şey çok kolay, her şey çok güzel
ve hepimiz bu güzelliklerin mimarı, kahra-
manı oluveririz.

Dönüp geriye bakıp; ”her şeyin çok daha
güzel olması için şimdiye kadar ben ne yap-

tım?” diye sorgulamayız kendimizi.
Birileri ölümüne bir mücadele sürdürecek,

bedel ödeyecek, sen de uygun zaman ve koşul-
ları gördüğünde, hele de alkışlar çoğalınca,
tünelin ucunda ışık görününce, “ben de geri
durmayayım, en azından sosyal medyada gö-
rüneyim”, diyeceksin.

Ya da hasbelkader muhalefet partisinde
hak etmediğin bir göreve atanınca, seçimle
göreve gelmiş insanları, kişisel hırs ve çıkarla-
rın için görevden alacaksın.

19 mayıs Gençlik ve Spor Haftası etkinlik-
lerinin başladığı şu günlerde daha güzel şeyler
yazmak isterdim elbet.

301 emekçinin görev ihmali yüzünden ya-
şamını yitirdiği Soma faciasının üzerinden 5
yıl geçmesine rağmen, kömür karası gözle-
rinde yaş kalmayan analar hala yoklukla, yok-
sullukla mücadele ediyorken, ”her şey çok
daha güzel olmuyor.”

Türkiye’nin normalleşmesi, demokratikleş-
mesi adına ilkeli bir tavır takınan, stratejik oy
kullanan Kürt yurttaşlarımızı hala “potansiyel
suçlu”, destek verdikleri parti ve yandaşlarını
teröristlikle suçlayan bir zihniyetin hala ikti-

darda bizi yönettiği gerçeğini unutmadan de-
ğerlendirmeliyiz gelişmeleri.

Yoksa sosyal medyada klavye kahramanlığı
yaparak, var olan yetki ve örgütsel gücümüzü,
kişisel çıkar ve egolarımız için kullanarak
“her şey çok güzel” olmuyor.

Tüm bu kuşkularıma, kaygılarıma rağmen
ben yine de “her şeyin çok güzel olması” için
mücadeleden vazgeçmeyeceğim.

Ne de olsa İstanbul da değil, Bodrum’da
yaşıyorum.

Şimdilik burada bu tür yasaklar yok.
Tek yasak, CHP İlçe başkanını eleştirmek.
Geçmiş belediye başkanından aldığı ders ve

talimatlarla aklı sıra Bodrumu dizayn etmeye,
CHP örgütüne ayar vermeye çalışıyor.

Ama bagajında defolardan yer kalmayan,
parti tüzük ve geleneklerini yok sayarak siya-
set yapmaya kalkanlar eninde sonunda yok
olup giderler.

Üstelik de yakın zamanda bunun örnekle-
rini çok sıcak bir şekilde yaşadık.

Bu tür haddini bilmeden siyaset yapanlara
rağmen, yürekten inanıyorum

“Her şey çok güzel olacak.”

Her şey çok güzel olacak mı?

K üçükçekmece Belediyesi’nin önünde ger-
çekleştirilen uğurlama programına, Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi

başta olmak üzere, askerlik çağına gelmiş engelli
gençler ve aileleri ile belediye çalışanları katıldı.
Hasdal Kışlası’nda 1 günlük temsili askerlik yapa-
cak olan engelli gençlerin heyecanı ise gözlerinden
okundu. Asker çantası ve ayakkabısını alan gençler,
Türk bayrağı ile poz verdi. En büyük asker bizim
asker tezahüratı ise herkesi duygulandırdı.

Gençlerle kucaklaştı

Askere gidecek gençlerle bizzat ilgilenen Kemal
Çebi ise, “Askerlik yapmak istiyorlar, biz de onlara
bugün askerlik yaptıracağız. Biz buradan uğurlaya-
cağız askerlik için, onlar da bugün kendilerini asker
hissedecekler. Biz de kendilerine askerlik duygusunu
yaşatmak istiyoruz. Bu yaşamın bir parçası. Arka-
daşlarımızla bunu birlikte yaşamak istiyoruz” diye-
rek tüm gençlere başarı diledi. Başkan Çebi’ nin
vatani görevini yapmaya giden gençlerle kucaklaş-
ması ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Vatan aSkı
engel

tanımadı
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, engelli gençleri askere
uğurladı. ‘En büyük asker bizim asker’
tezahüratı ise herkesi duygulandırdı

Küçükçekmece’de ikamet eden engelli gençler, 1 günlük askerlik için tıraş oldu, asker-
lik çantası ve ayakkabısı aldı. Engelliler Haftası vesilesiyle her yıl Mayıs ayında düzen-
lenen temsili askerlik törenine Küçükçekmece’den 12 genç ve refakatçisi katıldı. 

Asker traşı oldular

Dünyayı kıyamete zorluyorlar
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi programına katılan güvenlik uzmanı Mete Yarar, Gazeteci
Ferhat Ünlü ile Ceyhan Bozkurt, Ortadoğu’da yaşananları ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunları
değerlendirdi. Yarar, “Ortadoğu'da öyle şeyler oluyor ki dünyayı kıyamete zorluyorlar” dedi

Bağcılar Belediyesi’nin
hizmete sunduğu Nostalji
bahçelerinden olan Kestane

Bahçesi, gönül sofralarına ev sahipliği
yaptı. Komşularıyla iftar yaparak Ra-
mazan’ın bereketinden yararlanmak
isteyen Yavuz Selim Mahallesi sakin-
leri, Kestane Bahçesi’ne akın etti. Va-
tandaşlardan bazıları iftar yemeği için
kurulan masalar ve bahçedeki kamel-
yalar dolup taştı. Bazıları ise yeşillikler
üzerine serdikleri hasırların üzerinde
oturmayı tercih etti.  İftara dakikalar
kala Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe
Başkanı İsmet Öztürk de ilçe sakinle-
rini ziyaret etti. Protokol, Bağcılarlıları
selamlayıp onların Ramazan Ayı’nı
tebrik etti. “Lokman Amca geldi”
diyen çocuklar, Başkan Çağırıcı’nın et-
rafını sardı. Çocuklarla yakından ilgi-
lenen Çağırıcı hem onları sevdi hem
de bol bol fotoğraf çekildi. Okunan
ezanla birlikte vatandaşlar, kestane
ağaçları altında yeşilliklerin üzerinde
oruçlarını huzurlu bir şekilde açtı.

