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VÜCUDUN savunma sistemi olarak
bilinen bağışıklık sistemi sadece dı-
şarıdan gelen tehlikelere karşı vü-

cudu korumakla kalmıyor aynı zamanda
yaşlılığa karşı mücadele veriyor ve zinde his-
setmeyi sağlıyor. Vücudun antioksidan meka-
nizmasının çalışmasında da rol oynayan
bağışıklık sistemi, zayıfladığında ise bazı me-
sajlar verebiliyor. Memorial Bahçelievler Has-
tanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr.
Aytaç Karadağ, bağışıklık sistemini güçlendir-
menin yolları hakkında bilgi verdi. Kronik
yorgunluk sendromu son yıllarda artan bir
sorun haline geldi. Yapılan efordan daha fazla
yorgunluk hissedilmesi bağışıklık sisteminin 
zayıfladığının belirtisi olabilmektedir. Sabah
yorgun kalkmak, bitkinliğin istirahatle dinme-
mesi ve çabuk yorulmak doktora başvurmak
için yeterli belirtilerdir.

Tarama testleri yapılmalı

Yaz aylarında grip, nezle, soğuk algınlığı olu-
şuyor ve sürekli tekrarlıyorsa ilaçlarla geçişti-
rilmeden önce immun sistemin taranması
faydalı olmaktadır. Tekrarlayan ishal, idrar
yolu enfeksiyonları, genital bölge enfeksiyon-
ları, mantar, solunum yolu enfeksiyonları
önemli uyarıcılardır. Bağışıklığı sağlayan
beyaz kan hücreleri yeterli düzeyde çalışama-
dığında enfeksiyonlara daha kolay yakalanıl-
dığı gibi, daha zor iyileşilmektedir. Ciltte
nedensiz yara açılması veya mevcut yaraların
geç düzelmesi, tekrarlayan mantar enfeksi-
yonları bağışıklık sisteminin cilt açısından
erken habercileri gibidir.

H emen belirtmek gerekirse; aile te-
rapisi seansları ile daha sağlıklı
ilişkiler kuruluyor. Kaygılar, olum-

suz düşünceler, endişeler, takıntılar vb... gi-
deriliyor, ailenin dayanıklılığı artıyor. Aile
Evlilik terapilerinin kendine özgü profesyo-
nel yaklaşım biçimleri bulunuyor...

Her birey kendine özgü yapısı olan biçim-
lenmiş bir ailenin içinde doğuyor. Doğum-
dan ölüme kadar geçen yaşam yolculuğunda
ailede öğrenilen ilişki kalıpları bazen bilerek
bazen de farkında olmadan aynen devam et-
tiriliyor. İçinde aile ve köklerden getirilen
ruhsal ilişki mirası bulunan evlilik ile bire-
yin ruhsal mirasının kayıtları açılıyor.

Aile terapisi, sorunlarının üstesinden gel-
mesinde yardım etmek için ailenin güçlerini
ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bi-
reye ve bireyin sosyal destek ağlarına yöne-
lik bir terapi yaklaşımıdır.

Sağlıklı ilişkiler kuruluyor

Aile terapisinde öncelikle aile bireyleri
arasındaki iletişim biçimi esas alınmaktadır.
Bu terapide müdahale ilişkilere yapılmakta,
söz konusu problemin oluşumunda, devam
etmesinde ya da çözümünde her bir aile üye-
sinin rolü anlaşılmaya çalışılmaktadır. Aile
bireyleri arasındaki iletişim dili, sevgi dili
değerlendirilmekte, öfke ve kızgınlıkların
veya iletişimsizliklerin altındaki sebeplere
bakılarak çözüme odaklanılmaktadır.

Aile terapisi nedir?

Aile terapisi sadece sorun olduğunda uy-
gulanacak bir terapi yöntemi değildir. Aile
bireylerinin birbirlerine farkındalık geliştir-
meleri ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaları
için de bir fırsattır. Sadece eşler arasındaki
dinamikleri değil, kardeşler arasındaki,
anne baba ve çocuk arasındaki, sistemdeki
aile büyükleri ve diğer bireyler arasındaki
ilişkilerin de ele alınması mümkündür.

Terapide gizlilik esastır...

Terapist veya danışman terapinin ama-

cını, katılan üyelerin (ana-
baba ve gerekirse çocuklar) sorumlulukla-
rını, (birbirlerini dinleme-göz iletişimi
kurarak birbirlerine hitap etmeleri gibi) be-
lirtmektedir. Grup süresince üyeler birbirle-
riyle açık ve dürüst bir iletişim içerisinde
olmalı, sorunlara odaklanmalı, birbirlerini
suçlamaktan kaçınmalıdırlar. Seansların
sıklığı sorunların içeriğine göre değişmekte-
dir. Terapide gizlilik esastır. Diğer bir deyişle
terapist aile üyelerinden biri ile yapacağı
görüşmeyi o üyenin izni olmadıkça diğerleri
ile paylaşamaz.

Kaygı gideriliyor

Aile terapisinin temel amaçları ara-
sında kişilerarası ilişkilerin ışığında kaygı
ve çatışmaların giderilmesi, algının-içgö-
rünün artırılması ve diğer duygusal geri

limler için aile üyeleri ile işbirliği kurul-
ması bulunmaktadır. Etkili iletişimin ku-
rulması ve kullanılması, iç ve dış krizlere
karşı ailenin dayanıklılığını artırmak,
problem çözebilme yeteneği, becerisi ve
yolları göstermek de amaçlar arasında
yer almaktadır. Aile terapisinin amaçla-
rından bir diğeri de nesiller, kuşaklar ve
cinsler arası ilişkilerin artırılması ve dü-
zeltilmesidir.

Sağlıklı aile çözüm odaklıdır

Sağlıksız işlev gösteren ailelerde; rolle-
rin birbirine karışması, ailedeki hiyerarşi-
nin bozulması, çatışma yönetiminde
yetersizlik, problem çözme becerilerinin
azlığı, iletişimde birbirine karışık mesaj-
lar verme gibi özellikler görülmektedir.
Aile sisteminde bu tür problemler oldu-
ğunda bu durum kaçınılmaz olarak ruhsal
sağlıkla ilgili problemleri de beraberinde
getirmektedir.

Aile bireylerinden birinde ortaya çıkan
belirti aslında aile sistemindeki bu sorun-
lardan kaynaklanmaktadır. Ailedeki birey-

lerin bireyselleşme veya ilişkilerdeki iç içe
geçme düzeyi, ailenin esnek ya da katı
olan yapısı, aile üyelerinin rollerinin net
olup olmaması gibi özellikler ailenin sağ-
lıklı ya da sağlıksız işleyişini etkileyebil-
mektedir. Sağlıklı ve işlevsel aile problem
yaşamayan değil problemlerini çözebilen
ailedir. Aile terapisini diğer terapilerden
ayıran asıl belirleyici unsur; kiminle çalı-
şıldığından çok, sorunlara yaklaşım biçi-
midir. Aile terapisti sorunlara arkadaş,
anne, baba vb. çerçevesinin dışında daha
objektif ve resmin bütününe bakarak bir
değerlendirme yapmakta ve haklı-haksız,
suçlu-suçsuz gibi ayrımlarla değil, birbi-
rini tetikleyen döngüsel süreçlerle düşün-
mektedir. Aile terapistleri, hayatının
herhangi bir alanında bireysel bir sorunu
çözmek isteyen bir kişiyle de bu yaklaşımı
kullanarak çok etkili bir şekilde çalışmak-
tadır. Aynı zamanda eşiyle sorun yaşayan,
ancak eşini terapiye gelmeye ikna edeme-
yen bir kişiyle, evlilik terapisine tek ba-
şına geldiğinde bile çok iyi sonuçlar elde
edebilmektedir.

