


Ö ğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından
gerçekleştirilecek olan, Yüksek-

öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için
süre yaklaştı. Sınav kaygısı güden öğrenci
ve veliler için İstanbul Rumeli Üniversite-
si’nin Uygulama Hastanesi olan REYAP
Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog
Aslı Hilal Çiftçi, bu süreci daha sağlıklı
atlatmak ve sınav kaygısı ile baş etmek
için önerilerde bulundu.

Düşüş varsa kaygı var

“Sınav kaygısı, öğrenilen bilginin sınav sı-
rasında etkili biçimde kullanılmasına
engel olan başarının düşmesine neden
olan yoğun kaygı durumudur” diyen
Uzman Klinik Psikolog Aslı Hilal Çiftçi,
“Bireyin ve ailelerinin sınava yüklediği

anlamlar, zihinde oluşturulan imajlar,
sınav sonrası elde edilecek kazanımlar ve
başarıya çok önem verilmesi sınav kaygı-
sının başlıca sebepleridir. Sosyal çevrenin
baskısını da unutmamak gerekir. Mü-
kemmeliyetçi ve rekabetçi kişilik yapısı
olanlarda daha sık görülür. Başarıda be-
lirgin düşüş varsa, ders çalışmayı erte-
leme, sınav hazırlığı hakkında konuşmayı
reddetme, soru sorulmasından rahatsız
olma, dikkat dağınıklığı, odaklanmada
güçlük, çok çalışmaya karşın performans
düşüklüğü kaygıyı gösterir” dedi.

Kaygının etkileri var

Fiziksel yakınmalarda da dikkat çeken bir
artışın gözlenebildiğini ifade eden Çiftçi,
“Karın ağrısı, mide bulantısı, baş dön-
mesi, titreme veya terleme, iştahsızlık

veya aşırı yeme, mutsuz bir ruh hali gö-
rülebilir. Kaygının yönetilememesi, aşırı
yaşanması durumunda bedensel kasıl-
malar ve yoğun düşünceler sebebi ile
uyku problemleriyle de karşılaşılabilir.
Birey uykuya dalmada ve uykuyu sürdür-
mede sorun yaşayabilir” diye konuştu.
“Kaygının duygusal, bedensel, zihinsel
etkileri vardır” diyen Çiftçi, “Düşünceleri
organize etmekte zorluk, konsantrasyon
güçlüğü, dikkatte azalma, öğrenileni ak-
taramama, okuduğunu anlamama, anla-
yamamadan kaynaklı üst üste tekrarlama
ancak sonuç alamama, kendisine odak-
lanma, zihinsel becerilerde zayıflama,
enerji azlığı, fiziksel şikayetler sınav kaygı-
sının başlıca etkileridir” ifadelerini
kullandı.

Motivasyonunuzu artırın

Öğrenciler için motivasyon arttırıcı dü-
şünceler hakkında da bilgi veren Çiftçi, “
‘Başarırsam hayatımın önemli bir
dönüm noktasını aşacağım. Başarısız
olmam tembel ve beceriksiz olduğum an-
lamına gelmez. Eksiklerimi tamamla-
mam anlamına gelir’, ‘Zamanı kendi
yararıma kullanmak benim elimde’, ‘Ya-
pabildiğimin en iyisini yapabilirim’ ve ‘Bu
sınavda başarısız olmak dünyanın sonu
değil, telafisi var’ gibi alternatif cümleler
geliştirmek sınav kaygısı ile mücadele için
çok önemlidir. Böylece motivasyonunuzu
da arttırmış olursunuz” dedi. DHA
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YAŞAM

Ş ayet eğitmeye çalıştığınız veya davra-
nışını kontrol etmeye çalıştığınız kişi
küçük yaşta bir çocuk, bebek veya

hayvan değilse, en çabuk kullanım yöntemi
doğrudan x yaparsan y olur ya da tam tersi 
x yapmazsan y olur gbi bir açıklamayla giriş
yaparak olur.

Tabii bu şart değildir. Biyolojik varlıklar,
bilinçsiz olarak, en rahat ettikleri ve en az
enerji harcadıkları şekilde hareket etmeye
meyillidirler. Bu şu anlama gelir: Varlığın
(insan olmak zorunda değil) istediğimiz şe-
kilde hareket etmesi için hedeflediğimiz dav-
ranışa yakın şeyler yaptığında aşama aşama
ödüllendirilir veya cezalandırılır ve bir önceki
davranışa verilen ceza veya ödül kesilir. Buna
''pekiştirme tarifesi'' denir ve ödül ya da ceza-
nın sıklığına ve şiddetine göre planlanırlar.

Buna en iyi örnek ise Skinner'ın kendisin-
den gelmekte. 2. Dünya Savaşı sırasında ge-
milere bomba taşıması için güvercin
kullanmak gibi dahiyane bir fikir geliştiren
ordu Skinner'ı görevlendirir. Ancak güvercin-

ler yemek atıldığında gelmekte, atılmadı-
ğında kimseyi umursamamaktadırlar. Skin-
ner aşama aşama, önce güvercin kafasını
biraz çevirdiğinde yem atarak, daha sonra
iyice döndüğünde atıp az döndüğünde atma-
yarak, sonunda güvercinlere üniversiteyi bi-
tirtmiştir. Şaka yaptım. Bu kadar ciddi
yazmaya alışık değilim; içimdeki öğretmen
canlandı o yüzden sizi sınamak istedim.
Neyse neticede güvercinlerden katil yapma-
mıştır ancak pekiştirme tarifelerinin ne denli
güçlü olduğunu anlamamızı sağlamıştır.

Yukarıdaki paragraf pozitif ödüllendir-
meye örnek. Bir de negatif cezalandırmaya
bakalım. Bir davranış bilimi profesörünün
ders anlatırken hep tahtaya dönük, sol kolu
uzanmış ve eli açık şekilde tahtaya dayalı ve
sağ ayağının havada olduğunu fark ederler.
Daha sonra anlaşılır ki öğrencileri dersi nor-
mal anlattığında hiç ilgi göstermemiş ancak
sonunda bu pozu alana kadar adım adım ilgi-
lenir gibi görünerek onu başarısız bir eğitmen
olduğu hissinden kurtarmışlar. İşin ilginç

yanı ise profesör, konunun uz-
manı olmasına rağmen, bu durumun far-
kında bile değildir!

Ödül ve ceza nasıl kullanılmalıdır?

Ceza da ödül de davranıştan hemen sonra
verilmelidir. Ertelenmesi halinde daha son-
raki davranışlarla bağdaştırılırlar. Yani yata-
ğınızın kedi çişi koktuğunu fark ettiğinizde
yavrucağı tutup ıslak yere burnunu sürtmek
sadece sizi tatmin eder. Kediniz ise büyük ih-
timalle sizi gördüğü için cezalandırıldığını
düşünecek ve gidip başkasının kedisi 
olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta
ise tutarlılıktır. Yani bir davranıştan bir kere
cezalandırılan veya ödüllendirilen kişi hare-
keti tekrarladığında aynı sonucu almazsa sa-
dece kontrol eden kişi orada olduğu zaman
davranışı gösterir (veya göstermez). Buna ek

olarak boş vaat veya tehditler eğiticiye duyu-
lan güveni kaldırır ve gücünü yok eder.

Davranış bilimi açısından ödül ve ceza

Öte yandan bir davranışın görülmesi için
davranışın tersini cezalandırabilir veya dav-
ranışın kendisini ödüllendirebilirsiniz. Sonuç
aynı olacaktır. Bu gerçek, davranış bilimciler
ve terapist eğitmenler arasında bir bölün-
meye yol açmıştır. Bir grup cezalandırmayı
insani bulmazken, bir diğer grup ise ikisinin
aynı çizginin iki ucu olduğunu ve şiddetleri
azaltıldığında birbirinden ayırt edilemez ol-
duğunu savunmaktadır.

Durum basit olarak şöyledir: Cezalan-
dırma çok hızlı ve kesin bir şekilde işlerken
tek bir davranışı pekiştirir ve ceza olasılığı
ortadan kalktığında eski duruma geri dönül-
mesi kuvvetle muhtemeldir. Ödüllendirme
daha yavaş sonuca ulaştırsa da eğitilen varlık
hareketin benzerlerini kapsayacak şekilde ge-
nişleterek (yani genelleştirme yaparak) dav-
ranışını değiştirir ve bu hal kalıcıdır. Örneğin
çocuğunuz (çok üzgünüm) montunu asmadığı
için azar işitirse (pozitif ceza) hemen mon-
tunu asar, ancak sadece montunu asar ve siz

evde yokken o mont yerde kalacaktır. Mon-
tunu astığı için teşekkür edip öperseniz (ya
da öpülmeyi sevmiyorsa şeker de kullanabilir-
siniz) sadece montunu değil, bütün kıyafetle-
rini olmaları gereken yere koyacak ve daha
sonra bu davranış sabitlenecektir.