Gidişat iyi değil

İftardan sonra 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli İrade Meydanı’nda dü-
zenlenen Ramazan etkinliklerine
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Gaze-
teci-Yazar Ferhat Ünlü ve Araştır-
macı-Gazeteci Ceyhun Bozkurt
misafir oldu. Sahneye çıkan alanında
başarılı üç isim, “Küresel Güçler, Yeni
Dünya Düzeni ve Ortadoğu” konulu
konferans verdi. Evangelistlerin dün-
yayı kıyamete götüreceğini düşündük-
leri Armageddon savaşının hazırlığını
yaptığını söyleyen Yarar, “Bu dö-
nemde yaşananları Amerika’daki
evangelistler dediğimiz bir grup ve Si-
yonistler maalesef bu plan için işbirliği
yapmış durumdalar. ABD ile İsrail’in
son dönemdeki ortaklığının başka
türlü yorumlayamazsınız. Üç işaret
vardı.  Birincisi İsrail devletinin ku-
rulması ikincisi ise Kudüs’ün İsrail’in
başkenti olmasıydı. İkisi de yapıldı.

Üçüncü işaret ise Mescidi Aksa’nın yı-
kılıp yerine Süleyman tapınağının ku-
rulması. İki işaret gerçekleşti üçüncü
için uğraşıyorlar. Tarihi kıyamete zor-
lamak için uğraşıyorlar. Yani sefaletse
sefalet, açlıksa açlık, dinler arası sa-
vaşsa savaş; dünyayı kıyamete götüre-
cek olan süreci yaşatarak onların
inancına göre Hz. İsa’nın dünyaya in-
mesini sağlamak istiyorlar. Ve ilginçtir
bunun için verdileri tarih de çok yakın.
Bu savaşın çıkacağını söyledikleri yer
de Fırat’ın doğusu ve Dicle’nin batısı
dediğimiz alan. Yani Amerikalıla-
rın gelip PYD’yi oluşturdukları
alan. İşte yenidünya düzeni
olarak böyle bir dünya düze-
ninden bahsediyoruz” dedi.

Savaş çıkarmak
istiyorlar

Türkiye’nin neden hedef
seçildiği konusuna değinen
Ünlü ise “Batı hep bir din
savaşı sürecinden geçmiş-
tir. Türkiye’yle ilgili bir din
algısı yaratmışlardır. Türki-
ye’deki bir takım tartışma-
ları bizim aramızda bir
ayrılık varmış
gibi

yansıtmışlardır. Halbuki kendileri
sözde dinci bir felsefeyi, bir savaş stra-
tejisini dünyaya yaymaya çalışıyorlar.
Türkiye hedef denilirken boşuna değil.
Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri gücü-
müz, nüfus gücümüz, tarih bilincimiz,
din anlayışımız, emperyalizme karşı
koyma kudretimiz ve mazimiz yani
atalarımızdan gelen gücümüz bizi
hedef haline getiriyor. Bu evangelist it-
tifakın Armageddon denilen son sa-
vaşa kadar Yahudilerle işbirliği yapıp

diğer unsurları ayıklama
gibi sapık anlayışları

var. İnşallah bu
gerçekleşmez.
Türkiye Cum-
huriyeti’nde
bulunan o ruh
ve o tarih bi-
linci bizi bir
şekilde ay-
dınlığa çıka-

racak diye
umuyorum”
diye konuştu.

Bayrampaşa’da özel iftar
Komşuları iftarda

buluşturmayı
sürdüren

Bayrampaşa
Belediyesi,

İsmetpaşa Mahallesi
Uluhan Sokak’ta

yaklaşık 4 bin kişiyi,
Kaymakamlık

binası önünde de 
engelli bireyleri ve

ailelerini 
iftarda bir araya

getirdi
Bayrampaşa Beledi-
yesi, geleneksel hale
getirdiği komşuluk if-

tarlarında Bayrampaşalı’ları bu-
luşturmaya devam ediyor. Bu
kapsamda İsmetpaşa Mahallesi
Uluhan Sokak’ta kurulan iftar
sofralarında binlerce komşu oruç-
larını beraber açtı. Aynı gün en-
gelliler ve aileleri için de Abdi
İpekçi Caddesi’ndeki Kayma-
kamlık binası önünde iftar prog-
ramı düzenlendi. Uluhan

Sokak’taki komşuluk iftarı ile en-
gelliler iftarına katılan Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner, masaları tek tek gezerek
vatandaşlarla sohbet etti, ardın-
dan da onlarla birlikte iftar yaptı.

Geleneklerimizi yaşatıyoruz

Ramazan ayının Bayrampaşa’da
aslına uygun biçimde yaşatıldı-
ğını ifade eden Başkan Atila Aydı-
ner, “Ramazan’ın en güzel yanı
burada gördüğünüz gibi komşu-

luk, dostluk, kardeşlik ve iftarıdır.
Biz burada özellikle komşuları-
mızı bir araya getiriyoruz. Apart-
manda birbirleriyle görüşemeyen
insanları aşağı çağırıyoruz. Onlar
gelirken böreklerini, çaylarını geti-
riyorlar ve böylece birbirlerini
görmemiş olan komşular aynı
masada aynı duygularla oruçla-
rını açıyor. Bu güzelliklerle Bay-
rampaşa’mızda gelenek ve
göreneklerimize uygun bir Rama-
zan yaşanıyor.” dedi.

Gençler çevre
için duyarlı

Büyükçekmece Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü ekipleri İstanbul Inter-

national Community School (İstanbul
Uluslararası Topluluk Okulu) öğrencile-
riyle birlikte Ambalaj Atıkları Toplama ve
Ayırma Tesisini gezdi. Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı DR. Hasan Akgün, Büyük-
çekmece gençliğinin her alanda olduğu
gibi çevre konusunda da bilinçli yetiştiğini
söyledi.

Nezaketleri için teşekkkür etti

Sürdürülebilir Çevre konusunun ülkeler
arasındaki en önemli konulardan bir ta-
nesi olduğunu söyleyen Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Çevre temizliği, geri dönüşüm gibi konu-
larda çocuklarımızı küçük yaştan itibaren
eğitiyoruz. Bilinçli bir gelecek yetiştiriyo-
ruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekiplerimiz geleceğimizin önemli
konuları arasında yer alan sürdürülebilir
çevre konusunda projeler üreterek vatan-
daşlarımızı bilgilendiriyor. Özellikle ilçe-
mizde ikamet eden çocuklarımıza bu
konularda bilgiler vererek çeşitli projeler
üretiyorlar. İstanbul International Com-
munity School’da eğitim gören çocukları-
mızda ekibimizle birlikte karşılıklı fikir
alışverişinde bulundu. Danimarka Baş-
konsolosu Anette S. Galskjot’a da nezake-
tinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadesini
kullandı.

Kemal Çebi,
engelli gençlerin
askerlik sevincine
ortak oldu.