Aile, evlilik çift
terapisi nedir? 

U lusal Süt Konseyi’nin yayınladığı
raporlar Türkiye’nin süt tüketi-
minde diğer ülkelere göre geride

kaldığını gösteriyor. 2018 yılında ABD'de
kişi başına ortalama yıllık 292, AB ülkele-
rinde 342.5 litre süt tüketilirken, Türki-
ye'de tüketimin 146 litre olduğu
belirtiliyor. Kalsiyum ve fosfor başta
olmak üzere vitamin ve mineral yönün-
den zengin bir içecek olan süt, sağlıklı bir
yaşam için gerekli besin öğelerinden biri
olarak kabul ediliyor.  Çocukluk ve ergen-
lik döneminde kemik yapımı ve yoğun-
luğu hızlıdır. Dolayısıyla özellikle bu
dönemde süt tüketimine ağırlık vermek
önemlidir. Sütün ortalama %87,3’ü su,
%5’i karbonhidrat, %3,5’i yağ, %3,4’ü
protein, %0,7’si de mineraldir. Süt; C vi-
tamini ve demir dışındaki tüm vitamin ve
minerallerden zengindir. Bunların ba-
şında kalsiyum, fosfor, A ve B grubu vita-

minlerinden özellikle B12, riboflavin ve
protein gelmektedir. Süt; kemik sağlığının
yanı sıra kanser, hipertansiyon, diyabet
gibi kronik hastalıklara karşı da koruyucu
etki gösterir. Diş çürüklerinin oluşmasını
ve osteoporozu önler, tokluk hissi sağla-
yarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

Sağlığa çok iyi geliyor

Erken yaşlarda düzenli ve yeterli kalsi-
yum alımıyla kemik mineral yoğunluğunu
artırmak, ileri yaşlarda kemik erimesi gibi
problemleri önlemeye yardımcı olur. Süt
ürünlerindeki kalsiyumun diğer sebze
veya besinlere göre üstün olmasının se-
bebi, bioyararlılığının daha yüksek olma-
sından kaynaklanmaktadır. Yetişkinlerin
alması gereken kalsiyum miktarı günlük
1200 mg’dır. Bu; 1 su bardağı süt, 2 kase
yoğurt veya 2 dilim az yağlı peynir ile
sağlanabilir. Türkiye’ye Özgü Beslenme
Rehberi’nde yetişkin bireylerin 2 orta boy
su bardağı; çocuklar, büyüme-gelişme

dönemindeki gençler, gebeler, emziren
anneler ve menopoz dönemindeki
kadınların ise yaklaşık 3-4 orta
boy su bardağı süt ve süt ürünü
tüketmesi önerilmektedir.

Kolesterolü dengeler

Kolesterol, vücuttaki üreti-
minin yanı sıra hayvansal
kaynaklı besinlerden alın-
maktadır. Kan kolesterol
seviyesi yüksek olan kişi-
lerde kalp hastalıklarına
yakalanma ve kalp krizi
geçirme riski daha yüksek
olur. Az yağlı olan sütteki
hayvansal yağ azaldığı için
doğrudan kolesterol düşürür. 
Dolayısıyla özellikle süt ve gru-
bunu az yağlı olanlardan tercih
etmek, hem daha fazla kalsiyum alı-
mını sağlar, hem de günlük doymuş yağ
ve kolesterol alımını azaltır.

Memorial Hastanesi
Beslenme ve Diyet
Bölümü’nden Dyt.

Berna Ertuğ, “21
Mayıs Dünya Süt

Günü” nedeniyle, süt
tüketimi hakkında

tavsiyelerde bulundu
TÜRKAN ERVAN

ÇOCUKLUK çağı obezitesi erişkin
obezitesi olarak devam etmekle
beraber, ileriki yaşamlarında ço-

cukların pek çok hastalığa yakalanmasına
sebep olmaktadır. Çocukluk döneminde gö-
rülen obezite önlenebilir olması nedeniyle
dikkat edilmesi gereken bir sağlık problemidir.
Çocukların obezite salgınına yakalanmaması
için anne ve babanın genetik yapısı; bu gene-
tik bozukluğu çocuklarına geçirip geçirme-
dikleri çok önemlidir. Çocukların obezite
sorununu yaşamaması ebeveynlerin bes-
lenme alışkanlıkları ve yaşam tarzlarına bağ-
lıdır.

Hamilelik dönemi kritik

Hamilelik döneminde annenin gereğinden

fazla kilo alması çocuğunun da ileride diya-
bet olma riskini 4 kat artırmaktadır. Bu ne-
denle gebelikte gereğinden fazla kilo alan
annelerin şeker hastalığı tanı testi yaptırma-
ları önemlidir. Bu testin yapılmaması duru-
munda doğacak çocuğun diyabetik olma
olasılığı kaçınılmaz olabilir. Annelerin hamile
kalmadan önceki beslenme süreci bebeklerin
tüm hayatını etkilemektedir. Sağlıklı beslenen
annelerin ürettiği 'anne sütü' bebeğin obez
olup olmayacağını, enfeksiyona maruz kalıp
kalmayacağını, fiziksel ve beyinsel gelişimini
belirlemektedir.

Anne sütünün önemi

Bebeklerin doğumdan hemen sonra anne sü-
tüne ihtiyacı vardır ve anne sütü bir bebek

için yeterlidir. Annelerin, emzirme sürecinde
çocuklarının verdiği sinyalleri iyi dinlemesi
gerekmektedir. Bebekler, karınlarının doydu-
ğunu, ağızları ile söylemese bile rahat uyu-
malarıyla, mutluluğuyla söylemektedir.
Bebekler acıktığını belli etmiyorsa gereğinden
fazla beslemeye gerek yoktur. Eski dönem-
lerde erişkin yaşlardaki diyabet hastalığının
sebebinin erişkin dönemde yapılan beslenme
hatalarından kaynaklandığı sanılmaktaydı.
Oysa çocukluk ve yetişkinlik zamanında di-
yabetin ve bununla bağlantılı olarak gelen
obezitenin sebebi bebeklik döneminde gere-
ğinden fazla beslenilmesidir. 5 yaşına kadar
yüksek kilolu olmak çocukların değil, ebe-
veynlerin yaptığı beslenme hatalarından kay-
naklanmaktadır. 

Vücudunuzu
dinleyin!