Birkaç tüyo ile yazımı sonlandırmak isti-
yorum. Çocuğunuzu takdir ettiğinizde ona
sevdiği yiyeceği veya oyuncağı verin (yiyecek-
ler en güçlü ödüldürler). Klasik şartlanma so-
nucu (Pavlov'u herkes biliyordur) sizin
onayınızı edindiği ödülle bağdaştıracaktır. Bu
şekilde büyüdüğünde, aferin dediğinizde çok
daha mutlu olacaktır.

Yetişkinler söz konusu olduğunda ise ku-
marhaneleri örnek alarak bir pekiştirme tari-
fesi oluşturabilirsiniz. Bu tarifede ödül
düzensiz olarak verilir ancak asla ceza veril-
mez; kişi büyük ödülü hayal ederek "oyna-
maya" devam eder. Bu şekilde insanları
kendinize bağımlı hale getirebilirsiniz. (ki
bunu aşk zannetmeleri sık karşılaşılan bir du-
rumdur)

Ödül ve ceza sisteminin doğru kişiler tara-
fından, doğru bir şekilde, doğru kişilere,
doğru zamanlarda uygulanması dileğiyle…

Ödül ve ceza nasıl çalışır?
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Aile rehberi

Assoc Prf. Dr. Ekrem ÇULFA

Yaklaşan üniversite sınavı için öğrencilere önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog
Aslı Hilal Çiftçi, “Dikkat artırma teknikleri, nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri gibi
sınav esnasında kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler kullanabilir” uyarısını yaptı

NEFES EGZERSıZı 
KAYGıYı AZALTıYOR

Bireyin kontrolün kendisine olduğunu unutma-
ması gerektiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi,
“Olumsuz düşüncelere alternatif açıklamalar ge-
tirme, zamanı iyi kullanma, beslenme ve uykuya
dikkat etme, sınava yönelik çalışmaları son güne
bırakmamak, yanıtlayabileceği sorulardan baş-
lamak önemlidir. Dikkat artırma teknikleri, nefes
egzersizleri ve gevşeme egzersizleri gibi sınav
esnasında kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler
kullanabilir” diye konuştu.

Yanıtlayabileceğiniz sorulardan başlayın

Uzman Klinik Psikolog Aslı Hilal Çiftçi, “Bire-
yin ve ailelerinin sınava yüklediği anlamlar, 
zihinde oluşturulan imajlar, sınav sonrası
elde edilecek kazanımlar ve başarıya çok

önem verilmesi sınav kaygısının başlıca se-
bepleridir” açıklamasını yaptı.  

Bu besinler beyin
hücrelerini yeniliyor

UNUTKANLIK, zihin yorgunluğu,
odaklanmada güçlük yaşamak ve
dikkat eksikliği günümüzde genç

yaşlı fark etmeksizin 7’den 70’e tüm yaş grup-
larında çağın problemi haline geldi. Beyin sağ-
lığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken
en önemli alışkanlıklarımızdan biri ise her gün
yeterli miktarda su içmek olmalı. Çünkü su iç-
mediğimizde vücudumuzda ilk etkilenen or-
ganlarımızdan biri beyin oluyor. Dolayısıyla
öncelikle günde en az 8-10 bardak su içmemiz
şart! Beynimizin sağlıklı çalışması için asla
ihmal etmemiz gereken bir başka önemli nokta
da, yeterli ve dengeli beslenmek. Ayrıca içerdik-
leri vitamin ve mineraller nedeniyle beyin sağlı-
ğının korunmasında ayrı bir önem taşıyan bazı
besinleri düzenli olarak tüketmemiz de çok
önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem
İrkin Koçan hafızamızı güçlendirmek ve
odaklanma problemi yaşamamak için sof-
ramızda düzenli olarak yer almaları gere-
ken besinleri anlattı, önemli bilgiler
verdi.

Balık

“Omega 3 zengini olan balık beyin sağ-
lığını korumak ve güçlendirmek için bes-
lenme listenizde mutlaka yer almalı”
diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem
İrkin Koçan sözlerine şöyle devam ediyor:
“Balık yağının beynin hafıza ve bilişsel yetenek-

lerinin kaybolmasından ve bunamadan koru-
duğunu gösteren çok fazla sayıda bilimsel ça-
lışma mevcut. Beyin dokusunun büyük bir
yüzdesi yağ asitlerinden oluşuyor ve daha fazla
omega 3 yağları tüketmek sinirler arasında
daha iyi iletişim sağlanmasına ve beynin hac-
mini korumasına yardımcı oluyor.” Beyin sağ-
lığı için haftada en az 2 kez, civa miktarı düşük
olan ve yüksek miktarda Omega 3 içeren sar-
dalya, hamsi, istavrit ve lüfer gibi yağlı balık tü-
ketmeye özen gösterin.

Yumurta

Yumurta vücudumuz için gerekli en kaliteli
hayvansal protein kay-
nakla-

rından. Özellikle beyin hücrelerinin gelişimine
yardımcı olmak gibi son derece önemli bir işlev
üstleniyor. Bu sayede öğrenme ve hafıza gibi
bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor. Yumurta,
bir çeşit B vitamini olan kolin içeriyor. Kolin,
yeni beyin hücresi üretimine de etki ediyor. 
Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre
fonksiyonu ile etkileşime geçerek, zihinsel ve
nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla nö-
rotransmitter dengesini korumaya yardımcı
oluyor. Zihin gücünüzü artırmak için her 
sabah bir adet yumurta beslenme listenizde 
yer almalı.

Tam tahıllar

B grubu vitamin kaynağı tahıllar beyin sağlığı-
nın korunması ve güçlü bir hafıza için gerekli.

Özellikle zengin lif kaynağı olan kepekli
tahıl ürünlerini beslenmenizde mutlaka

bulundurmalısınız. Tam buğday
unundan yapılan ekmek B grubu
vitaminlerinin de iyi bir kaynağı. 
B grubu vitaminler sinir hücreleri-
nin görevlerini sağlıklı yapmala-
rını sağlıyor ve sinir iletilerinin
düzgün çalışmasında görev alı-

yorlar. Özellikle B grubu vitaminle-
rinden B6, B12 ve folik asit, kanda

homosistein adlı maddenin yükselme-
sini baskılayarak Alzheimer hastalığı ris-

kini azaltabiliyor.

İçme suyunda 
alzheimer riski 

DÜNYADA ve Türkiye’de yaşlı nüfusun
çoğalmasıyla birlikte, Alzheimer ve de-
mans gibi hastalıklarda artış görülüyor.

Çevresel faktörlerin bu hastalıkların artışına neden
olduğunu belirten Uzm. Dr. Selen Gür Özmen,
içme sularında bulunan alüminyumun Alzhei-
mer’a neden olacağını ifade etti.

Hastalıklar genetik mi?

Vücuda çeşitli yollarla alınan alüminyumun Alz-
heimer’a neden olacağını ifade eden Uzm. Dr.
Selen Gür Özmen,
"Alzheimer’ı oluşturan
iki protein yapı var. Bu
protein yapıların olu-
şumunda vücuda giren
alüminyumun etkisi
olabileceği düşünülü-
yor. Bu yapının oluşum
mekanizması tam ola-
rak anlaşılmamış olsa
da bu durum ‘bu pro-
tein yapılarının oluşu-
munda alüminyumun
etkisi var mı?’ soru-
sunu akıllara getiriyor.
Biz hep bu hastalıklar
‘genetik mi?’ diye dü-
şünüyoruz fakat genetik kısmı çok düşük. Çevresel
faktörler Alzheimer'ı daha çok tetikliyor" dedi.

Birçok araştırma yapıldı

Alüminyumun etkisi ile ilgili araştırmalar yapıldı-
ğını belirten Uzm. Dr. Özmen, "Üç sene önce Kil-
lin ve arkadaşları tarafından BMC Geriatrics
dergisinde bir sistematik derleme yapıldı. Bu derle-
mede şimdiye kadar yapılmış, demansa sebep ol-
duğu söylenen çevresel bütün faktörlerin tüm
analizleri toplandı ve sonuçların kanıt derecelerinin
ne ölçüde güvenilir olduğu incelendi. Bu derlenen
60 çalışmanın sonuçlarına göre ‘orta’ ve ‘yüksek
kanıt’ derecesine sahip olan çevresel faktörlerden
demanstan korunmak adına uzak durulması ge-
rektiği sonucuna varıldı. Alüminyum ise ‘orta’
grupta yer aldı. Alüminyumun beyinde toksitli içe-
rik oluşturup Alzheimer’a yol açabileceği özellikle
kanıtlanmış" diye konuştu.DHA

Sınav
yaklaşıyor

dikkat!