Mete Yarar, Türkiye’nin zorlu bir
süreç içerisinden geçtiğini anımsattı.
Yarar, “Bu süreçte Türkiye en akıllı
adımları atacak ve bu zorlukların
üstesinden gelecektir. Bundan hiç
kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa’daki bütün engelli 
gençlerin her zaman ve her fırsatta yanında olacağının sözünü verdi.
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‘ İspanya'da Kral Juan Carlos'un tahttan çe-
kilmesinin ardından Prens Felipe taç giydi.
Mecliste yemin eden 6. Felipe İspanya'nın

yeni kralı oldu. Tarihi tören kuşak giyme mera-
simi ile başladı. Tahtı bırakan eski Kral Juan
Carlos 'fahin' diye bilinen askeri maraşel kuşa-
ğını kendi elleriyle oğlu Felipe'ye taktı. Bu tö-
renin ardından mecliste yemin merasimi
yapıldı. Mecliste yemin eden 6. Felipe, resmi
olarak İspanya'nın yeni kralı oldu. Tören, "Çok
yaşa kral, çok yaşa İspanya" sloganları ve
alkış...'

Bu haberi ve hala yönetimlerde olmasalar
da bir çok ülkede simge konumunda olan Kral-
lıkları bana inceleten Kral veya Padişahlara
yalakaları oldu.

Gerçi kralla olmazsa da padişahlıkla yöneti-
len bir toplumun fertlerinin her yeni padişaha,
'Çok yaşa padişahım' dediğini bilen biri olarak
bu yönde yaşananları da araştırırken bugünkü
yazıma konu olan durumu en iyi şekilde anla-
tan meseleleri de araştırmaya başladım.

Ve en iyi mesele aşağıda ki anlatılanın oldu-
ğunu fark edip, kopyaladım..

İşte bugünkü yazımı daha iyi anlatması için 
yaptığım araştırmada dikkatimi çeken il
önemli mesele;

'Bir köyde eşekler Semerci’den çok şikayet-
çilermiş, yaptığı semerlerden sırtları yara olu-
yormuş. Sonra eşekler toplanıp “Semerci ölse
de kurtulsak”  diyerek dua etmişler.Bir gün Se-
merci ölmüş, yerine yeni bir semerci gelmiş,
ancak; onun yaptığı semerlerden de sırtları
yara olmuş. Tekrar bir araya gelen eşekler
“Semerci ölse de kurtulsak”  diye dualarını ye-
nilemişler. Gel zaman git zaman bu Semercide
ölmüş. Yeni Semerci gelmiş, eşeklerin sırtları
yine yara oluyormuş. Eşekler dua etmek için
toplandıklarında içlerinden biri çıkmış:-
Arkadaşlar! Bu Semerci de ölünce başka bir
semerci gelecek, en iyisi biz dua edelim Allah
bizi eşeklikten kurtarsın.'

Yani her ölen Kral'ın arkasında demediğini
bırakmayan ama her gelen yeni Kral'a, Padi-
şaha 'Çok yaşa' diyen bir toplumun dalkavukla-
rının yeniden sahnede olup, poz verdiklerini
görürür bu durumu görmezden gelen yen Kral
ve Padişahların yarında onlar öldüğünde aynı
durum karşısında kalacak olanlardır.

Ama bu durumu yani görüneni görmezden
gelip, dalkavuklar ile poz veren yeni Kral ve
Padişahlarında işine gelen bu eşekliğin bitme-
diğini de bilmek gerek.

Çünkü eşekler oldukça iktidarları devam et-
tiğini bilen eski Kral ve Padişahlar gibi yenileri
de bozuntuya vermeden hizmet yapmaları için
kendilerini oraya taşıyanları kısa sürede unu-
tup, dün eski Kral ve Padişahların dalkavukları
olanları yanlarına alıp bolca poz vermeyi daha
kolay iş sayarlar.

Kral öldü, çok yaşa kral!

C HP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Ekrem İmamoğlu,
eski CHP milletvekili merhum

Mevlüt Aslanoğlu'nu, ölümünün 5'nci yıl
dönümünde, Büyükçekmece'deki mezarı
başında ziyaret etti. Ziyarete, İmamoğlu
ile birlikte çok sayıda CHP milletvekili de
katıldı. Anmada, Aslanoğlu'nun oğlu
Erdem Aslanoğlu ile İmamoğlu, birer ko-
nuşma yaptı. İmamoğlu, anma ziyaretinin
ardından mezarlık çıkışında gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Siyasiler zan altında

FETÖ sanığı bir tutuklunun, mahkemede
verdiği ifadede İmamoğlu ve Özlem Çer-
çioğlu'nun adını verirse serbest kalacağını
belirtmesinin sorulması üzerine, “Olağan-
üstü bir olay aslında bu. Acı bir olay. Hu-
kukçularımız vasıtasıyla takip ediyoruz”
yorumunu yapan İmamoğlu, “Tam
bir kumpas. Seçime 13-14 gün
kala, terörle ilgili suçlanan ve
içeride olan bir kişinin yön-
lendirilmesi çabaları ve bu
yönde yapılan çalışmalar,
tek tek bunları tarih olarak
beyan etmesi, bence şu
anki tüm siyasileri zan
altında bırakmıştır. Bu-
nunla ilgili çok net açık-
lamalar yapmak
zorundadırlar. Toplu-
mun, bugünkü hükümete
olan inancını kırmıştır.
Belediye başkanı olacak
bir kişinin ya da aday ola-
cak bir kişinin yol haritasına
taş koymak için nelerle uğraştı-
ğını gösteren çok üzücü bir olay.
Tabii ki duyumlarımız var. FETÖ
terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan
bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak
yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi
birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi?
Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir?”
diye sordu. 

Büyük bir kara leke

“Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini,
kendisini zorlayan, teşvik eden, ''İma-
moğlu aleyhine ifade ver'' diyen bakanlar
kimdir?” diyen İmamoğlu, “Bunları ce-
vaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye
siyaset tarihine çok önemli bir lekedir ya-
pılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bu-
lunacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Hem
Adalet Bakanı'nı hem de Türkiye'yi yöne

ten tüm iradenin
bu hususa cevap verme zorunluluğu var-
dır. Elbette canımızı çok sıkmıştır. Böyle
acz içerisinde, bahaneler üreterek, insan-
ları karalayarak, insanları yargı süreciyle
suçlayarak bir şey elde etme çabası… Ya-
zıklar olsun diyeceğim başka bir şey diye-
miyorum ama hakkımızı sonuna kadar
arayacağımızı belirtmek isterim” ifadele-
rini kullandı. 