Aile rehberi

Assoc Prf. Dr. Ekrem ÇULFA
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Süt tüketiminde laktoz intoleransı olan bireyler zorluk yaşa-
yabilir. Süt içimi sonrası gaz, şişkinlik, karın ağrısı, ishal, nadi-
ren bulantı ve kusma görülebilir. Bu rahatsızlığı yaşayanların

laktozsuz ürünleri tüketmesi önerilir. Alerjik bünyesi olan kişiler,
sütteki kazein proteininden etkilenebilir. Bu nedenle bir yaşına

kadar bebeklere inek sütü verilmemelidir. Süt tüketilirken
açıldıktan sonra geçen süreye dikkat edilmelidir. Pastörize
sütü açıldıktan sonra buzdolabında 2 gün içerisinde tü-

ketilmelidir. UHT süt ise açılmadığı sürece oda sı-
caklığında 4 ay saklanabilir. Açıldıktan sonra

ise buzdolabında 3-4 gün içinde saklan-
ması ve tüketilmesi 

gerekmektedir.

Pastörize süt 

2 günde 
tüketilmeli
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mümkün
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Obeziteyle
savaşmak
mümkün
Memorial Bahçelievler Hastanesi Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi’nden
Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Çağ, “22 Mayıs
Dünya Obezite Günü” öncesinde çocukluk çağında başlayan obezite
tehlikesi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi



O lay Kumkapı'da saat 10.00 sırala-
rında meydana geldi. 5 kilo altını
taşıyan 2 kuyumcu kuryesini bu-

lunduğu aracın önü silahlı 5 kişi tarafından
kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları
araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getir-
dikten sonra 5 kilo altını aldı. Arbede sıra-
sında silahın kabzasıyla başına vurulan bir
kişi yaralandı. Gaspçılar olay yerinden hızla
kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi 
sürüyor.

Çantayı alıp kaçtılar

Olay, Küçükayasofya Mahallesi, Şehsuvar-
bey Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında mey-
dana geldi. 34 HY 1963 plakalı otomobil ile
5 kilogram altın taşıyan kuyumcu kuryeleri,
söz konusu sokağın Sahil Yolu'na bağlan-
dığı altgeçitten birkaç metre önce kar mas-
keli ve silahlı 5 kişinin kurduğu pusuya
düştü. Çalıntı bir otomobil ile kuryelerin
kullandığı otomobili takip eden soyguncu-
lar, kurye aracına uzun namlulu silahla ateş

etti. Otomobilin sol arka lastiğini patlatan
soyguncular, aracın kaza yaparak kaldırıma
çıkmasına neden oldu. Bu esnada bulun-
dukları otomobilden inen 2 soyguncu ve
olay yerinde pusuda bekleyen 3 soyguncu
kurye aracındaki 2 kişiyi silah tehdidiyle et-
kisiz hale getirerek, 5 kilo altının bulunduğu
çantayı aldı. 

Polis çalışma başlattı

Şüpheliler kuryeleri takip ettikleri araca
binip Sahil Yolu'nda Zeytinburnu istikame-
tine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi. Gasp
edilen kuyumcu çalışanları da, yoldan
geçen başka bir araca binerek, kaçan soy-
guncuların peşine düştü. Soyguncuları
takip eden kuryeler, soyguncuları yakala-
mayı başaramadı. Olayı görenlerin ihbarları
üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk
edildi. Polis, olay yerindeki incelemeler ve
görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda
soyguncuları yakalamak için geniş çaplı ça-
lışma başlattı.

Dipçikle başına vurmuşlar

Saldırıya uğrayan kurye aracını kullanan ki-
şinin babası, soygundan haberdar olup olay
yerine geldi. Oğlundan öğrendikleri doğrul-
tusunda olayı anlatan baba, "3 maskeli kişi
araçtan inmişler. Bir tane bizim araca sık-
mışlar, dipçikle ön camı kırmışlar, benim
oğlumun yanında oturan kişinin kafasına
dipçikle vurmuşlar. Kaçmış soyguncular.
Bizimkiler başka bir araca binip kovalamış-
lar ama kaçırmışlar. 4-5 kilo kadar altın
vardı" dedi.
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B elediye düşünün...
Çalışanın maaşını ödeyemiyor.
İş yapan müteahhitlerin hak edişini

ödeyemiyor.
Devlete vergisini ödeyemiyor.
Belediyenin ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Eeee.
Bir, o zaman o belediye başkanının orada 

ne işi var.
İki, bu durumu önce kim nasıl tespit edip

gerekli mercilere bildirecek.
Üç, sonra ne olacak; devlet kayyum mu ata-

yacak, meclis üyeleri yeni başkanı mı seçecek
yoksa yeniden seçim mi olacak?

Siz bu soruların cevabını düşünün ben ya-
zıma devam ediyorum...

***
Belediyeler borç batağında, 3 bin belediye

iflas etti...
Bu sözü 2001 yılında zamanın Türk Beledi-

yeler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç
Durak söylemişti.

Aytaç Durak bu sözünden önce Anavatan
Partisi'nden seçilerek, 5 dönem belediye meclis
üyeliği, dört dönem Adana Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı görevinde bulunmuş.

2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kal-
kınma Partisi'ne geçerek beşinci defa da bura-
dan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilmiş.

Daha sonra 2009 seçimlerinde AK Parti
aday yapmayınca MHP'ye geçmiş, 6.Defa ise
MHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilmiş.

Ancak...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hak-

kında çıkan yolsuzluk iddiaları üzerine önce
Aytaç Durak'ın MHP'den istifasını istemiş, ar-
dından da İçişleri Bakanlığı tarafından Aytaç
Durak görevinden alınmıştı.

Ne hikmetse o Aytaç Durak 2019 seçimle-
rinde de İyi Parti'den aday olmak için uğraşmış
ama Meral Akşener bu 50'lik 'kurt'a adaylık vi-
zesi vermemişti.

***
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan

Akgün de geçenlerde Aytaç Durak'ın 2001'deki
ifadelerine benzer açıklamalarda bulunarak '
“Türk belediyeciliği iflas etmiştir. Dün belediye
başkanı seçilip mührü alanlar bugün bırakmak
istiyor. 1398 belediyeden bahsediyorum. Devle-
tin ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle her
geçen gün aşağı düşüyor.' diye konuştu.

Bu iki açıklamanın benzerliği yanı sıra iki
siyasetçinin de uzun süre belediye başkanlığı
yapması.

Önce ANAP'tan yola çıkmaları, ardından
Aytaç Durak'ın AKP ve MHP'den aday olarak
seçilmeleri, Hasan Akgün'ün de CHP'den aday
olarak 6.Defa (3 ANAP, 3 CHP) belediye baş-
kan seçilmesi dikkat çekiyor.

Ve bu iki açıklamaya baktığınızda, Türk Be-
lediyeler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
yönetim kurulu üyeliği yapan deneyimli iki si-
yasetçi dışında 1398 belediye başkanından 'Be-
lediyeler borç batağında, belediyeler iflas etti,
belediyeler zararda' türünden serzenişler duy-
mamaktayız.

Ya diğer belediye başkanları tecrübesiz ve
deneyimsiz oldukları için tehlike çanlarının çal-
dığını kestiremiyorlar veya onlar hallerinden
memnunlar da az olsun bizim olsun düşüncesi

ile hallerinden memnun görün-
tüsü vermeye çalışıyorlar.

Ancak ister tecrübeliler konuşsun, ister
kimse konuşamazsın, gözle görülür bir durum
var ki, devlet ekonomisi zor durumda, esnaf
perişan, işsizlik yüzde 25'lere dayandı.