Uzm. Dr. Selen 
Gür Özmen



İ stanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul Havalimanı, Zeytin-

burnu ve Gebze'de 3 ayrı operasyon dü-
zenlendi. Narkotik ekiplerinin 13
Mayıs'taki çalışması Yeni Havalimanı'nda
gerçekleştirilen ilk operasyon olarak kayıt-
lara geçti. İstanbul Havalimanı'nda gö-
revli, İstanbul Narkotik Polisi, Hakkari'den
gelen 9 İranlı'nın hareketlerini şüpheli ola-
rak değerlendirdi. Profil ve analiz uzmanı
olan polisler, şüphelileri durdurarak arama
noktasına götürdü. İran uyruklu şüphelile-
rin yanlarındaki çantalarında ve üst ara-
malarında bir şey bulunamadı. Ancak
uzmanlar, şüphelilerin uyuşturucu kapsülü

yatmış olabileceklerinin değerlendirdi.

MR'da belli oldu

Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne gönderildi. MR'ları çekilen 9
şüphelinin de sindirim sisteminde uyuştu-
rucu kapsülü olduğu anlaşıldı. Uyuşturu-
cular doğal yoldan çıkarıldı. Şüphelilerin
sindirim sisteminden çıkan uyuşturucu-
nun, 350 kapsül içerisinde 5 kilo ağırlığında
eroin olduğu öğrenildi. Emniyete götürü-
len İranlılardan Omid A.'nın uyuşturucu
kuryelerini organize ettiği ortaya çıktı.
Diğer 8 kişinin ise 2 bin lira karşılığında
uyuşturucu kuryeliğini kabul ettiği belirtildi.
Hakkari'ye kadar gelen şüphelilerin bura-

dan uçakla İstanbul'a geldiği belirtildi.

180 kilo eroin

Narkotik ekiplerinin diğer bir operasyonu
ise Gebze'de gerçekleştirildi.  İran'dan gelen
bir TIR'da uyuşturucu olduğunu belirleyen
ekipler, araçtan dağıtım yapılacağı tespit
edildi. Polis ekipleri, TIR parkında bekle-
yen araçtaki uyuşturucuları almaya gelen-
leri beklemeye başladı. Üç otomobille
TIR'ın yanına gelen şüphelileri belirleyen
polis ekipleri operasyon düzenledi. TIR'da
plastik hammadde çuvalları arasına zulala-
narak ülkemize getirilen 180 kilo eroin ele
geçirildi. Operasyonda biri İranlı 9 şüpheli
yakalandı. DHA
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İstanbul'da polis ekipleri, 
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arasında 3 ayrı uyuşturucu
operasyonu düzenledi. 

Operasyonlardan biri 
İstanbul Havalimanı'ndaydı.

Analiz timleri tarafından
yapılan çalışmada, toplamda

5 kilo ağırlığında 350 eroin
kapsülü yutmuş İran uyruklu

9 kurye yakalandı. Diğer 
2 operasyonda ise 190 kilo

uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul gene-
linde birçok nok-
tada "Kurt Kapanı

8" denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlere İstanbul Emniyet
Müdürlüğü bünyesindeki, tüm
şube ve ilçelerden polisler ka-
tıldı. Polis helikopteri de uygu-

lamaya havadan destek verdi.

GBT'lere bakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
bünyesindeki, tüm şube ve il-
çelerden polislerle İstanbul ge-
nelinde önceden belirlenen
birçok noktada "Kurt Kapanı

8" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimler yapılan yerlerden
biriside Fatih, Millet Cadde-
siydi. Çevrede güvenlik önlemi
alan polis ekipleri şüpheli araç
ve kişilere yönelik denetim ger-
çekleştirdi. Şüpheli görülen
araçlar durdurularak didik

didik aranırken, şüpheli 
kişilerin Genel Bilgi Toplama
(GBT) sorgulamasını yapıldı.
Uygulamaya katılan polis kö-
peği de araçların içinde arama
yaptı. Polis helikopteri de 
uygulamaya havadan destek
verdi. DHA

İstanbul’da Kurt Kapanı

MIDESINDEN 
5 KG EROIN cIKTI

Son operasyon ise zeytinburnu'nda gerçekleştirildi.
Polis ekiplerinin takip ettiği ve sokaklarda uyuşturucu
satan "Torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere kokain
temin eden bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelini adre-
sinde düzenlenen baskında 10 kilo kokain ele geçirildi.
uyuşturucunun Hollanda'dan getirildiği belirtildi. ope-
rasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, Vatan Cadde-
si'ndeki İstanbul Emniyet müdürlüğü'ndeki işlemlerinin
ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 

SATAMADAN YAKALANDI

Alev 
topuna döndü

Küçükçekmece'de
ahşap palet üretimi
yapan bir fabrikada

gece saatlerinde
yangın çıktı. 
Alevler kısa 

süreden fabrikanın
tamamına 

yakınını sardı. 
Birçok ilçeden 

gelen itfaiye 
ekipleri, yaklaşık 
2 saatlik çalışma

sonucu yangını 
kontrol 

altına aldı
Yarımburgaz mahallesi
İstanbul Caddesi üzerinde
bulunan ahşap palet üre-

timi yapan fabrikada gece saatle-
rinde henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye
göre, fabrikadan alevlerin yükseldi-
ğini gören çalışanlar durumu hemen
itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. alevler kısa sürede fab-
rikadaki ahşap paletleri sardı. İhbar

üzerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri
olay yerine sevk edildi.

Yangına üç koldan müdahale

İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına
üç koldan müdahale ederken, polis
ekipleri de çevrede güvenlik önlemi
alıp, caddeyi araç ve yaya geçişine
kapattı. bu sırada fabrika çalışanları
ise alevlerin arasında kalan ahşap
paletleri kurtarmak için büyük çaba

sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2
saatlik çalışma sonucu kontrol altına
alındı. Yanan fabrikada soğutma ça-
lışmaları sürerken, fabrikada büyük
çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının kontrol altına alınmasıyla
cadde yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye
ekipleri yangının çıkış nedenini belir-
lemek için çalışmalarını sürdürür-
ken, polis yangınla ilgili soruşturma
başlattı. DHa

SPA hırsızı 
yakalandı 
Beylikdüzü'nde otelin SPA merkezlerine
sözde masaj yaptırmak için giderek,
soyunma odalarında bulunan kabinleri
soyan 1 kişi polis tarafından yakalandı

edİnİlen bilgiye göre olay Beylikdüzü'nde geçtiği-
miz salı günü meydana geldi. Otelde müşteri ola-
rak bulunan H.T.'nin, otelin SPA merkezine

girdiğinde soyunma kabininde bıraktığı eşyalar çalındı. H.T.
durumu otel yönetimine ve polise haber verdi. Polis tarafın-
dan olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamerala-
rını inceleyerek hırsızlığı yapan kişinin önce eşkalini belirledi.
Yapılan incelemede şüphelinin daha önceden poliste kaydı
olan Ömer R. olduğu
tespit edildi. Şüpheli otel-
den ayrılmaya fırsat bu-
lamadan Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri tarafın-
dan gözaltına aldı.

Cezaevine 
gönderildi

Asayiş Şube Müdürlü-
ğü'nde işlemleri yapılan
şüphelinin müşteri gibi
otele girdiği, soyunma
kabinlerini kontrol ederek
bırakılan eşyaları çaldığı
tespit edildi. Daha önce-
den hırsızlık, uyuşturucu
kullanmak ve bulundur-
mak suçlarından poliste
kaydı bulunan şüpheli iş-
lemlerinin bitmesinin ar-
dından çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak
Metris Cezaevi'ne gön-
derildi.   DHA

Otobüsün
altına girdi

Şİle'de meydana gelen
kazada otobüsün al-
tına giren motosiklet

sürücüsü yaralandı. Kaza saat
10.30 sıralarında meydana geldi.
Kağıthane-Topkapı hattında çalı-
şan özel halk otobüsüne, Ergene-
kon Caddesi üzerinde arkadan
gelen motosiklet çarptı. Yağış ne-
deniyle kaydığı belirtilen motosik-
letin sürücüsü otobüsün altına
girdi. Otobüs şoförü ve yolcular
tarafından çıkartılan motosiklet
sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık
ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı
sürücü daha sonra ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Otobüs şo-
förü Burhan Tektaş, "Trafik
durdu ben de durdum, motosik-
let arkadan geldi aracın altına
girdi. Yerler ıslaktı, yolcularla bir-
likte aracın altından çıkardık" diye
konuştu. DHA

Çekiciyle araç çarpıştı:

1’i ağır 
2 yaralı

Çatalca'da çekiciyle
bir aracın çarpışması
sonucu iki kişi yara-

landı. Çatalca'daki kaza saat
11.30 sıralarında meydana geldi.
Arızalanan traktör çekiciye yükle-
nerek tamire götürülüyordu. Bu
sırada önüne bir kamyonun çık-
tığı belirtilen hafif ticari aracın
sürücüsü direksiyon kırınca çeki-
ciyle çarpıştı. Kazada araçtaki iki
kişi yaralandı. Yaralılar için olay
yerine sağlık ve itfaiye ekipleri
sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta
sıkışan yaralıyı kurtardıktan
sonra sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ambulansla hastaneye
kaldırılırken çekicinin sürücüsü
ifadesi alınmak üzere karakola
götürüldü. DHA

4 sanığa 47 
kez müebbet

İstanbul'da 10 Ara-
lık 2016'da oynanan
Beşiktaş - Bursaspor

karşılaşmasının ardından Voda-
fone Park çevresinde meydana
gelen ve 39'u emniyet mensubu,
47 kişinin şehit olduğu, 242 kişi-
nin yaralandığı bombalı terör sal-
dırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27
sanığın yargılandığı davada karar
açıklandı. Mahkeme heyeti, 4 sa-
nığı 47'şer kez ağırlaştırılmış mü-
ebbet ve 4 bin 890'ar yıl hapis
cezasına çarptırdı.