Mutlaka hesap verecekler

“Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ''İşin
içinde bir bakan da var'' dedi. Size gelen 

bilgiler var mı? Daha önce de
maçlara gitmemeniz yönünde
telkinlerde bulunan bir bakana
seslenmiştiniz. Bir isim var mı
kulağınıza gelen?” sorusuna
cevap veren İmamoğlu, “Ses-

lendiğim bakanı ben biliyorum.
Hatta dolaylı ikinci bakanı da bili-

yorum aldığım bilgiler doğrultu-
sunda. Dolayısıyla 1 değil, belki

birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette
buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle,

dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir giri-
şimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda,
hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla
ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı
buradan beyan ediyorum. Şu anda bile
geçmiş dönem belediye başkanlığı yaptı-
ğım yere müfettiş yollayıp, ifadelerimizin
alındığı bir sürü hususta 2019'dan geriye
doğru bir sürü soruşturmalar yapmak, bir
şey aramak… 5 yıl belediye başkanlığı yap-
mış bir insanım. Allah'a şükür, hakkında
tek bir mahkeme açılmamış bir insanım.
Elbet bazı hatalarımız olabilir, lekeleme ça-
bası. Çok yazık. Acz içindeler. Üzülüyo-
rum. Aczin birkaç modelini yaşıyoruz. Dün
birisi kalkıyor memleketten, doğduğu yer-
den bahsediyor. Hesap diyor. Başka hesap-

lar bulmaya çalışıyor. Milletimiz artık gülü-
yor bu insanlara. Ama gülmekle kalmaya-
cak, yargı huzurunda mutlaka hesap
verecekler. İster adı bakan olsun, ister bir
başkası olsun.

Saygınlığını yitirmek üzere

Rakibi Binali Yıldırım'ın veri çalınması yö-
nündeki açıklamalarına da değinen İma-
moğlu, “Bunu da şaşkınlıkla izliyorum.
Yani başka bir Binali Yıldırım geldi sanki.
Ne oldu? Talimat mı? İçinde başka bir
insan mı taşıyor, anlamış değilim. Tüm
saygınlığını yitirmek üzere. Üzülüyorum.
Aslında 31 Mart gecesi başladı saygınlığını
yitirmeye. Seçimi çalmak istedi elimizden.
Başaramadı. Açıklama da yaptı. ''3 bin
küsur oyla seçimi kazandım'' dedi. Ama bi-
rileri onu yönlendirmiş, zorlamış olabilir,
''Çık açıkla'' demiş olabilir. Bu kadar hata
yapmaya, bu kadar kendini küçültecek söz-
ler söylemeye… Üzülüyorum. Şu anda
İBB Meclisi'nde karar alınan tüm hususlar,
bizim kampanya döneminde açıkladığımız
projelerimiz. O 17 gün içinde başlattığımız,
talimat verdiğimiz ve meclise yönlendirdi-
ğimiz işler. Ne mutlu bize ki, İstanbul hal-
kının hayatını kolaylaştıracak kararların
çıkmasına vesile olduk 17 günde” dedi. 
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Secimi calmak
istedi basaramadı

FEtÖ sanığı bir tutuklunun, ifadesinde İmamoğlu ve Özlem Çerçioğ-
lu'nun adını verirse serbest kalacağının taahhüt edildiğini açıklaması

üzerine konuşan Ekrem İmamoğlu, “Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini,
eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver'
diyen bakanlar kimdir? Suç duyurusunda bulunacağız'' diye konuştu

Rakibi Binali Yıldırım'ın veri çalınması yönündeki açıklamalarına da
değinen İmamoğlu, “Yani başka bir Binali Yıldırım geldi sanki. İçinde
başka bir insan mı taşıyor, anlamış değilim. tüm saygınlığını yitir-
mek üzere. Üzülüyorum. Aslında 31 Mart gecesi başladı saygınlığını
yitirmeye. Seçimi çalmak istedi elimizden. Başaramadı” dedi

ZAYİ İLANLARI
Akkim Tekstil İnş.GıdaTur.Kuy.İth.İhr.San Tic.Ltd Şirketi

adına kayıtlı Beko 220TR Marka model AS 0000101980
Sicil numaralı yazar kasa ruhsatı kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. V.D.B.çekmece No:03004990160 

T.C.İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden
18.09.2018 tarihinde verilen,Empati Akademi hayvan hastane-
sinde çalışmakta olan vet.hek.Hakan Zıvalı'ya ait 03.10.2016

ruhsat tarihli ve H-47 ruhsat numaralı Veteriner Hekim çalışma
izin belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
AZİZA ALROUH HASALİ 99830864142 

İMAMOĞlu RAKİBİ YıldıRıM'ın 23 HAZİRAn SEÇİMlERİ ÖnCESİndE ÇOK dEĞİŞtİĞİnİ SÖYlEdİ

Görev süresi boyunca daha birçok iş başara-
cağını dile getiren Ekrem İammoğlu, “Sayın

Yıldırım'ın son süreçteki yorumları acz içeri-
sindeki bir siyasetçi görünümü veriyor. Ben,

mağdur olduğunu biliyorum. İlk defa aday ol-
duğunda da mağdur olduğunu hissediyor-

dum. İkinci defa aday olduğunda da daha da
mağdur olmuş. Kafası karışmış. Attığı twitler,
vesaireler gerçekten seviyesi düşük. Onun için
gülüyorum aslında. Bir de bakıyorum, dün bir şey
söylüyorum, bir gün sonra aynısını yazıyor. Binali Bey'i takip eden AK
Partili hemşehrilerime takibi bırakmalarını öneriyorum. Çünkü zaten

bir gün önce benim söylediklerimi bir gün sonra yazıyor. Benim
söylediklerimi takip etsinler yeterli. Oylarını da istiyoruz el-

bette ama beni takip etsinler. Sayın Yıldırım'ın mağdur
edilmesine üzülüyorum. Aday yapılarak, ülke huzu-

runda geçmişte yaptığı görevlerden sonra
bu şekilde mağdur edilmesine çok

üzülüyorum. 

BİNALİ BEY’İN 
KAFASI KARIŞIK

İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın birileri tarafından zorla yönlendirilmiş
olabileceğini iddia ederek, “Kendisinin bu hali çok düşündürücü” dedi.

İçİşlerİ Bakanı Süleyman
Soylu, Çatalca Öğretmen-
evi'nde muhtarlarla bir

araya geldi. Soylu, “31 Mart seçimle-
rini de bu zorlu koridorun çıkışı olarak
gördük. İstedik ki bütün tartışmaları,
kriz üretme gayretlerini, Türkiye'yi tö-
kezletmeye çalışan süreçleri arka-
mızda bırakalım. Aziz milletimiz, önce
16 Nisan'da, sonra 24 Haziran'da ül-
kenin yönetim şekliyle ilgili sözünü
söyledi, milletvekillerini belirledi. Ve

nihayetinde de 31 Mart'ta yerel yöne-
timler noktasında da sözünü söyleyip
bize altın bir 4,5 yıl süre verdi. Ancak
burada, İstanbul'da ilginç bir şey
oldu. Ne oldu ve biz niçin 23 Hazi-
ran'a randevulaştık, biliyor musunuz?
Çünkü birileri, sözü milletin değil
kendilerinin söylemesini istedi. Mille-
tin sözünü beğenmedi, milletin irade-
sine ipotek koymak istedi. İstanbul'da
seçimlerde yaşananların en net tarifi
'Oldu bitti' yapma gayretidir" dedi.