Halk kan ağlamakta.
Gençlik umutsuz.
Emlak piyasası çökmüş.
Uzmanlar alım ve satımlarda bir yıl öncesi-

nin dörtte bir rakamını yakalayamadıklarını
belirtiyorlar.

Döviz dengesiz bir şekilde yoluna devam 
ediyor.

Gün geçmiyor ki bir holding iflasını 
açıklamasın.

Gün geçmiyor ki bir olumsuz haber 
almayalım.

Gün geçmiyor teröre karşı şehit haberleri 
almayalım.

***
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine

göre, mart ayı itibarıyla belediyelerin ve bağlı
idarelerin toplam borç tutarı 11 milyar 741
milyon liraya ulaştı.

Bakanlık elindeki son kozlar ile gerek dövize
gerek tıkanan sisteme müdahalede bulunmaya
çalışıyor.

Bütün bu olumsuzluklar içerisinde ve vatan-
daşın zor şartlarda yaşamını idare ettiği or-
tamlarda bir de üstüne üstlük gerçekşen yerel
seçim sonrası Türkiye'nin dörtte birisine denk
gelecek İstanbul seçimleri iptal edildi.

Hep süreç yaklaşık üç ay askıya alındı.
Hem insanlar karamsarlığa itildi.
Hem uluslararası çevrelerde ülkenin itibarı

zedelendi.
Hem az da olsa kaos ortamı yaratılmaya 

çalışıldı.
Hem de işin garibi 23 Haziran 2019 günün-

den itibaren de ortalığın sükunata ereceği ile il-
gili kaygılar oluşmaya başladı.

***
Sevgili dostlar, biliyorum yazılarımıza

zaman zaman ara veriyoruz ve sizlerden 
gelen talep doğrultusunda yine bu köşede 
buluşuyoruz.

Yazacak konularımızın çoğunu sosyal med-
yadan kısa ve öz paylaştığımızdan bağışlayın
uzun köşe yazılarını biraz aksatıyoruz.

Ancak inanın bana ortada o kadar karam-
sarlık, o kadar kabullenilmeyecek durumlar, o
kadar çifte standartlar var ki.

Bırakın insanın yazı yazmasını, inanın bazen
alıp başını buralardan gidesi geliyor insanın.

Düşünsenize lütfen, ortada her bakımdan if-
lasın eşiğine gelen belediye sistemi var.

Belediyeler çalışanların maaşlarını öde-
mekte zorlanıyorlar, devlete olan vergi borçla-
rını ödemekte zorlanıyorlar ki 11 milyar borcu
ben değil bakanlık açıkladı.

Vatandaş bir küçük işletmesini yürütmek
için üç kuruşluk krediyi ne alabiliyor, ne alsa
ödeyebilecek ne de bu kadar gecikmede yasala-
rın elinden kurtulabilecek.

***
Her şeye rağmen ülke olarak yine de kimi-

miz #HerŞeyÇokGüzelOlacak heyecanı içeri-
sinde kimimiz #HerŞeyDahaGüzelOlacak
heyecanı içerisinde yarınlara umutla bakmayı
sürdüreceğiz.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Batan belediyeyi
nasıl anlarız?
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Aracın üstünde
otoparka götürüldü

BeşiKtaş'ta korsan taşıma-
cılık yaptığı gerekçesiyle aracı
bağlanan UBER sürücüsü

Mesut Saka, aracının üzerine çıkarak
15 dakika boyunca polise direndi.
Mesut Saka tüm uyarılara rağmen araç
üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte
çekiciye yüklendi. Otoparka kadar ara-
cın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538
lira ceza kesilirken, o anlar kameralara
yansıdı. UBER aracıyla korsan taşıma-
cılık yaptığı iddia edilen Mesut Saka.,
öğle saatlerinde Levent'ten aldığı Rus
yolcuyla Etiler yönüne seyir halindey-
ken trafik polisleri tarafından durdu-
ruldu. Aracının bağlanacağını anlayan
sürücü, aracının üzerine çıkarak polise

direndi. 15 dakika boyunca polisin tüm
uyarılarına rağmen araç üzerinden in-
meyen Mesut Saka aracıyla birlikte çe-
kiciye yüklendi. 

10 bin lira ceza kesildi

Otoparka kadar aracın üzerinde giden
sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildi.
Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle eh-
liyetine de el konuldu. Araç ise 2 aylı-
ğına bağlandı. Mesut Saka da bu
sırada telefonuyla çekim yaparak o an-
ları kaydetti. Görüntülerde Mesut Saka
üzerinden ayrılmadığı aracıyla çekiciye
yükleniyor. Bu sırada 'Haksız yere ara-
cımı bağlıyorlar' diye bağıran sürücü,
çekici üzerinde otoparka kadar gidiyor.

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç 

Sk.No:4 
Büyükçekmece / İST. 

(Devlet Hastanesi Arkası)

Fatih Kumkapı'da altın 
taşıyan kuryelerin aracının
önüne kesen silahlı 5 kişi, 
5 kilo altını gasp ederek kaçtı

5 KISI 5 KILO
ALTIN CALDI

Görgü tanığı bir kadın, "Silah sesi,
bomba gibi patladı. Yaralanan filan yok.
Kaçmışlar." ifadelerini kullanırken,
başka bir görgü tanığı ise "Tüfekle mü-
fekle kesmişler aracın önünü. Altınla-
rını almışlar. Kimin yaptığı belli değil"
şeklinde konuştu.

Silah  bomba
gibi patladı

Hatalı park trafiği karıştırdı
Avcılar'da bir kavşakta hafif ticari aracını park ederek giden sürücü, kent içi ulaşımı
sağlayan otobüslerin seferlerini aksattı. Yolcu otobüsleri güçlükle kaldırıma çıkarak
geçiş yapabilirken, polis ekibi sürücüye ‘Hatalı park’tan 108 TL ceza kesti

Dün saat 21.30 sıralarında De-
nizköşkler ile Fatih Caddesi’nin
kesiştiği noktada kaldırıma 1

metre uzaklığa 34 nL 3615 plakalı hafif ti-
cari aracını park eden sürücü bölgeden
uzaklaştı. Avcılar’dan Bakırköy, Otogar ve
Şahintepe’ye sefer düzenleyen İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ait İETT otobüsleri
kavşağa gelince burada park edilen araç
yüzünden dönüş yapmada zorlandı. Yoldan
geçenlerin de tepki gösterdiği aracın yanın-
dan dönüş yapması gereken otobüs şoför-
leri çevredekilerin veya arkalarındaki
araçların sürücülerin yardımı ile çareyi kal-
dırıma çıkmakta buldu. Otobüsler bu nokta-
dan dakikalar sonra geçebildi.