Karar duruşması 

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahke-
mesi tarafından Silivri Ceza-
evi'nin karşısında bulunan binada
görülen duruşmada tutuklu sa-
nıklar ile taraf avukatları hazır
bulundu. Mahkeme heyeti, da-
vaya ilişkin kararını açıkladı. 10
sanığa "Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak" suçundan
ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası veren mahkeme heyeti, bu 10
sanığı ayrıca "Tasarlamak ve
bombalamak suretiyle kasten öl-
dürmeye yardım etme", "Tasarla-
mak ve bombalamak suretiyle
kasten öldürmeye teşebbüse yar-
dım etme", "Tehlikeli madde bu-
lundurma", "Kamu malına zarar
vermeye yardım etme" ve "Mala
zarar vermeye yardım etme" suç-
larından da 25 yıldan 3 bin 380
yıla kadar değişen oranlarda
hapis cezasına çarptırdı. DHA

9 KURYE 

YAKAKLANDI
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3 KISIM MUHTELİF MALZEME ALIMI
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (998091)

ESAS NO  : 2011/244
Davacılar AHMET SÜHEYL AYKUT, ÜSTÜN-
DAĞ İNŞAAT SAN VE TİC A.Ş ile  Davalılar AB-
DULLAH SARIKAYA, ALİ SARIKAYA, BAKİ
KARAKULLUKÇU, BÜNYAMİN DEMİRÇELİK,
DURSUN BAŞKAN, GÜLALİ GÜZEL, HASAN
ÖZTÜRKCİ, İZZETTİN KABAK, MUKADDES
OĞUZ, NECMİ ÖZCAN, PERİHAN TOĞAY,
RECEP KALELİ, YASİN ÖZBİLİR, YUSUF IŞIK,
YÜCEL ÖZBİLİR arasında mahkememizde gö-
rülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve
Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynakla-
nan) davası nedeniyle aşağıda açık kimlik bilgi-
leri verilen davalı Gülali Güzel yapılan tüm
aramalara rağmen bilinen adreslerine tebligat ya-
pılamadığından ve adresi meçhul kaldığından;
11/12/2018 havale tarihli 2.bilirkişi ek raporuna
HMK 281.maddesi gereğince tebliğ tarihinden iti-
baren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde
bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vaz-
geçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 
HMK'nın 147/2.maddesi gereğince belirlenen
16/07/2019 günü saat 09:35'de tahkikat duruş-
masına katılmadığınız takdirde yargılamaya yok-
luğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere
itiraz edemeyeceğiniz hususu tebliğ yerine geç-
mek üzere ilanen tebliğ olunur.15/05/2019

DAVALI: GÜLALİ GÜZEL - 41236741008 
HÜSNÜ ve BESEY oğlu/kızı, 10/03/1967 
dogumlu,  MALATYA ili, ARGUVAN ilçesi,
YAMAÇ mah/köy, 35 Cilt, 19 Aile sıra no, 61
sırada nüfusa kayıtlı,

EKİ  :  11/12/2018 havale tarihli 2.bilirkişi 
ek raporu.

İLAN
BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (998614)

3 Kısım Muhtelif Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/237282
1-İdarenin
a) Adresi : Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No: 10 34360 - 

ŞİŞLİ / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 373 52 79 - 0212 231 08 24
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sislietfal.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım Muhtelif Malzeme Alımı 1. Kısım Klima Yedek Parçaları 

(1-29.kalemler) 2. Kısım Kompresör Yedek Parçaları (1-16.kalemler) 
3. Kısım Nalburiye Malzemeleri (1-111.kalemler)Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi- Ayniyat Tüketim Deposu

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip idarece telefon,faks,e-mail ile 
belirtilecek siparişler doğrultusunda partiler halinde yapılacaktır.
Teslimat için talep edilen malzemeler siparişi takiben en fazla 
3 (üç) iş günü içerisinde hafta içi mesai saatleri (09:00 - 15:00) 
saatleri arasında Muayene ve Kabul Komisyonunun denetimde,
ilgili birimin uygunluk onayı neticesinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak 
No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 11:00
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 imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili sa-
tıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gös-
teriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda
sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin ima-
latçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen “Sanayi Sicil Belgesi”,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
“Kapasite Raporu”,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
“İmalat Yeterlik Belgesi”,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş
ve teklif ettiği mala ilişkin “Yerli Malı Belgesi”,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
Yetkili Satıcı olduğunu gösterir Belgeler;
1.Yerli ürünler için teklif sunulması durumunda İstekliler; yerli üreticilerden alacakları Yetkili Satıcı
Belgesinin asılını ve/veya kurum(idare) onaylı suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
2.Yurt dışında imal edilen ürünlerin ise  Türkiye’deki kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki bel-
gesininin  kurum(idare) onaylı suretini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif sunulan ürünler 24 ay garantiye sahip olacaktır.Bu süre zarfında arızılan ürünler yenisi ile bedel-
siz değiştirilecektir.Konuya ilişkin firma antetli  belge ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
1) İstekliler, "Teknik Şartnameye Uygunluk" beyanını ihale evrakları ile birlikte sunacaktır.
2) İstakliler, teklif ettikleri ürünlerin montaj yapacağına dair beyanını ihale evrakları ile birlikte suna-
caktır. 
3) İstekliler, teklif edecekleri kalemlere ait 1 (bir) adet numuneyi ihale saatine kadar numune teslim tu-
tanağı ( firma antetli kağıda firma adı, sıra numarası, malzeme adı, markası, ambalaj şekli ) düzenleye-
rek satınalma biriminin göstereceği yere getirmek zorundadır. İdarenin numuneleri geri iade etme
zorunluluğu yoktur. Numune getirmeyen firmaların ilgili kalemde teklifleri değerlendirme dışı bırakıla-
caktır.
4) İstekliler, teklif edilen ürünlerin marka model bilgisini birim fiyat cetvelinde veya ayrı bir liste ha-
linde ihale dosyasında sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Bilimleri Üniver-
sitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal
Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

G aziosmanpaşa Kaymakamlığı toplantı salonunda
16 mahalle muhtarıyla buluşan Soylu, açıklama-
larda bulundu. 31 Mart seçimlerine en başından

beri 'iktidar' noktasından değil, 'istikrar' noktasından bak-
maya gayret gösterdiklerini belirten Soylu, "Bunu bir ya-
nıyla da beka meselesi olarak ifade ettik. Bir yanıyla da
2019'dan sonra 4,5 yıl seçimsiz bir dönemde bu millete
çok güzel hizmet etmek için önemli bir dönem olduğunu
anlatmaya çalıştık" dedi. "İstanbul'da ilginç bir şey oldu"
diyen Soylu, "Ne oldu ve biz niçin 23 Haziran'da tekrar
randevulaştık? Ve bu süreç nasıl 23 Haziran'da tekrar edi-
liyor. Bunları biraz izah etmem gerekebilir. Şu net İstan-
bul'un bütün dünyayı etkileyen gücü var. Çünkü burası
İstanbul, Türkiye'nin en önemli hazinesidir. İstanbul'un
gücünü, kuvvetini birileri Türkiye'nin lehine kullandırmak
istemiyor. Birçok sandıkta Binali Bey'in aldığı oy 210'ken,
sıfıra düşürüldü, 170'ken 5'e düşürüldü. Siyasi hayatımda
ben ilk kez görüyorum" ifadelerini kullandı. 

3'ünde yok birinde var

Bakan Soylu, "Diyorlar ki 4 tane pusula var, birini iptal
ediyorsunuz da üçünü niye iptal etmiyorsunuz? Bütün
seçimleri niye iptal etmiyorsunuz? Çünkü hile büyükşehir
belediyesi üzerinden yapılmış. 4-5-10-15 bin farklı bir il-
çede, tüm İstanbul'da değil, değiştirebilmek çok kolay bir
iş değildir. Aynı zamanda büyükşehir seçimlerinde şöyle
bir eksiklik de söz konusu. Sayım döküm cetvelleriyle san-
dık seçmen tutanağı arasında birçok sandıkta fark var.
Diğer 3 pusulada bu yok, ne belediye meclisinde ne bele-
diye başkanlığında ne de muhtarlarda var. Hem sandık
seçim tutanakları hem sayım döküm cetvellerinde boşlar
var, imzasızlar var ve mühürsüzler var. Peki bunlar büyük-
şehirde varken, diğerlerinde var mı? Yok. Buralara her ta-
rafta itiraz da yok. 4 oy bir zarfta ama bu 4 oyun tasnifi
de dökümü de yazılması da apayrı bir sürecin içinde ger-
çekleşiyor. Büyükşehir belediyesinde bizim gücümüz bu

kadar yeter ve bu kadar gücü ortaya koyabiliriz diye yap-
tıklarını, bunun içerisinde yaptılar" diye konuştu.