Böyle bir seçim görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK
Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyla-
rında kaydırma olduğunu belirterek,
“Sandıkların yüzde 10'u açılmış. Ara-
daki fark 29 binden 13 bine düşmüş.
16 bin. Neticede, yüzde 10'ununu açtı-
rabildik, fark 13 bine düştü. Yüzde
90'unu açtırmaya çalıştık reddettiler.
Şimdi biz ne yapacağız. Kusura bak-
mayın, dağlarda terörle mücadele edi-
yoruz. Çünkü vatandaşımız huzur
içinde yaşasın diye. Beyfendiler, Allah
yapmasın da, İstanbul'da 31 Aralık
2016'dan beri tek bir patlama yok. 2,5
yıldır millet huzur ve güven içinde.
Milletimizin hakkını hukukunu her
yerde aramaya çalışıyoruz. Milletimi-
zin hakkını savunuyoruz. Demokrasi
ile geldiğimiz yerde milletin oyunu sa-
vunamayacaksak biz bu işleri ne diye 
yapıyoruz. Kendi hakkınızı savuna-
mazsanız bir daha millet size yetki
verir mi, kimse vermez. Burada esas
mağdur Binali beydir. İstanbul'da bu
seçimlerde hayatımda bu kadar oyun,
bir taraftan bir tarafa yazıldığı, İstan

bul gibi bir yerde Türkiye'de böyle bir
seçim hiç görmedim" diye konuştu.

Söyleyeceğimizi söylerdik

Bakan Soylu, “Önümüzdeki 5 yıl
şaibe olarak konuşulacak bir siyasi
partinin hakkını yenmiş bir şekilde ko-
nuşulacak bir şey hakkında YSK bir
karar verdi. Karar, öteki türlü verseydi
biz itiraz ederdik. Bizim hakkımız ye-
diniz ama başımızın üstüne derdik.
Söylediğimiz sözü söylerdik. Millete
de derdik, 'Bizim karşı karşıya kaldığı-
mız mağduriyet vardı. Biz anlattık
ama yasa da böyle bir karar verdi.
YSK'nın verdiği karar içimize sinmese
de bir hukuk kararıdır deyip, bir tarafa
bırakırdık' derdik. Ama bugün başka
bir şey oldu. Sandık kurulu başkanın
dan oyların ve sandıkların tutanakla-
rındaki eksikliklere kadar, ya tutanak
olur altında imza olmaz mı. Kimi
erken imza almış, kimi de imza atma-
mış. Oraya imzasız tutanakları çuva-
lın içine atmış. Şimdi bunların içindeki
yapılara elbette bir vesile ile itiraz
etmek ve bu konuda hakkımızı ara-
mak bizim en temel meselemizden bi-
risiydi" İfadelerini kullandı. DHA

İlçe esnafını
ziyaret etti
Çatalca Öğretmenevi'nde sabah
saatlerinde muhtarlarla buluşan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
öğle namazını Ferhatpaşa Ca-
mi'nde kıldı. Burada bir vatandaşın
cenaze namazına da katılan Soylu,
daha sonra Çatalca Belediyesi'ne
geçti. Burada yeni seçilen Belediye
Başkanı Mesut Üner'e tebrik ziya-
reti yapan Bakan Soylu, belediye
çalışanları ile de tokalaşarak işle-
rinde başarılar diledi. Süleyman
Soylu belediye ziyaretinin ardından
Ulus Caddesi'ndeki esnafları gezdi.  

ESAS MAGDUR BINALI BEY’DIR
Çatalca'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada esas mağdur Binali beydir. İstanbul'da bu seçimlerde hayatımda
bu kadar oyun bir taraftan bir tarafa yazıldığı, İstanbul gibi bir yerde türkiye'de böyle bir seçim hiç görmedim" dedi

62 yaşında ha-
yata gözlerini
yuman CHP eski

Milletvekili Ferit Mevlüt Asla-
noğlu’nun vefatının 5’inci yıl-
dönümü Büyükçekmece’deki
kabrinde anıldı. Mevlüt Asla-
noğlu’nun kabri başında ger-
çekleştirilen anma törenine
CHP Grup Başkan Vekili
Özgür Özel, CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Veli Ağbaba,
CHP İBB adayı Ekrem İma-
moğlu, CHP milletvekilleri,
belediye başkanları, Aslanoğlu
ailesi ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Dualarıyla Mevlüt As-
lanoğlu’nu alan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün “Mevlüt Asla-
noğlu çalışkanlığı ve dürüstlü-
ğüyle herkese örnek olmuştur.
Mütevazi kişiliğiyle örnek bir
siyasetçiydi. Halkın sorunları
için durmadan çalışan, içten
ve samimi bir kişilikti. Ülkemiz
için yaptığı hizmetler asla
unutulmayacaktır” dedi.

Mevlüt Aslanoğlu
unutulMAdı

SERT
GÖNDERME

Ekrem
İmamoğlu Veli

Ağbaba

Çatalca’ya giden Süleyman Soylu’ya, Belediye Başkanı Mesut Üner de eşlik etti.
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B üyükçekmece Belediyesi ilçede
ikamet eden yabancı uyruklu ve
göçmen vatandaşların birlik, be-

raberlik ve uyum içerisinde bir hayata
sürdürebilmeleri için çeşitli çalışmalar
üretti. Yabancı uyruklu ve göçmen vatan-
daşların topluma kazandırılması ve ha-
yatlarını kolaylaştırabilmelerini
hedefleyen “Göçmen Uyum Projesi” kap-
samında Büyükçekmece Belediyesi Halk

Akademisi eğitmenleri tarafından yabancı
uyruklu ve göçmen vatandaşlara Türkçe,
Türk kültürü, Türk tarihi ve Türk yemek-
leri alanlarında ücretsiz dersler verildi. 

Hızlı adapte olacaklar

Büyükçekmece’de yaşayan tüm vatan-
daşların eşit bir hayat sürdüğünü belirten
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Halk Akademisi Kurs
Merkezlerimizde eğitim alan yabancı uy-
ruklu vatandaşlar artık Türk kültürüne

daha hızlı adapte olmanın yanı sıra
daha kolay bir hayat sürebilecek. 3 ay
boyunca Türk dili, tarih, nezaket kural-
ları, örf ve adetler gibi konularda eğitim
alan yabancı uyruklu ve göçmen vatan-
daşlarımız yaşadıkları yere artık daha
hızlı adapte olabilecek. İlçedeki hiçbir va-
tandaşımızı ayırt etmiyoruz. İhtiyaç sa-
hibi herkesin yanındayız.
Büyükçekmece’ye bu yüz-
den mutluluk şehri
diyoruz” dedi. 