Alkol kullanmadı

İhbar üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdür-
lüğü trafik ekibi aracın plakasını sorgulaya-
rak sürücü Gökhan Demirtaş'a ulaştı.
Demirtaş, kendisini arayan polis memuruna
sahile gittiğini, park edecek yer bulamadığı
için aracı oraya bıraktığını söyledi. Polisle-

rin aracın çekileceğini söylemesi üzerine
kendisine kısa süre verilmesini isteyen Gök-
han Demirtaş beklenirken, bu sırada gelen
İETT otobüsü de Fatih Caddesi’ne döne-
medi. Polislerin yardımı ile araç geçmeye
çalışırken, yanında bir kadın ile hafif ticari
aracın yanına gelen Gökhan Demirtaş’a

alkol testi yapıldı. Alkolsüz olduğu belirle-
nen Demirtaş, otobüsün dönemediğini
gördü, hatalı yerde park ettiğini kabul etti.
Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk se-
vinci nedeniyle oluşturduğu konvoylar ne-
deniyle park edecek yer bulamadığını öne
süren sürücüye 108 TL ceza kesildi.

7 otomobil 
birbirine girdi
Basın Ekspres yolunda 7 otomobilin karıştığı
zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi
yaralanırken, trafik durma noktasına geldi

Kaza, Basın Ekspres yolu Halkalı mevkiinde
meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınama-
yan iki araç şerit değiştirdikleri sırada birbirlerine

çarptı. İki aracın yaptığı kaza üzerine arkadan gelerek ani-
den durmaya çalışan 5 araç da duramayarak birbirlerine
çarptı. Kaza sonrası Basın Ekspres yolu Atatürk Havali-
manı yönüne trafik durma noktasına geldi. Çevredeki va-
tandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve
sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında araçlardan bir ta-
nesinde sıkışan şahıs çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ilk kazayı
yapan ve daha sonra kaçan diğer araç sürücülerini yakala-
mak için çalışma başlattı.

Çöpten yüzlerce
ölü civciv çıktı

Sultangazi’de bir çöp konteynerinin
önüne atılmış yüzlerce ölü ve ölmek
üzere olan civciv bulundu

Sultangazi'de bir çöp
konteynerinin önüne
atılmış yüzlerce ölü ve

ölmek üzere olan civciv bulundu.
Ölmek üzere olan civcivlerin sesle-
rinden durumu fark eden mahalleli,
gördükleri manzara karşısında
isyan etti. Sultangazi ilçesi Esen-
tepe Mahallesinde bulunan bir çöp
konteynerinin önünde dün gece sa-
atlerinde yaşanan olay mahalle sa-
kinlerini isyan ettirdi. Çöp
konteynerinin önünde yüzlerce ölü
ve ölmek üzere olan civciv bulundu.
Ölmek üzere olan civcivlerin sesle-
rini duyarak konteynerin yanına
giden vatandaşlar gördükleri man-
zara karşısında şok oldu. Satmak
için aldığı civcivleri satamayınca
çöpe bıraktığı iddia edilen şahıslara
vatandaşlar tepki gösterdi.

Canlı olanlar kurtarıldı

Gece saatlerinde ölü ve ölmek
üzere olan civcivleri gören bir işçi
durumu İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rinde gelen ekipler ölen civcivleri
konteynerin önünden kaldırırken,
canlı olan civcivleri ise barınağa 
götürdü.
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Büyükçekmece'de gerçekleşen 19 Mayıs kutlamalarında konuşan Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “Bizim asli görevimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün göstermiş olduğu aydınlık yolda yürüyerek demokrasimizi,
hukukumuzu, adaletimizi, eğitimimizi, kültürümüzü, sanatımızı,
ekonomimizi çağdaş medeniyet düzeyine yükseltmektir” dedi

İ nancımız, “Kinin olduğu yerde din
yoktur!” diyor!
İnancımız, “Hırs gösteren mahrum-

dur, zarardadır” 
İnancımız “Ölülerinizi hayırla yâd edi-

niz!” diyor!
Bütün bunları niye mi söylüyorum? 
Nedeni son günlerde yine ayyuka çıkan,

“Atatürk düşmanlığı…” 
Milli kahramanlarımızı kötüleyerek bü-

yüdüğünü zanneden, sözde dindar ve milli-
yetçiler keşke dinimizin buyruklarını,
milliyetçiliğin gereğini yapsalar… Ama
yapmazlar çünkü o zaman uydurma kay-
dırma veya iftiralardan  ibaret inandıkları
safsataların bir hükmü kalmaz..

Bunların bizim “Gözümüzü, gönlümüzü,
ufkumuzu, basiretimizi…” açacaklarına
yaşayıp bize yaşattıkları bu nefret nedir?
anlamak mümkün değil. 

Tarihimizi öğrenmeliyiz. Başka da 
yolu yok…

Yalansız-dolansız hiçbir siyasi amaca hiz-
met etmeden yorumlamalıyız tarihimizi.

7’ den 70’ e herkese hitap eden yalın bir
dille anlatılmalı bize  tarih.

19 Mayıs’ta başlayan,
“İstiklal Mücadelesi Tarihi…” üzerinde,

‘kaç eser…’ kaleme alındı?
Aklı başında, ‘kaç senaryo…’ hazırlandı?
Kaç çizgi film ekranlara taşındı?
Yetersizliğinin sizlerde farkındasınız. Ye-

teresiz bir eğitimle hiç kimseden  gerçek ta-
rihi bilmelesini isteyemessiniz.

Tarihi öğrenelim ki “19 Mayıs Tarihini
artık farklı kutlayalım’

Zenginleştirelim, Ufuklaştıralım, Gaye-
leştirelim, İlkeleştirelim, katılımcı bir ruhla,
iradeleştirelim!

Anadolu! Ondaki, “fetih ve hoşgörü di-
lini…” sadece oradaki ruhu yaşayarak
özümseyebiliriz.

Malazgirt’ten Kocatepe’ye; “asırlardır

kenetlenerek yüreğimizin ikli-
miyle birlikte…” yürüdük

Tarih, “bir milletin edep ve irfan 
dersidir”

Tarih, “başlıbaşına nasihattır”
Tarih, “bu milletin hür yaşama iradesi-

nin…” tescil belgeleridir.
Tarihi içinizde hissedemeden yaşayamaz,

anlayamaz Türk ve islam  medeniyetlerinin,
“kan ve gözyaşıyla…” inlediği, Çanakkale,
Yemen, Sarıkamış’ı anlayamazsınız… 

Şehadeti içinizde yaşayamazsınız.
Mondros Mütarekesi ve sonrasında;

“işgal acıları…” O yılların, “gazete haber-
leri…” acı birer zehir gibi değimliydi?

“Paris’te Yüksek Konseyin 2 Mayıs’ta

yaptığı toplantı da, Loyd Corc’un İzmir’in
Yunan işgaline terkedilmesi teklifini ABD
Başkanı Wilson ile Fransız Başbakanı Kle-
manso, İtirazda bulunmadan kabul ettiler!”

Tıpkı günümüzde olduğu gibi, “şer itti-
fak…” birarada! bütün bu işgallere karşı,
“milletin direnişi…”

Bizim en büyük zaafımız, “o direnişi…”
okuyamamak!

Tarihi şuuru bir büyük coşku halinde ya-
şayamamak!

İşte, “gaflet…” burada başlar!
Akif’in;
“Allah bu millete bir daha ‘İstiklal Marşı’

yazdırmasın” diye ettiği dua’ya amin demi-
yecek kaç vatan evladı var?

19 Mayıs’ı, tarihi yaşamak  istiyorum. 
Artık hepimiz Milletçe, o tarihi birlikte;

düşünüp daha iyi anlamalı ve İçimizde ki,
“zillet ve inkar…” hastalığını da 
bırakmalıyız.