Görevimiz güvenliği sağlamak

İçişleri Bakanlığının görevinin seçimin güvenliğini sağla-
mak olduğunu söyleyen Soylu, "Bize bir görev daha ve-
rildi, 2 yıl evvel. Seçim kurullarına sandık başkanları ve bir
kamu görevlisinin kaymakamlıklar, mülki idare amirlikleri
tarafından verilmesi görevi verildi. İçişleri Bakanlığı da
kaymakamlarımız da kamu görevlilerini verdiler. Ka-
nunda açık yazıyor, sandık kurulu üyelerini kamu görevli-
lerinden seçersin diyor. İstanbul'da bu böyle olmadı. Nasıl
oldu? 31 binin üzerinde sandık var. 62 bin 500 civarından
hem sandık başkanı hem de kamu görevlisi görev yapmak
zorunda. Bunların 19 bin tanesi, yani neredeyse üçte biri
kanuna aykırı şekilde görevlendirildi, sandık başkanı artı
sandık kurulu üyesi. Bunların içerisinde KHK ile atılanlar
var, FETÖ ile iltisaklılar var. Askeriyede çalışan kamu gö-
revlileri sandık kurulu üyesi olamazlar, kanun açık. Zabı-
talar, yapamazlar" ifadelerini kullandı. DHA

HILE SADECE
IBB’DE YAPILMIS
Gaziosmanpaşa’da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul seçimlerinde hilenin
sadece İBB üzerinden yapıldığını  belirterek, “Sayım döküm cetvelleriyle sandık seçmen
tutanağı arasında birçok sandıkta fark var. Diğer 3 pusulada bu yok, ne belediye
meclisinde ne belediye başkanlığında ne de muhtarlarda var” açıklamasını yaptı

BAKAN 
SOYLU’DAN 

31 MART 
AÇIKLAMASI

konuşmasında CHP adayı
Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Süleyman
Soylu, "Bugün İstanbul Büyükşehir Bele-
diye başkanı kim? Geçici olarak İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya. Belediye meclisi bir
karar veriyor, geçici belediye başkanı da
bunu tasdik ediyor, 'Ben suyu indirdim'
diyor. CHP'nin şu andaki adayı mı indirdi
suyu? Peki bu üstlenilir mi? Bir takım
ayıplar vardır, siyasette de hayatta da var-
dır. İnsan yapmadığı işi üstlenmez, edep
eder. Bir taraftan öğrencilerle ilgili karar
aldı büyükşehir belediyesi. 'Ben yaptım.'

diyor. Yapmışsan başımızın üzerine ama
yoksun. Belediye başkanı olmadığı bir
dönemde Kıbrıs'a gidip Rauf Denktaş'ın
mezarındaki deftere 'İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı' diye imza atılmaz. Ben
hayatımda bu kadar büyük ölçekteki bir
yöneticilik mekanizması içerisinde ilk kez
böyle davranışlar görüyorum ve ben ayıp-
lıyorum. Ben bunu hamlık görüyorum ve
bunu İstanbul gibi dünyanın en cazibe şe-
hirlerinden birindeki seçim yarışına da ya-
kıştıramıyorum. Vatandaş her şeyi görüyor
zaten" diye konuştu. 

Vatandaş her şeyi görüyor!

BüyükçEkmEcE Belediyesi
sosyal sorumluluk projesi
kapsamında Büyükçek-

mece’ye gelen AIESEC isimli öğrenci
değişim derneği üyelerini ağırladı. 128
ülkede bulunan öğrenci değişim derneği
AIESEC üyeleri Büyükçekmece Beledi-

yesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde
ağırlanarak halk akademisi kursiyerle-
riyle bir araya getirildi. Dernek üyeleri bi-
linçlendirme kampanyası kapsamında
hem kadın hakları ve cinsiyet eşitliği ko-
nularında fikir alışverişinde bulunmak
için hem de Speaking Club’da (Ko-

nuşma Kulübü’nde) İngilizcelerini geliş-
tirmek için Büyükçekmece Belediyesi
Halk Akademisi kursiyerleriyle buluştu. 

Ayrımcılığa karşıyız

Dernek üyelerinin önemli bir proje için
Büyükçekmece’ye geldiğini belirten Bü-

yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Konuklarımızı Büyükçekme-
ce’de ağırlamaktan mutluluk duydum.
Misafirlerimiz, toplumların önemli so-
runlarından biri olan kadın hakları ve
cinsiyet eşitliği konusunda kursiyerleri-
mizle fikir alışverişinde bulunmak ve far-
kındalık yaratmak için ilçemize geldiler.
Aynı zamanda İngilizcelerini geliştirmek
adına da faydalı bir proje olmuş” dedi. 

Büyükçekmece öğrencileri ağırladı

Bir günlüğüne 
asker oldular
Esenyurt’ta zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlar,

temsili askerlik uygulaması kapsamında 
düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu

EsEnyurt Belediyesi, Engelliler Haftası 
dolayısıyla Esenyurt’ta yaşayan ve engelleri
nedeniyle askerlik yapamayan vatandaşlara

bir günlüğüne askerlik sevinci yaşattı. Esenyurt Beledi-
yesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da
bulunan diğer ilçe belediyeleriyle ortaklaşa düzenlediği
temsili askerlik uygulaması kapsamında İstanbul 3.
Kolordu Komutanlığı Hasdal Kışlası’nda, 209 engelli
genç için yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması
giyen gençlere mihmandarları tarafından askeri araçlar
ve silahlar tanıtılarak silah eğitimi verildi. Eğitimin ar-
dından düzenlenen yemin töreninde, gençler aileleri ve
komutanları huzurunda yemin etti. Temsili askerlik 
uygulamasına katılan engelli Er Sinan Akyol yaş kütü-
ğüne plaket çaktı. Tören sonunda engelli askerlere 
terhis belgeleri 3. Kolordu Komutanı Tuğgeneral
Özkan Ulutaş tarafından verilirken, tezkereleri de 
koordinasyon merkezi sorumluları tarafından verildi.

Soylu, “Ne oldu da 23 Haziran'da tekrar randevulaştık? Bu süreç nasıl 23 Haziran'da tekrar ediliyor” sorularına cevap verdi. 
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SESLİ DÜŞÜNCELER

17 yıllık öfkenizi ve 
kininizi çöpe atın...

Buna ihtiyacımız yok

5

CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kamuoyunda tepki çeken sözlerine
karşılık, “İnsanların geçmişi üzerinden siyaset yapıp bundan fayda elde edecek zavallılara gülüyorum sadece.
Onlar zavallı. Cahil insanlar ama bazen cahil insanlar koltukları işgal edebiliyorlar. 'Ben 25 senedir belediye 
başkanlığı yapıyorum' diyebilir. Ama bu onun cahil olmasını, zavallı olmasını engellemez” ifadelerini kullandı

İ stanbul’un seçilmiş belediye başkanı
Ekrem İmamoğlu, Kale Holding Kuru-
cusu Sadık Özgür’ün Ataköy 5.Kısım 

Camii’de kılınan cenaze namazına katıldı. 
Özgür’ün ailesine taziye dileklerini ileten İma-
moğlu, namazın ardından kendisini bekleyen
gazetecilerin sorularını vatandaşların yoğun 
ilgisi altında yanıtladı.

Sülalemi herkes tanır ve bilir

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun
kamuoyunda İmamoğlu’na yönelik tepki
çeken sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Koray Aydın’ın “Şunu da unutmasın
suçlamaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun de-
desi İstiklal Savaşı gazisidir. O istiklal savaşı
gazinin üç kardeşi de muhtelif savaşlarda şehit
düşmüş insanlardır. Bunları görmezden gele-
rek bir seçim kazanmak uğruna bu karalama

yaparak bir ilin tümünü kapsayan bir ifadede
bulunmasına karşılık bizim söylediğimiz çok
değil az bile.” sözleri hatırlatıldı. İmamoğlu,
bunu açıklamanın bile kendisi için bir zül oldu-
ğunu belirterek, “Koray Aydın’a teşekkür ede-
rim. Benim sülalemi ailemi, herkes tanır bilir.
İnsanların geçmişi üzerinden siyaset yapıp
bundan fayda elde edecek zavallılara ben gülü-
yorum sadece. Onlar zavallı. Cahil insanlar
ama bazen cahil insanlar koltukları işgal edebi-
liyorlar. ‘Ben 25 senedir belediye başkanlığı ya-
pıyorum’ diyebilir. Ama bu onun cahil
olmasını, zavallı olmasını engellemez. Benim
Trabzonlu olmam üzerinden ya da ailemin so-
yunun üzerinden bu tarz kirletme lekeleme ça-
bası üzerinde olanlar sadece sert bir duvara
toslarlar. Ben bu memleketin her insanını sev-
diğim gibi kendi geçmişimi de çok seven bir in-
sanım.” diye yanıt verdi.