AP Bursa’ya
Çelik başkan

adalet Partisi Bursa İl Başkanlı-
ğı'na Bülent Çelik atandı. Teşkilat-
lanmadan sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı İslam Güçlü beraberinde Genel Se-
kreter ve partililerle birlikte Bursa İl Başkanlığı
görevine atanan Bülent Çelik'e bu görevi tevdi
etti. Çelik'e yeni görevinde başarılar dilen AP
Genel Başkanı Vecdet Öz de, “Kendini tanıdı-
ğımız, güvendiğimiz bir isim. Bursa'da parti-
mizi en şekilde taşıyıp temsil edeceğinden
hiçbir şüphemiz yok. Hayırlı uğurlu olsun”
dedi. Genel Başkan Yardımcısı Güçlü ise
“Bursa il başkanımız oldukça iddialı Marmara
bölgemizin önemli şehirlerinden bir tanesi
olan Bursa'da inşallah AP'nin bayrağını dalga-
landıracaktır. Görevinde başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.

Büyük gurur

İl Başkanlığı görevine atanan Bülent Çelik de
Genel Başkan Öz ve parti yöneticilerine teşek-
kürlerini ileterek, “Bu büyük sorumluluğu üst-
lenmiş olduğum için çok mutluyum. Bursa'da
partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve Bur-
sa'da Adalet Partisi'nin bayrağını gururla dal-
galandırarak yukarıya taşıyacağız. Bundan
kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.
AYDIN DEMİR

G eçtiğimiz günlerde Çatalca Mec-
lisi 2. kez bir araya geldi. Gün-
dem maddeleri görüşülmeye

başlamadan söz hakkı alan CHP meclis
üyeleri Büyükşehir Belediye seçimlerinin
iptal edilmesine tepki olarak meclisi terk
etti. Oysaki terk etmeden sadece 30 da-
kika önce ‘’Sanılmasın ki vazgeçeceğiz,
umulmasın ki yılgınlık göstereceğiz. Ak-
sine 23 Haziran'da daha güçlü bir şekilde
sandıktan yine Ekrem başkanın çıkaca-
ğını biliyoruz’’ demişlerdi. Söyledikleri
bu söz üzerine kalıp yapılanlara bir 

açıklık getirerek vatandaşın kafasındaki
soru işaretlerine kabul görecek şekilde
cevap vermelerini beklerdim. Bu yapılan-
lar pes etmek değil de ne?

Tam bu soruyu soruyordum kendime
mecliste kesin hesaplarla ilgili plan ve ra-
porlar komisyon üyeleri tarafından ince-
lenmiş sonuçları açıklanmaya başladı.
Mecliste Çatalca Belediyesi'nin hiçte iç
açıcı olmayan gelir – gider bilançosu göz-
ler önüne serildi.  Ak parti meclis üyesi
Süheyla Topçu’nun okuduğu raporda ön-
ceki CHP yönetiminin seçim çalışmaları

maliyetlerinin belediye büt-
çesinden karşılandığının da tutanaklarda
açıkça görüldüğünü söyledi.  Belediyenin
toplam borcu 125 milyon lira… Ve bu
borcun 45 milyon lirası son 3 ayda or-
taya çıktı. Yapılan harcamalar sonucunda
elle tutulur hiçbir şey yok. Çatalca halkı
ne oldu bu 125 milyon liraya diye hiç sor-
mayacak mı? Yapılan bütün harcamalar
kalem kalem yazılıp tüm halkın göreceği

yerlere asılmalı çünkü halkın bu 
harcamaları bilmeye hakkı var. 

Kim ödeyecek bu borçları?
Seçim öncesinde Belediye başkan

adayı Mesut Üner'e ‘80 milyon borcumuz
varsa bundan sana ne?’ diyen CHP yöne-
timinin bugün borçlarına sadık olmadık-
larını görüyoruz. ‘SANA NE’ dediği
borçların arkasında durmadığını eski eki-
binin Büyükşehir Belediye seçimlerine iti-
razı adı altında meclisi terk etmeleriyle
bu borçların ödenemeyeceğini göstermiş
oluyorlar. Konu seçimin yenilenmesi değil
konu borçların gündeme gelip ödeyeme-
yeceklerini bildikleri için meclisten kaç-
malarıdır. Bilinmelidir ki Çatalca’nın

meclisi terk edip sorumluluklarından
kaçan meclis üyelerine değil kalıp 
Çatalca için mücadele veren meclis 
üyelerine ihtiyacı var. 

Bu şartlar altında Çatalca’ya yeniden
hayat vermek ancak birlik ve beraberlikle
mümkün olacaktır. Çünkü meclis üyesi
Süheyla Topçu’nun da belirttiği gibi Ça-
talca Belediyesinin şu an kasasında, 
kıyısında, köşesinde hiçbir nakdi, kayda
değer bir parası yok. Üstüne üstlük birde
yığınla borcu var.

Şimdi soruyorum Üner Çatalca’ya
hizmet mi verecek?

Yoksa geçmişten kalan borçları mı 
ödeyecek?

mesele hesap kitleme meselesi değil...
Simge ULUS

Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçiri-
len “Göçmen Uyum Projesi” 3 ay süren çalışma maratonunun ardından sona
erdi. Konuya ilişkin konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Göçmen
kardeşlerimiz burada mutlu çünkü Büyükçekmece bir mutluluk şehri” dedi

Duayen gazeteciye
SON GÖREV

istanbul’da tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden,
Türk basınına uzun yıllar hiz-

met veren duayen gazeteci Ulvi Yanar-
dağ son yolculuğuna uğurlandı. Ulvi
Yanardağ için ilk tören üyesi olduğu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC)’nde düzenlendi. Ailesi, yakınları
ve çok sayıda meslektaşının katıldığı tö-
rende konuşan TGC Başkanı Turgay
Olcayto, "Ulvi Yanardağ için konuşaca-
ğım hiç aklıma gelmezdi. İlk muhabirlik
dönemlerinde birlikte çalıştığım arka-
daşlarımdan biriydi. Çok uzun yıllar
dostluğumuz sürdü. Çok iyi bir muha-
birdi. Ama muhabirlikten öte çok iyi bir
insandı” dedi. Oğlu Mehmet Yanardağ
ise, "Asker iznine geldim. 10 gün bo-
yunca buradayım. Babamın kaybını gö-
revdeyken öğrendim. Türk basını
tarafsız, korkusuz, cesur bir gazetecisini,
çok büyük duayenini kaybetti” diye ko-
nuştu. Ulvi Yanardağ için dualar
okundu, helallik alındı.

“Göçmen Uyum
Projesi” bitiminin
ardından Büyük-
çekmece Beledi-
yesi Kültür İşleri
Müdürlüğü tara-
fından projede
gönüllü olarak
çalışan ve danış-
manlık yapan-
lara teşekkür
sertifikaları 
takdim edildi. 