Bir dağ köyünde otomobilin motoru kay-
namış, durup su değiştirmek gerekmişti.

Atatürk otomobilden inmiş, beş on adım
yaya yürümeye başlamıştı. 

Etraf alaca karanlıktan henüz çıkıyordu.
Birbirini takip eden dağlar beyaz bulutların
koynunda sabah uykularından henüz uyan-
maktaydılar. 

O vakit ufkun pembe şafağını ilk yırtan
ışıklar bir yüksek kayaya çıkmış, boz kal-
paklı Mustafa KEMAL’i aydınlatırken ya-
nındakiler onun şu marşı
mırıldandığını farkettiler.

Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar,
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar.
Ulusumuzun 19 Mayıs ATAKÜRK’ü

Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten
duygularımla kutluyor, Başta Ulu Önder
ATATÜRK olmak üzere bütün Şehitlerimi-
zin önünde saygıyla eğilirken hepimizi bir-
leştiren şey hilal olsun, sadece hilal olsun. O
bize yeter. 

Vesselam..

“Hilal” olsun

B üyükçekmece Belediyesi Milli
Mücadele'nin 100’üncü yılı anı-
sına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir
dizi etkinlik düzenlendi. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıkmasıyla başlayan Milli Mü-
cadele’nin 100'üncü yılı sebebiyle düzen-
lenen korteje binlerce Büyükçekmeceli
katılırken, gecenin sonunda gerçekleşen
havai fişek gösterisi beğeni topladı. 

Meşale yakıldı

Büyükçekmece'de iki gün süren kutlama-
lar kapsamında farklı spor branşlarında
"Milli Mücadele Turnuvası" düzenlendi.
Büyükçekmece Atatürk Spor Komplek-
si'nde gerçekleştirilen programda turnu-
valarda dereceye girenlere ve ulusal -
uluslararası spor müsabakalarında başarı
elde eden sporculara ödülleri takdim
edildi. Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve
gençliğin Ata’ya cevabının okunmasının
ardından Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Büyükçekmece gençliği ile birlikte
"19 Mayıs Meşalesini" yaktı. Ezanın
okunmasıyla birlikte ise Akgün vatandaş-
larla birlikte orucunu açtı.  Milli Mücade-
le'nin 100'üncü yılı sebebiyle iftar sofraları
stada “100” şeklinde sıralandı, binlerce
kişi hep birlikte orucunu açarak Ramaza-
nın ruhunu paylaştı. “100” şeklinde sıra-
lanan iftar sofraları ise havadan
görüntülenerek vatandaşlara görsel bir
şölen sunmanın yanı sıra unutulmaz bir
Ramazan akşamı yaşattı. 

Havai fişek gösterisi 

İftar sonrasında binlerce vatandaş kortej
yürüyüşü için bir araya geldi. Atatürk
Spor Kompleksi önünde toplanan vatan-
daşlar Başkan Akgün ile birlikte meşale ve
bayraklarla belediye binasına yürüdü.
Onlarca metre uzunluğundaki bayrakla

yürüyen vatandaşlar, belediye binası
önüne gelerek yürüyüşlerini tamamladı.
Yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta gerçek-
leşen korteje binlerce Büyükçekmeceli
Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile
katılırken, 400 metre uzunluğundaki Türk
bayrağını ise Büyükçekmece gençliği ta-
şıdı. Büyükçekmece Belediyesi önünde
son bulan kortejin ardından düzenlenen
havai fişek gösterisi meydanı dolduran
binlerce kişi tarafından büyük hayranlık
ile izlenirken, 19 Mayıs coşkusu adeta
zirve yaptı.
Görevlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin
layık olduğu noktaya getirilmesi oldu-
ğunu ifade eden Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün Cum-
huriyetimizin temelinin atıldığı 100'üncü
yılı kutluyoruz. Bugünleri bize armağan
eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere bu vata-
nın ve onların kurduğu Cumhuriyetin ko-
runması için ömrünü feda eden bütün
şehitlerimizin aziz hatıraları önünde say-
gıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Bun-
dan sonra da bizim asli görevimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş ol-
duğu aydınlık yolda yürüyerek demokra-
simizi, hukukumuzu, adaletimizi,
eğitimimizi, kültürümüzü, sanatımızı,
ekonomimizi çağdaş medeniyet düzeyine
yükseltmek, Avrupa standartlarına yük-
seltmek ve Cumhuriyetimizi layık olduğu
noktaya getirmektir" dedi.

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, ilçede düzenlenen 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Akgün, “Herkes
bilsin ki bizler bu güzel cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak ve ayakta tutacağız” dedi.

Kortejin sonunda 
Eda Baba konseri
Beylikdüzü Belediyesi 100. yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
dopdolu etkinliklerle kutladı. Çeşitli etkinlikler gün boyu Yaşam Vadisi’nde sürerken akşam
saatlerinde ellerinde meşale ve bayraklarla metrelerce uzunlukta bir kortej oluşturan
vatandaşlar, günü Yaşam Vadisi Sahnesi’nde Eda Baba konseriyle noktaladı

Beylikdüzü Belediyesi, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı tüm coşkusuyla kut-

ladı.  Sabah saatlerinde Yaşam Vadisi Çanak-
kale Zafer Meydanı’nda bulunan Atatürk
Anıtı’na çelenk sunma ve Beylikdüzü Kayma-
kamlığı’nın resmi kutlama töreniyle başlayan
19 Mayıs kutlamaları, Beylikdüzü Beledi-
yesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle geç sa-
atlere kadar devam etti. KÜLTÜRSEM
kursiyerlerinin Kep Atma Töreni ile başlayan
etkinlikler, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer
Meydanı Atatürk Anıtı önünde, 100. Yıl 
Atabarı gösterisiyle renkli görüntülere sahne
olurken Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer 
Meydanı’ndan start alan 100.Yıl Gençlik 
Yürüyüşü, Yaşam Vadisi Sahnesi’nde Eda
Baba Konseri ile son buldu. 

Eda Baba renk kattı

Kutlamaların gün boyu sürdüğü Beylik-
düzü’nde, akşam Yaşam Vadisi 1. Etap 
Zafer Meydanı’nda binlerce vatandaş 100. Yıl
Gençlik Yürüyüşü için bir araya geldi. Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık;
eşi Zehra Çalık ve oğlu Murathan Çalık ile
kortejin en başında yer alırken beraberindeki
coşkulu kalabalık Beylikdüzü Gençlik Senfoni
Orkestrası eşliğinde bayrak ve meşalelerle bir

ağızdan şarkılar söyleyerek yürüyüşü Yaşam
Vadisi Sahnesi’nde noktaladı. Yürüyüşün ar-
dından Yaşam Vadisi’nin 2. Yaşı pasta kesile-
rek kutlanırken genç şarkıcı Eda Baba
şarkılarıyla Vadiye renk kattı. Sanatçıya çiçek
ve plaket takdimini yapan Başkan Çalık, katı-
lımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. 