Keşke sadece alkışlasalardı

Rakibi Binali Yıldırım’ın katıldığı bir opera
programı gösteriminde salonda bulunanlar ta-
rafından “Her şey çok güzel olacak”, “Mustafa
Kemal’in askerleriyiz” sözleriyle karşılanmasını
nasıl değerlendirildiği de İmamoğlu’na yönelti-
len sorular arasındaydı. İmamoğlu, bu soruyu,
“Keşke sadece alkışlasalardı tabi. Bu tür ku-
tuplaşmaları seven bir kişi değilim. Her yerde
nezaketi arayan biriyim. Keşke sadece alkışla-
yıp, karşılasalardı. Toplumun kutuplaşması
hepimizi üzüyor. Bazen çok kötü bir olay 
oluyor, kimse bunu sahiplenmiyor, insanlara
‘Geçmiş olsun’ demekten imtina ediyor. 
Bazen sevinci paylaşmak, bazen hüznü pay-
laşmak toplumumuzun geleneğinde var. 
Bunları yaparsak kutuplaşmaları engelleriz”
diye yanıtladı.

İSTANBUL

A k Parti yöneticileri, yüzde 3 civarında
kendi seçmen kitlesinden ilçelerde göster-
miş oldukları adaylardan dolayı sandığa

gitmediğini düşünüyor. İBB seçimi olunca seçmen-
lerinin sandığa gideceğini düşünüyorlar. Kullandık-
ları dilin de sorunlu olduğunu düşünmüyorlar.
Görülen o ki, kullandıkları dil yine kaybettirecek.

İstanbul’da muhalefet, 4  miyon 169 bin oy aldı.
Kazanmak için, 4 milyon 500 bin oy alabilmesi
için, sandığa gitmeyen muhalif 350 bin ve AK Par-
ti'ye oy vermiş en az 200 bin seçmeni ikna etmesi
gerekiyor.  

31 mart'tan daha çok çalışmalı ve sakin güç,
İmamoğlu'nun güler yüzlü kampanyası eskisinden
daha iyi devam etmeli ki, fark 200 bin ve fazla 
olabilsin...

Ak Parti, geçersiz oy kullanan 100 bin ve san-
dığa gitmeyen 350 bin seçmene pres yapacak.

İktidar ve sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin
seçmenin bilgilerine sahip, muhalefet değil. Bu 
seçmenlerin yüzde 10'nu sandığa hiç gitmeyen, 1
milyon seçmen, diğer 700 bin seçmen yarı yarıya
cumhur ve muhalefet seçmeni.

****
Ekrem İmamoglu’nun duruşuna ve diline bi kez

daha yakından bakmak gerekiyor. Muhalefetin öf-
kesini ve nefretini beslemek için ve rövanş için baş-
kanlığı istemiyor. İmamoglu 16 milyon istanbul
halkına hizmet etmek, yani efendi olmak için değil,
hizmetkar olmak için başkanlığı istiyor.  

Her kesimde birikmiş, 17 yıllık nefret ve öfke bu
topraklarda sürdürülebilir değildir. Ülke ve tüm de-
ğerler hepimizin. Adlarımız farklı soyadlarımız
Türkiye olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.  

****
3 miyon 169 bin oyun 4 milyon 500 bin olabil-

mesi için yuvarlak söylüyorum 350 bin oya ihtiyaç
var. Bunu yapabilmek için oyu koruyacaksın, 350
bin seçmeni ikna edeceksin ve en önemlisi Ak Parti
seçmenini ikna etmek ve bunun için çok çalışılacak.

Ekrem İmamoğlu, mağdurdur. Bunun içindir ki,
trol düzeyindeki kimi hesaplar, İmamoglu'nun ka-
zanmasını isteyenler iktidar yandaşlarının yaptığı
trollüğünn benzerini yapmamalıdır. Muhafazakar
kesimi aşağılayan paylaşımlardan vazgeçilmelidir
ve Ak Partililerden oy almadan seçim kazanılama-
yacağını herkes anlamalıdır.

Nefret ve ötekileştirici söylemden, hepimizin
ortak vatanı olan Türkiye için vazgeçilmelidir.

****
İmamoğlu’nun, ısrarla “16 milyon İstanbul-

lu’nun başkanıyım”, cümlesi herkesi kucaklayan
zihniyetin ifadesidir. Bu cümle anlamlıdır ve yeni
bir zihniyet bu cümlede kendisini ifade etmektedir.
Yeni demokratik bir zihniyet ancak herkesi kucak-
layan bir dille yapılabilir.  

İktidarın yaptığı, ötekileştirici dil kullanılarak ve
yandaşlarının trollerin yaptığı paylaşımlarla ve ben-
zeri ile yeni zihniyet hayata geçirilemez.

Ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız,
Ekrem İmamoglu'nun duruşuna ve diline bakın. 
Öfkenizi beslemek için başkanlığı istemiyor.

İmamoglu’nun kazanmasını ve ülkede umudun
daha da yükseltilmesinin yolu, 16 milyon istanbul
halkına hizmet etmek yani efendi olmaya değil
hizmetkar olmak için başkanlığı istedigini fark 
etmektir.

****
23 Haziran saat 22.00. 
Seçime katılım oranı yüzde 90. 
Oy kullanan seçmen sayısı 9 milyon 30 bin. 
Geçersiz oy yüzde 2.2, 200 bin. 
Ekrem İmamoglu 4 milyon 500 bin.
Binali Yıldırım 4 milyon 300 bandı. 
Ve fark 200 bin olur. 
Not alın ve bi kenara yazın.   
Ağustos ayında erken seçim kararı alınır. 
Erken secimi Devlet Bahceli ister.
Ben tahminimi söylüyorum.  
Evinizde yan gelip yatmayın...
Bir Ak Partili'yi ikna edin, sosyal medyada 

Ak Partililere hakaret eden paylaşımlar yapmayın
diyorum.

Çünkü ayrımsız 82 milyon bu ülkenin vatandaş-
larıyız. Hedef, ayrımsız, eşit, adil ve 1. sınıf vatan-
daş olabilmek. Demokrasiyi, hukuku ayrımsız bu
topraklarda inşa edebilmek. 

CAHIL INSANLAR DA 
BASKAN OLABILIR!

Aydın'dA cezaevinde FETÖ
suçlamasıyla yatan bir sanı-
ğın İmamoğlu’na yönelik
FETÖ suçlaması yönelttiği
taktirde serbest kalacağını
bir yerel gazeteci tarafından
sanığa iletilmiş ve tutanak-
larda da birkaç bakanın
yerel gazeteciyi sanığa gön-
derdiği basına yansımıştı.
Bunun üzerine Çağlayan 
Adliyesi’nde avukatının suç
duyurusunda bulunduğunu
söyleyen İmamoğlu, “Bu
olay, hukuk adına gerçekten
ciddi anlamda sorgulan-
ması gereken, ülkeyi yöne-
tenler adına sorgulanması
gereken bir husus. Elbette
sorularımız var. Elbette bir
üçüncü şahsın, bir yerel 
gazetecinin bir hapishane
ziyaretinin bu kadar kolay
olabilmesi nasıl mümkün?
Adalet Bakanı, bu konuda
mutlak cevap vermeli. Onun
dışında orada bir takım suç-
lamalar var. Bakanların ismi
geçiyor. Bakanlara dönük
bir suçlama var. Bunlarla
tümüyle alakalı hem suç 
duyurumuz var, hem sorgu-
layacağımız hususlar var.
Avukatlarımız gerekli cüm-
lelerle dilekçelerimizi 
hazırladılar. Hepsini Allah'a
havale etmiştim. Şimdi de
hukuka havale ediyorum.
Hukukla beraber mücadele-
mizi de vereceğiz” dedi. 

Hukuka
havale
ediyorum

AK PArti İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye
Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Et-

kinliği programına katılıp şehirlerin tanıtımının ya-
pıldığı ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği stantları
gezdi. Yıldırım, sahuru da Maltepe Anadolu Bölge
Metro Bakım Atölyesi'nde çalışanlarla birlikte
yaptı.