BARIŞ KIŞ

Teşekkür Sertifikaları verildi

MUTLULUK SEHRI
BUYUKCEKMECE

31 Mart yerel seçimle-
rinde İstanbul İl Seçim Ku-
rulu Başkanı Gürdal,

emekliye ayrılmak için dilekçe ver-
mişti. İstanbul 6. Asliye Ticaret Mah-
kemesi Başkanı da olan Gürdal, 9
Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli di-
lekçesini İstanbul Adli Yargı Komis-
yon Başkanlığı'na vermişti. İstanbul
Adli Yargı Komisyon Başkanlığı İstan-
bul 16 Aile Mahkemesi'nin Hakimi
Ziya Bülent Öner'i İl Seçim Kurulu
Başkanlığına getirdi. Hakim Öner
daha önce de ilçe seçim kurulu baş-
kanlığı yapmıştı.

Elimizden geleni yapacağız

Hakim Ziya Bülent Öner bugün Çağ-
layan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda
iki üye hakim ve parti temsilcilerinin
önünde yemin ederek resmen İl Seçim
Kurulu Başkanı olarak görevine baş-
ladı. Yemin törenini  AK Parti temsil-
cisi avukat Mehmet Kırmızı ve CHP
temsilcisi Mehmet Süleyman Türker
izledi. Hakim Ziya Bülent Öner ye-
mine başlamadan önce eski başkan
Müberra Gürdal'ı 1982'den beri tanı-
dığını belirterek, "Elimizden gelenin en

iyisini yapacağız. Allah yüzümüze
baksın" dedi. Yemin eden Hakim
Öner, "Bu yeminime sonuna kadar
uyacağıma garanti ediyorum dedi"

dedi. İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya
Bülent Öner ile üye hakim Fatma Nil-
gün Uçar ve Nihal Koç and içme tuta-
nağını imzaladı. DHA

Adalet Partisi (AP) Bursa İl Başkanlığı'na
Genel Başkan Vecdet Öz tarafından 
Bülent Çelik atandı. Çelik'i yeni görevi için
tebrik eden Öz, “Kendisine çok güveniy-
oruz” derken Çelik de, “Partimizi en 
iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi

Çakı gibi asker oldular
Şile Hava Uçaksavar Er Eğitim
Merkez Komutanlığı’nda 10-16
Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle

“Temsili Askerlik ve Yemin Töreni” gerçekleş-
tirildi. Engelli askerler, heyecan ve sevinçlerini
aileleriyle paylaştı.Selim Makarnacı, Berkan
Duman, Tarık Durmaz ve Ahmet Faruk yapı-
lan törende yemin ederek 1 gün de olsa Türk
Askeri olmanın onurunu yaşadı. Törende ko-
nuşan Garnizon Komutanı Vekili Albay Hazel
Yılaz, "Bu güne kadar çeşitli hastalık ve engel-
leri nedeniyle askerlik vazifesini gerçekleştire-
meyen kardeşlerimiz için yemin töreniyle
kutsal vazifeyi yerine getirmelerini sağlıyo-
ruz.Sizler bugün nasıl bir asker olunacağını
bizlere ve tüm dünyaya gösterdiniz.Sizler artık
birer Mehmetçiksiniz. Askerlik mükellefiyeti
asker millet kavramının dünyadaki yegane ör-
neğini teşkil eden Türk Ulusu için onur vesile-
sidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2003 yılından
itibaren her yıl düzenli olarak uygulanan tem-
sili askerlik faaliyeti icra edilmeye başlanmıştır.
Bu gün burada sizler, bizlere ve bütün dün-
yaya yüreğinizle nasıl Türk askeri olacağınız
gösterdiniz. Vatan, millet, bayrak aşkıyla çar-
pan yüreğiniz güzel vatanımızın bir teminatı-
dır" dedi.

Büyük gurur yaşadılar

Temsili askerler adına konuşma yapan Selim
Makarnacı "Arkadaşlarım ve ben Türk Askeri
olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri şanlı
bayrağımız altında Türk Ordusunun bir ferdi
olma onurunu Atatürk’ün çocukları,evlatları
olduğumuzu bizlere yaşattığınız için başta
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Garnizon Komu-
tanıma teşekkür ediyorum" dedi. DHA

Ziya Bülent Öner, yeni görevi için yemin ederek, “Bu yeminime sonuna
kadar uyacağımın garantisini veriyorum. Kimse şüphe etmesin” dedi.

istanbul icin 

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emeklili-
ğini istemesinin ardından, yerine gelen İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent
Öner yemin etti. AK Parti ve CHP temsilcilerinin de katıldığı yemin töreninde Hakim Ziya
Bülent Öner, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah yüzümüze baksın” dedi

yemin etti

moderator34smg@gmail.com

Hasan
Akgün
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün
kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün,
saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma be-
delinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan
başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart ol-
duğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik or-
tamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebi-
leceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebi-
leceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/05/2019
1.İhale Tarihi : 11/06/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 27/06/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve 

Önemli Nitelikleri) 
1 200.000,00 1   %18  1 Adet PATENT 

2018/06401 
BAŞVURU NUMARALI
KAPALI SİSTEM
ASPİRASYON VE 
DİRENAJ İĞNESİ 
İSİMLİ PATENT 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
BAKIRKÖY

13. İCRA DAİRESİ
2019/123 ESAS

ÖRNEK NO: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (997405)

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile basketbolda derbi heyecanı THY Avrupa Ligi
Final Four etabına taşınıyor. Normal sezonda zorlu rakiplerine karşı çetin bir mücadele
veren her iki temsilcimiz, bu kez finale kalabilmek için çetin bir mücadele verecek

FINAL ASKINA
OYNAYACAKLAR
F enerbahçe Beko ile Ana-

dolu Efes'in Türkiye'yi
temsil edeceği Dörtlü Fi-

nal'de İspanyol ekibi Real Mad-
rid ile Rusya'nın CSKA
Moskova takımı da Vitoria-Gas-
teiz şehrindeki Fernando Buesa
Arena'da şampiyonluk mücade-
lesi verecek. Dörtlü Final'in ilk
maçında basketbolseverler, Türk
derbisine tanıklık edecek. Üst
üste 5. kez Dörtlü Final'e kalan
Fenerbahçe Beko, 18 yıl sonra
bu seviyede yer alacak Anadolu
Efes'le Türk derbisinde finale
çıkmak için karşı karşıya gelecek.
Dörtlü Final'in ikinci maçında
ise geçen sezon olduğu gibi yine
Rusya temsilcisi CSKA Mos-
kova ile İspanya ekibi Real Mad-
rid karşılaşacak.