O ruhu hissettireceğiz

Konuşmasında milli mücadele ile kazanılan
bağımsızlığın herkes tarafından iyi bilinmesi
ve daima hatırlanmasının hayati önem taşıdı-
ğına dikkat çeken Başkan Çalık, “Atatürk en
büyük eserim dediği tam bağımsız, demokra-
tik, laik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuri-
yeti’ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk
gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da Atatürk’ün emaneti sahip çıkacaktır.
Onun gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine
çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.
Daima birlik ve beraberlik içerisinde vatanına,
milletine bağlı, iyi eğitim almış, dünyayla yarı-
şan Türk genci ülkemizi en iyi noktaya çıkara-
caktır. 100 yıl önce bu ülke için çok büyük
adımlar atan başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi
minnetle anıyorum. Bu topraklarda demok-
rasi mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek”
dedi.

ANNE BİLİYOR MUSUN?
Ülkemizin geleceğini oluştura-
cak sağlıklı nesillerin yetiştiril-
mesi için Sağlık Bakanlığı’nın

çalışmalarına destek veren Fransız ilaç fir-
ması Biocodex ve Bakırköy Belediyesi Sağlık
işleri müdürlüğü, istanbul’daki "Anne Biliyor
musun?" projesini Bakırköy’de başlattı. Bio-
codex Türkiye Pazarlama müdürü  kerim er-
kayran, "Bugün burada bir araya gelmemizin
sebebi, anne ve bebek sağlığı. Türkiye gene-
linde yaptırdığımız araştırmada gördüğümüz,
içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle
annelerimizin kafaları özellikle bebek bakımı
konusunda çok karışık.Özellikle sosyal med-
yanın yanı sıra görsel veya işitsel medyadan
o kadar çok bilgi akışı oluyor ki, verilen bilgi-

lerin yanlışlığı kafaları karıştırıyor. Buradan
yola çıkarak, herhangi bir ticari beklentisi ol-
maksızın sosyal sorumluluk projesini hayata
geçirme kararı aldık. Dolayısıyla Türkiye sağ-
lık hizmetlerine destek vermeye çalışıyoruz"
dedi.

Anne adaylarına bilgi verildi

"Anne Biliyor musun?" toplantısına, Bakırköy
Belediye Başkanı Dr. Bülent kerimoğlu ve
Bakırköy ilçe Sağlık işleri müdürü nurcan
Alan büyük destek verdi.  Toplantıya katılan
hamile ve bebekli anneler de projeye büyük
ilgi gösterdi. Bakırköy Belediyesi Sağlık işleri
müdürlüğü eğitim Salonu’nda gerçekleşen
"Anne Biliyor musun?" temalı proje toplantı-

sına katılan anne adaylarına ayrın-
tılı bilgi veren Doğum Uzman Dr.
nilgün Doğan Öztürk; gebelik ön-
cesi ve gebelik sırasında doktor
kontrolünün önemini, gebelik döne-
minde ideal kilo alımı, gebelikte
cinsellik, gebelikteki risk faktörleri,
hamilelikte hangi hallerde doktora
başvurulmalı, gebelik taramalarının
önemi, hamilelikte seyahat, gebe-
likte ilaç kullanımı ve daha birçok
konu hakkında açıklama yaptı. 

Nakkaş'ta nefes
kesen anlar

Çatalca Belediyesi sponsorlu-
ğunda Yeditepe Motor Sporları
Kulübü tarafından düzenlenen

"Türkiye Motokros Şampiyonası" bu yılda
Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde düzenledi. Ya-
rışa Türkiye’den ve Bulgaristan’dan toplam
76 sporcu, 8 grup katıldı. En küçük yarışçı 5
yaşında olup en büyük sporcu 57 yaşındaydı.
18 Mayıs Cumartesi günü ısınma ve sıralama
turlarının gerçekleştiği şampiyonada 19
Mayıs Pazar günü, pilotlar dereceye girebil-
mek adına kıyasıya mücadele etti. Mx1 de en
büyük sınıfta yer alan Şakir Şenkalaycı birinci
oldu. Junior grubundan ise yarışa katılan 11
yaşında ki Selen Tınaz, hem kız çocuğu ola-
rak hem de birinci gelerek tüm dikkatleri üze-
rinde topladı.  

Üner yarışı yerinde izledi

Motor severlerin yoğun ilgiyle takip ettiği ya-
rışları yerinde izleyen Belediye Başkanı Mesut
Üner’e; AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan,
Meclis Üyelerimiz Hüseyin Aydın Lokman
Naroğlu da eşlik etti. Başkan Üner, dereceye
giren sporculara ödüllerini takdim etti. Şam-
piyonanın diğer ayakları ise sırası ile; Gönen,
Susurluk, Düzce ve Antalya’da olacak.
Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Ka-
dınlar ve Avrupa Şampiyonasına ise Afyon-
karahisar ev sahipliği yapacak. 
SİMGE ULUS

Çim sahayı 
gübrelediler 

Silivri Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü’nce Selimpaşa
Mahallesi’nde bulunan Mehmet

Karasu Spor Tesisi’nde bakım çalışmaları
başladı. Spor kulüplerine kiralanması sonu-
cunda bakımı yapılmamış, ilgi gösterilmemiş
sahada zemin ve çevre düzenleme işlemleri
start aldı. Deforme olmuş çim saha zemi-
ninde gübreleme ve sulama işlemleri yapıla-
rak güçlendirme çalışmaları tamamlandı.
Mevsimsel olarak gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında zemine çim güçlendirici ürün
uygulaması yapıldı ve hala saha zararlı mad-
delere karşı dayanıklı hale getirildi.

Saha çevresi yenilenecek

Sözleşmenin sona ermesinin ardından kirala-
nan spor kulübünden geri alınan tesisin
bakım çalışmaları Silivri Belediyesi’nce yapı-
lacak. Spor faaliyetlerinde kullanıma uygun
hale getirilmek amacıyla çalışmalara başlan-
dığını belirten Silivri Belediye Başkan Yardım-
cısı Hasan Solak, “Kiralanan kulüp
tarafından bakımı yapılamayan sahada çalış-
malarımız başladı. İlk olarak zemin düzenle-
mesi yapıldı. Tesisin çevre düzenlemesi de
kısa bir süre sonra tamamlanacak. Diğer ma-
halleler dahil olmak üzere ilçe genelindeki
tüm spor tesisleri ve sahalarda bakım onarım
işlemleri belediyemiz tarafından gerçekleştiri-
lecek" dedi.

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık

Mehmet
Murat
Çalık



İstanbul'un önemli kültür ve turizm
varlıklarından biri olan Sultanahmet
Camii'nde devam eden restorasyon
çalışmaları sırasında iskelenin avlu
duvarındaki beton pencerelerin kırılarak
kurulması tartışma yarattı.