Gördük mahcup olduk

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nin dü-
zenlediği Ramazan Etkinliği programına katılıp şe-
hirlerin tanıtımının yapıldığı ve yöresel lezzetlerin
ikram edildiği stantları gezdi. Ümraniyelilerin
yoğun ilgisiyle karşılaşan Binali Yıldırım, vatandaş-
larla sohbet etti. Daha sonra buradaki vatandaş-
lara seslenen Binali Yıldırım, "Ümraniye'nin güzel
insanları, gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz ay-
dınlık olsun. Ramazan ayı hayırlı uğurlu olsun"
dedi. İnsanların mutluluğunu görmek beni mutlu
ediyor diyen Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı
İsmet Yıldırım'ı kastederek, "Gece ben 12'den sonra

gelirim dedim, orada kimseyi bulabilir miyim? O
da bana dedi ki, 'Gel o zaman anlarsın.' Geldik gör-
dük, mahcup olduk. Maşallah" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta bir şey anlamadık

Yıldırım, "Kardeşlerim bir seçim geçirdik. 31
Mart'ta bir şey anlamadık. Çalıştık, çabaladık oylar
sandıkta hiç edildi. Sahip çıkamadıysak hırsızın gü-
nahı yok mu? Sandıklara sahip çıkmamız gerekli o
halde. 23'ünde sandıklara sahip çıkıyor muyuz? Bu
işin hesabını 23'ünde Ümraniye soracak mı?" diye
sordu. 31 Mart için Ümraniyelilere teşekkür eden
Yıldırım, "Bana da destek verdiniz, sağolun. İsmet
Başkanı da seçtiniz ama biraz eksik oldu. Şimdi o
eksiği tamamlayacağız. Biraz da fazla olsun ki, işi
sağlama bağlayalım. O halde hepimize görev düşü-
yor. Sadece kendimiz değil, herkes bir iki arkada-
şıyla konuşup sandığa getirecek. 23 Haziran'da bu
işi halledeceğiz. 23 Haziran'da her şey daha güzel
olacak. Hak yerini bulacak" dedi. Daha sonra saat
02.30 sıralarında alandan ayrılarak Maltepe'ye
geçen Yıldırım, Anadolu Bölge Metro Bakım Atöl-
yesi çalışanlarıyla birlikte sahur yaptı. DHA

Her şey daha 
güzel olacak!
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de konuştu. “31 Mart'ta bir şey
anlamadık” diyen Yıldırım, “Çalıştık, çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. 23 Haziran'da 
bu işi halledeceğiz. 23 Haziran'da her şey daha güzel olacak. Hak yerini bulacak” dedi

Bütün İstanbul 
mağdur ediliyor

AvcılAr Belediye Başkanı Turan Hançerli, Fox
Tv’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar
Saat programına konuk oldu. Açıklamalarına 10-

16 Mayıs Engelliler Haftasını ve 19 Mayıs’ın 100. yılını kut-
layarak başlayan Hançerli, 'Belediyede durumlar nasıl?
Çalışmalar nasıl gidiyor?' sorusuna, “Gayet güzel gidiyor,
oldukça yoğun çalışıyoruz. Fakat bir sorunumuz, sıkıntımız
var. İBB ve İBB Başkanlığı. Sayın Ekrem İmamoğlu, millet
iradesiyle sandıktan çıktı ve kendisi başkan olma hakkını ka-
zandı. Bu hakkı hukuksuz bir şekilde elinden alındı. Şu an
İBB eksik çalışıyor, yani tüm İstanbul mağdur ediliyor. İlçe
belediyesi olarak biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz” cevabını
verdi. 

Hakkını teslim edeceğiz

Avcılar halkının gündemini ve ilçenin sorunlarını da izleyici-
lerle paylaşan Turan Hançerli, “Halkımızın gerçek gündemi
işsizlik, yoksulluk, pahalılık. Bize gelen taleplerle bunu çok
ciddi yaşıyoruz. Aylardır ya da yıllardır işsiz olduğunu söyle-
yen insanlar var, kira ödeyemeyen, çocuğuna harçlık vere-
meyen insanlar var” dedi. Tüm bunlara rağmen halkta bir
gülümseme, bir umut da olduğunu belirten Hançerli,
“Bunun sebebi seçim döneminde Sn. Ekrem İmamoğlu’nun
yarattığı atmosfer, yaptığı çalışmalar. Farklı siyasi çevrelerle
bir araya gelmesi, herkesle el sıkışması, samimiyeti, halkla
kucaklaşması ve sorunları doğru tespit ederek gerçekçi çö-
zümler sunması sağladı bunu. Avcılar halkı büyük bir heye-
canla 23 Haziran’ı bekliyor. İnsanlar, ‘İmamoğlu’nun hakkı
elinden alındı. İrademiz yok sayıldı. 23 Haziran’da hakkı ça-
lınana hakkını bir kez daha teslim edeceğiz. Bu süreçte gör-
dük ki sorunlarımızı en kısa sürede çözecek kişi de
İmamoğlu zaten’ diyorlar” açıklamasını yaptı. 

Ekrem İmamoğlu, Kale Holding Kurucusu Sadık Özgür’ün Ataköy 5.Kısım Camii’de kılınan cenaze namazına katıldı. 

Son söz: Bunun ilk adımı 23 Haziran'da İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrerm
İmamoglu'nun kazanmasından geçiyor. Sonra çok
uzun ve zahmetli bir yolculuğumuz başlayacak.

Turan
Hançerli

Binali
Yıldırım

İsmail 
Küçükkaya
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CENGİZ ÇAVUŞ 
KANATÇI ABDULLAH 
USTA RESTAURANT

TUNCAY GÖKTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

MENDERES 
BALABAN

AVCILAR MENDERES BALABAN KIR VE 
DÜĞÜN BAHÇESİ

ALİ GÜLA 
AVCILAR YAYLA KASABI

CELAL ÇORUH
ÇORUH MÜHENDİSLİK

SADIK PEHLİVAN 
AK PARTİ AVCILAR 

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

ADNAN ÇOBAN
AVCILAR MALATYALILAR 

DERNEK BAŞKANI 

BEŞİR ZENGİN
BEŞİR ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KÜRŞAD ARI 
İŞ ADAMI

İSMAİL HAKKI AKTAŞ
AVCILAR TRABZONLULAR 

DERNEK BAŞKANI

SÜLEYMAN KURUOĞLU  
AVCILAR KAHVE SARAYI VE 

KURUOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ENGİN GENÇOL
İŞ ADAMI 

BAYRAM DELEN
İŞ ADAMI

İSMET ÇELİK
CHP AVCILAR BELEDİYE 
MECLİS ÜYESİ

ABDULLAH KINACI
KANATÇI ABDULLAH USTA RESTAURANT

HANDE ÇETİN KAHYA
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 

EVREN PEHLİVAN
AVCILAR ORDU KUYUMCULUK VE ORDU
GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MAHİR BUDAK
AVCILAR BELEDİYESİ 
CHP MECLİS ÜYESİ 
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AVRUPA SAVASI!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde
Beşiktaş'ı ağırlıyor. Avrupa kupaları için mücadele veren
iki ekibin mücadelesinde alınacak her sonuç son hafta
için belirleyici rol oynayabilir. Mücadele saat 19.00'da 
başlayacak ve beIN SPORTS 1'den yayınlanacak

Ü lkemizin en önemli kulüplerinden
Trabzonspor ile Beşiktaş bri kez
daha karşılaşacak ve tarihi reka-

betleri için sahada olacak. Bu akşam Trab-
zon'da oynanacak mücadele öncesi iki ekip
de hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini
beklemeye başladı. Eksiklikler, sakatlıklar ve
diğer son dakika haberleriyle geçen bir haf-
tanın ardından alınacak puanlar da kritik
önem taşıyor. 

3. kim olacak?

33. hafta öncesinde Beşiktaş 62, Trabzons-
por ise 57 puanda yer alıyor. Bordo mavili-
ler eğer kazanırsa son haftaya 2 puan fark
ve umutla girecek. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya
yenilmesi halinde sezonu 3. tamamlama
şansı bulunan bordo mavililer bu şansı so-
nuna kadar zorlamak istiyor. Siyah beyazlı-
lar ise alacağı beraberlikle sezonu
tamamlamak amacında.

Hakem Aydınus

Beşiktaş maçına Fırat Aydınus atandı. Bu
akşam oynanacak mücadelede Aydınus'un
yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süley-
man Özay Üstlenecek. Dördüncü hakem
ise Özgür Yankaya. Aydınus, ligde bu sezon
Trabzonspor'un 4 maçında görev yaptı.
Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda Galata-
saray'ı 4-0, Çaykur Rizespor'u 4-1, İM Kay-
serispor'u 4-2 mağlup ederken, ligin ilk
haftasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.