3 takım yine değişmedi

Dörtlü Final'de son 2 sezon ol-
duğu gibi yine 3 takım değiş-
medi. 2017 ve 2018'deki Dörtlü
Final organizasyonunda da yer

alan Fenerbahçe Beko, Real
Madrid ve CSKA Moskova, tek-
rar Dörtlü Final'e kalmayı ba-
şardı.

İspanya'da 8'inci kez

Avrupa basketbolunun kulüpler
bazındaki en önemli organizas-
yonu THY Avrupa Ligi'nde
Dörtlü Final heyecanı tarihte 8.
kez İspanya'da düzenlenecek.
Daha önce Dörtlü Final, İspan-
ya'da 1990 ve 1995'te Zaragosa,
1998, 2003 ve 2011'de Barse-
lona, 2008 ve 2015'te ise Mad-
rid'in ev sahipliğinde yapıldı.
Basketbolun çok sevildiği Vito-
ria-Gasteiz şehrinde ise ilk kez
Dörtlü Final organize edilecek.
Dörtlü Final organizasyonu ilk
kez 1988 yılında yapıldı. Bu yıl
32. kez düzenlenecek Dörtlü
Final, daha önce 12 ülkede 18
farklı şehirde organize edildi.

Yeşil şehir

İspanya'da Bask Bölgesi'nin baş-

kenti konumunda bulunan 240
bin nüfuslu Vitoria-Gasteiz, Av-
rupa'nın da en yeşil şehirlerinden
birisi. Doğasıyla görenleri hay-
ran bırakan şehir, 2012 yılında
"Avrupa Yeşil Başkenti" seçildi.
Kentin dört bir tarafı yeşil do-
ğayla çevrilirken, çok sayıda bi-
siklet ve yürüyüş yolunun olması
da dikkati çekti. Şehir, merkeze
15 kilometre uzaklıkta yer alan
Santa Catalina Botanik Bahçe-
si'yle de ön plana çıkıyor. Şe-
hirde bulunan, 13. yüzyılın
sonlarında inşası tamamlandığı
düşünülen Santa Maria de Vito-
riaKatedrali de ülkenin kültürel
miraslarının başında geliyor. Vi-
toria-Gasteiz'de koleksiyon, ar-
keoloji ve sanat müzeleri de
oldukça ilgi görüyor.

Konaklama sıkıntısı

Şehirde otel sayısının az olması
nedeniyle taraftarlar ve basın
mensupları, Vitoria-Gasteiz de
konaklamada zorlandı. Organi-

zasyonu takip edecek ülke dışın-
dan gelen gazeteciler ve taraftar-
ların büyük bir bölümü,
Vitoria-Gasteiz'e en yakın şehir-
ler olan Bilboa ve Burgos da ko-
nakladı.

Maçlar nerede oynanacak?

İspanya'da Bask bölgesinin baş-
kenti konumunda Vitoria-Gas-
teiz şehrinde oynanacak Dörtlü
Final'de maçlar yaklaşık 15 bin
kapasiteli Fernando Buesa Are-
na'da oynanacak. İki takımı bu-
lunan Türk taraftarlarında
büyük ilgi gösterdiği organizas-
yonda İspanyol temsilcisi Real
Madrid'in tribünlerde seyirci sa-
yısında üstünlük kurması bekle-
niyor. Vitoria-Gasteiz de özellikle
Türkiye'den gelen Fenerbahçe
taraftar-
larının
yoğun
olduğu
görüldü.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yerleşkelerinde Büyük Onarım Kapsamında Yapılacak Çeşitli İn-
şaat Onarımlarının Yapımı İşi yapım işi 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 :2019/238293
1-İdarenin
a) Adresi :Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Göztepe KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2162803333 - 2162802021
c) Elektronik Posta Adresi :yitd@medeniyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İstanbul Medeniyet Üniversitene ait 3 Adet Bloktan Oluşan Çelik

Yapı Binanın Çatısına Yalıtım Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi-Kadıköy/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :27.05.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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
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. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yap-
tırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali mü-
şavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
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. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı  Resmî Gazete yayımlanan  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği'nin BIII Grubu Bina İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi ve/veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı, EKAP 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 Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapı-
lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif veri-
lecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİNDE BÜYÜK ONARIM KAPSAMINDA 
YAPILACAK ÇEŞİTLİ İNŞAAT ONARIMLARININ YAPIMI İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL 
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
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Maç saat kaçta?
THY Avrupa Ligi Final Four etabında
temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bir diğer
temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşa-
cak. Bu akşam saat 19.00'da oynana-
cak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1

kanalından canlı izlenebilecek. Avrupa
basketbolunun kulüpler bazındaki en
büyük organizasyonu olan THY Avrupa
Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı 17-19
Mayıs'ta İspanya'da yaşanacak.

Kupayı aldı
parayı kazandı

ZiraaTTürkiye Kupası finalinde Akhi-
sarspor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi olan
Galatasaray'a 18 milyon TL civarında ka-
zanç elde etti. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oy-
nanan Ziraat Türkiye Kupası’nın 57’nci
finalinde Akhisarspor’u 1-0 geriye düşme-
sine karşın Sinan Gümüş’ün penaltıdan,
Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne’nin at-

tığı gollerle kazanan Galatasaray, bu sezon
ilk kapasını kazanırken, kasasına da önemli
bir para koydu. Finalle birlikte 9 karşılaş-
maya çıkan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk
karşılığı olarak 18 milyon TL civarında bir
kazanç elde etti. Süper Lig’den düşen ve
kupada da finalde kaybeden Akhisar ise 15
milyon TL civarında bir gelirin sahibi oldu.

Vay Visca vay
Teknikdirektör
Ersun Yanal’ın
mutlaka takımında
görmek istediği
Boşnak yıldız için
yönetim düğmeye
basıyor. Başakşe-
hir’in Galatasa-
ray’la oynayacağı
maçın ardından
resmi görüşmelerin
yapılması bekleni-
yor. Sarı-Lacivertli-
ler’in bu transferi
bitirmeyi planladığı
rakam 5 milyon
Euro... Başakşehir
oyuncudan daha
yüksek bir bonser-
vis geliri elde etmek
istese de hem Vis-
ca’nın gelecek
sezon bitecek olan
sözleşmesi hem de
oyuncunun Avru-
pa’dan aldığı teklif-
lere rağmen
Fenerbahçe’yi çok
istemesi Kanar-
ya’nın elini güçlen-
diriyor.

Krunic etkisi
de var

Kariyerinde artık
yeni bir adım
atmak isteyen
Visca, Fener-
bahçe’nin yeniden
yapılanmasında
başrol almayı he-
deflerken kulüple-
rin anlaşmasını da
sabırsızlıkla bekli-
yor. Bu sezon 12
gol 14 asistlile ligin
yine en üretken
isimlerinden biri
oldu.

KASAYI
DOLDURDU