Kartal'da iki eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dep-
lasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan
Toköz ve Gökhan Gönül maç kadrosuna
alınmadı. Beşiktaş'ın ligde bu akşam saat
19.00'da Medical Park Stadı'nda oynaya-
cağı Trabzonspor maçının kadrosu belli
oldu.  Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları bu-
lunan Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz
kafilede yer almadı. Tedavisi tamamlanan
Gary Medel ise kadroya dahil edildi. Siyah
beyazlıların Trabzonspor maçı kafilesi şu
isimlerden oluştu: Karius, Utku, Caner,
Rıdvan, Medel, Adriano, Vida, Mirin,
Necip, Roco, Quaresma, Atiba, Ljajic, Mu-
hayer, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin,
Güven, Burak, Mustafa.

Sosa: En iyisini yapacağız

Trabzonspor teknik heyetinin Beşiktaş karşı-
sında güvendiği isimlerin başında Jose Sosa
geliyor… Tecrübeli futbolcu da eski takı-
mına karşı oynayacağı maç öncesi oldukça
heyecanlı ve istekli. Hafta boyunca takım
arkadaşlarını karşılaşmaya motive etmek
için yoğun çaba harcayan Arjantinli orta
saha, "Trabzonspor'un kaptanı olarak bu
galibiyeti gerçekten çok arzuluyorum. Bize-
güvenen yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı
mahcup etmemek için elimizden gelenin en
iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu
arada Arjantin basını, "Küçük Prens" lakaplı
Jose Sosa'nın Beşiktaş maçında tüm hüner-
lerini göstereceğine dair vurgu yaptı.

Taraftara uyarı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Beşik-
taş karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Ku-
lübü maç öncesi taraftarlarına uyarı mesajı
yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
TFF ve UEFA Talimatları gereği stadyum-
larda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı,
yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su
şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kır-
mak, merdiven boşluklarına oturmak ve
kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasak-
tır. Takımımızın daha önce oynadığı müsa-
bakalarda taraftarlarımızın rakip takım veya
takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübü-
müzün ciddi oranda ceza ödemesine neden
olmuştur. Bu cezalar her tekrarda katlana-
rak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır
boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların
kulübümüze getireceği zararların yanı sıra,
sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve
manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya
kalacaklardır. Toplu taşıma kullanmaya ve
erken saatte gelmeye özen gösterelim. Taraf-
tarlarımızın yoğunluk sebebiyle stadyuma
toplu taşıma kullanarak ve erken saatte gel-
meleri özellikle rica olunur. Güvenlik görev-
lilerinin yönlendirmelerine uyalım.
Taraftarlarımızın stadyum çevresinde özel
ve resmi güvenlik güçlerinin trafik yönlen-
dirmelerine uyması büyük önem taşımakta-
dır. Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken
hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı
maç boyunca centilmence desteklemelerini
bekliyoruz.

TRABZONSPOR
DÖRT KOLDAN
Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları
da başladı. Bordo mavililer Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda 4 isme yöneldi
YARIN akşam Beşiktaş ile kritik bir maça
çıkacak olan ve üçüncü sıra için umu-
dunu son haftaya taşımak isteyen Trab-
zonspor'da gelecek sezonun
planlamalarına devam ediliyor. İzleme
komitesinin belirlediği isimlerin yanısıra
Süper Lig'i de yalından tanıyan futbolcu-
ları kadrosuna katmak amacında olan yö-
netimin 6 oyuncuyu renklerine bağlaması
bekleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu
doğrultuda yaptığı açıklamada transferle-
rin yanısıra gençlerin de alttan gelerek ta-
kıma katkı sağlayacağını belirtmişti.

4 isim belrlendi

Trabzonspor önümüzdeki sezon muha-
faza etmeye çalışacağı kadrosunda gön-
dereceği oyuncuların yerlerini iyi
futbolcularla doldurmayuı planlıyor.
Kendini Süper Lig'de kanıtlamış 4 ya-
bancı futbolcunun peşine düşen yönetim

düşük bonservis ve kiralama  yöntemleri
ile kadrosunu güçlendirecek. Bu isimler
Awaziem, Elvis Manu, Tiago Pinto ve
Sehic.
Chidozie Awaziem: Devre arasında
kalkmayan transfer yasağı sebebi ile imza
attırılamayan Nijeryalı futbolcu Rize'deki
performnasıyla dikkat çekti. Zargo Tou-
re'nin düşük bedelli bir futbolcu olması
nedeniyle Senegalliyi göndermeyi planla-
yan yönetim Awaziem için Porto ile görü-
şecek. İlk olarak kiralama üzerinde bir
görüşme sağlanacak.
Tiago Pinto: Osmanlıspor ve Ankara-
gücü ile kaliteisni kanıtlayan ve yıllardır
Türkiye'de forma giyen Pinto için çok
büyük bir umut doğdu. Portekizli geçtiği-
miz günlerde kontratını feshederek kulüp-
ten ayrıldı. Sözleşmesi sona erecek
Ibanez ile uzatmama kararı alan yönetim
tecrübeli oyuncu ile görüşecek.

Elvis Manu: Hollandalı futbolcu Genç-
lerbirliği'ndeki çıkışını Akhisar'da da sür-
dürdü. Sezon sonu lige veda edecek olan
Ege temsilcisi ile bugüne kadar arasın-
daki transfer konusundaki görüşmelerde
olumlu hava yakalayan Trabzonspor
Manu için Akhisar'ın kapısını çalacak.
Sözleşmesinin bitmesine uzun bir süre
olan Manu'ya fazla para ödemek isteme-
yen bordo mavililer kolaylık isteyecek.
Manu da geçen gün yaptığımız açıkla-
mada Trabzonspor'da forma giyebilece-
ğini açıkladı.
Ibrahim Sehic: Bosna Hersekli kaleci 
ile tıpkı Awaziem gibi devre arasında 
görüşen ancak yasak sebebiyle alamayan
Fırtına sezon sonunda harekete geçecek.
Küme düşme hattında bulunan kulübün-
den ayrılması muhtemel olan tecrübeli
kaleci hem Uğurcan hem de Arda'ya 
tecrübesiyle de katkıda bulunacak. 

Oruç tutan oyunculara uyarı
Ramazan ayında oruçlu olarak maça çıkan futbolculara Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr.
Haluk Saçaklı'dan uyarı geldi. Dr. Saçaklı, "Yoğun antrenman döneminde özellikle
müsabaka günü kesinlikle oruç tutulmamalı. Oruçlu olarak müsabakaya ya da 
antrenmana çıkan futbolcuda hastalık ve sakatlanma riski yüksektir" dedi
SPORCULARIN müsabakalar ya da an-
trenman öncesinde glikoz düzeyinin ve kas
glikojen depolarının doygunluğunun sağ-
lanması gerektiğini söyleyen İstanbul Geli-
şim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk
Saçaklı, "Üst düzey sporcunun gün içeri-
sinde müsabaka ya da antrenman, bazal
metabolizma ve günlük aktiviteler dahil 5
bin 500 kaloriye ihtiyacı vardır. Bir in-
sanda doygunluğu sağlanmış karbonhid-
rat depoları sadece bin 470 kaloridir. Bir
futbolcu 90 dakika boyunca 10 ile 20 met-
reden oluşan yaklaşık 10 ile 20 sprint
atarsa kas glikojen depoları tamamen bo-
şalır. Yağ depolarının enerji kaynağı olarak
devreye girebilmeleri için ateşleme gör-
evini yapacak karbonhidratlara ihtiyaçları

vardır. Kan 

şekerinin düşmesi ile birlikte kas ve karaci-
ğer glikojen depolarından glikoz çekilmesi
sporcunun performansını düşürür" dedi.

Kayıp çoğalır

Oruç tutan futbolcunun performansının
düşeceğini belirten Dr. Saçaklı, "Oruçlu
olarak müsabakaya ya da antrenmana
çıkan futbolcuda konsantrasyon ve dikkat
kayıpları çoğalır. Hastalık ve sakatlanma
riskleri oranları yüksektir. Sakatlıklarda to-
parlanma süreleri uzar. Hipoglisemi nede-
niyle yorgunluk, baş dönmesi kısaca
maksimum performansı olumsuz etkiler.
Müsabaka anında karar verebilme süreç-
leri yavaşlar. Enerji santralleri olan miton-
driler zamanla tembelleşir. Sporcular oruç
tuttukları zaman dehidrasyon riski altında
kalırlar. Dehidrasyon sporcunun sağlığını
ve performansını olumsuz etkiler. Sıvı tü-

ketmeden antrenmana zorlanan spor-
cuda ısı artışı riski artar. Antrenman

sırasında vücut ısısı arttığında ter
ile soğuma sistemi devreye

girer, su kaybı ve elektrolit
kaybı, azalan kan hacmi ,
kanda elektrolit miktarın-
daki artış ve dolayıyla sıvı
kaybı karşılanamadığında
sporcunun performan-
sını olumsuz etkiler." ifa-
delerini kullandı.

Maçtan sonra 
serbest

Sağlıklı Yaşam Uzmanı
Dr. Haluk Saçaklı,
"Sporcular müsabaka
sonrası bir günlük izin-
lerinde hiç çekinmeden
oruç tutabilirler" tavsi-
yesinde bulundu.  DHA
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