SALI 21 MAYIS 2019

ZAYİ İLANI
Namık Kemal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi uygulamaları bölümü öğrencikimlik kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Halim Serkan Demir 
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31 Mart yerel seçimleri ve İstanbul sonuçlarını değerlendiren AK
Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, beka söyleminin
kaybettirdiğini seçmenin AK Parti'ye ayar verdiğini söyledi

AK Parti’nin 25 seneden
sonra İstanbul’da ikti-
dardan düşüyor gibi gö-
rünmesinin bile parti
tabanı için çok büyük
uyarı olduğunu ifade
eden Azmi Ekinci, "Bunu
görüyorum. Cezalandır-
mak isteyenler dahil in-
sanlar, bu sonucu
istemiyorlardı aslında"
dedi. AK Parti'nin İstan-
bul'da Kürt oylarını
almak için yeni bir söy-
lem geliştirip geliştirme-
yeceğinin sorulması
üzerine Ekici, "Sayın Bi-
nali Beyin tarzı ve yön-
temi buna çok yatkın.
Aynı sosyolojiden ve
Türkiye ortalaması tem-
sil eden bir profil. Kürdü
de rahatsız etmiyor Ka-
radenizliyi de. Beka söy-
lemi bu kadar keskin
olmasaydı, Kürdistan’a
gidin sözü olmasaydı
Kürtler Binali Bey’e oy
vereceklerdi, Esen-
yurt’ta da benim şahsım
üzerinden AK Parti ’ye
oy vereceklerdi. Fakat o
sertlik engelledi bunu.
Bundan sonraki süreçte
çok fazla bir şey yap-
maya gerek yok aslında.
AK Partinin fabrika ayarı
politikaları kendine
çeker onları zaten" ifa-
delerini kullandı. 

31 Mart yerel seçimlerini
ve İstanbul'da alınan
sonucu değerlendiren

Ak Parti Teşkilattan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı ve İstanbul Mil-
letvekili Azmi Ekinci, çarpıcı yorum-
larda bulundu. İktidara yakın Star
gazetesine konuşan Ekinci, 'Beka ve
Kürdistan'a gidin' söyleminin seç-
meni küstürdüğünü ve seçimi kay-
bettirdiğini söyledi. Ak Parti
seçmeninin partiye 'hasar vermeden
ayar' verdiğini belirten Ekinci, 23
Haziran'da herşeyin yoluna girece-
ğini düşünüyor.

Bu sefer çok farklı

Aynı zamanda AK Parti Esenyurt
Belediye Başkan Adayı olan ve
CHP'li rakibi Kemal Deniz Boz-
kurt'a 25 bin farkla seçimi kaybeden
Ekinci, "24 Haziran genel seçimle-
rinde bize kırgın olan vatandaşlar
bizi, yerel yönetimler üzerinden eleş-
tirerek “bu sefer farklı olacak” cüm-
lesini kullanarak bize ayar vereceğini
ima ederek mesaj veriyordu. Tepkisi
ve kızgınlığı yerel yönetimler üzerin-
den geliyordu ve asıl tepkisini 31
Mart’ta da vereceğini tahmin ediyor-
dum ama yine de alternatiflerimizle,
muhalefetle karşılaştırdığında yine
tercihini bizden tarafa kullanacağını
düşünüyordum. Ancak bu sefer çok
farklı bir refleksle hareket ettiğine
şahit olduk" dedi. 

Seçmen bizimle tartışıyor

Seçmenin artık hesap sormaya baş-
ladığını ifade eden Ekinci, "Şimdiye
kadar yapılan 15 seçimin tümünde
vardım. Daha önce kendi seçmeni-
mize gittiğimizde adres vererek şöyle
derlerdi: “Bize gelmeyin, filan ki-
şiye/kişilere gidin." Şimdi seçmeni-
miz oturuyor bizimle saatlerce
tartışıyor. Her şeyi sorguluyor. Bu
bizim seçmenler konusunda geldiği-
miz nokta ve üzerinde çok iyi bir şe-
kilde durmamız gereken bir gerçek.
Şahsım adına Esenyurt’ta kendi seç-
menimizi ikna etmekle uğraştım ben,
muhalefetle uğraşmadım. Muhalefe-
tin zaten uğraşılacak bir tarafı da
yoktu; projesi yoktu, çalışması yoktu.
Ama tabanımız açısından böyle bir
durum vardı. 24 Haziranda da yerel
konularla ilgili işaretler veriyordu.
Mesela ekonomi en başta gelen şey-
dir. Bazı konularda bizi ciddi ciddi
sorguluyor, kızıyor ve Cumhurbaş-
kanımızın bundan haberi yok, haberi
olsa bunlara müsaade etmez diyor"
açıklamasını yaptı. 

AK Partililer tepkili

AK Partili seçmenin kısdığı husus-
ları, "Adam kayırma, rantçılık gibi
negatif şeylerin yanında vatandaşın
ayağına gitmeme, halktan kopukluk,
marjinalleşme gibi hususlar" şeklinde
sıralayan Ekinci, "Sayın Cumhur-

başkanı-
mız
mesela
bodrum
kattaki
bir eve

misafir oluyor, diz çöküyor, çorbasını
içiyor hemhal oluyor ama beyefendi-
lerin ayağına kadar gittiğimiz halde
zahmet edip bize kapılarını bile aç-
mıyorlar diyorlar. Ayrıca belediye
başkanı, yardımcıları ve yöneticileri-
nin israf ve şatafatları eleştiriliyor.
Bunların etrafında dolaşan ihalecisi,
müteahhidi gibi kesimlerden oluşan
gruplarda ciddi bir ekonomik statü
farklılığı oluşan tepki. Haliyle vatan-
daş da ‘Ben sana oy veriyorum, sen
beni unutuyor bir kesimi zenginleşti-
riyor, kendine hayat kuruyorsun’ gibi
konularda son derece ciddi eleştiriler
var. Bizim hakikaten bundan sonraki
süreçte yeni bir sayfa açıp yeni yüz-
lerle yeni söylemlerle alana inmemiz
gerek" uyarısını yaptı. 

Tanzimler neden açıldı?

Vatandaşların ‘tanzimleri niye
açmak zorunda kaldınız?’ diye sor-
duğunu hatırlatan Ekinci, "Biz de
'bir takım art niyetliler domates, pa-
tates, soğan üzerinden bizi terbiye
etmeye çalışıyorlar. Onun için bun-
ları açtık/açmak zorunda kaldık'
dediğimizde 'Neden, sizin zabıtanız
yok mu, emniyetiniz yok mu, mali-
yeniz yok mu, niye denetlemiyorsu-
nuz?’ diyor. 'Yapıyorlar da
yetişemiyorlar' dendiğinde, O
zaman 'siz yönetemiyorsunuz'
diyor. Artık sorular bu noktaya gel-
miş. Ak Parti'nin bana göre iki ha-
tası veya eksiği var. Teşkilatçı
gözüyle söylüyorum. İlki şu: 14
seçim yaptık, 15. seçimi yapıyoruz,
artık bu işi öğrendik, bizim için
çocuk oyuncağı, gözü kapalı yapa-
rız şeklindeki özgüven” dedi. 

2018-2019 DÖNEMİ BİZİMKENT 194 ADA KAT MALİKLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Değerli kat Malikleri;         
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince Bizimkent 194 Ada Kat Malikleri Olağan Genel
Kurul toplantısı, Kat Malikleri Kanunu ve Yönetim Planı hükümlerine göre aşağıda gösteri-
len tarih, yer, ve saatte, belirtilen gündem gereğince yapılacaktır. İlk toplantıda Kat Malikleri
yeter sayısına ulaşılamadığı taktirde, aynı gündem izlenerek Olağan Genel Kurul Toplantısı
yine aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte, bu kez çoğunluk  aranmaksızın yapılacaktır. Genel
Kurul’a katılamayacak kat maliklerini noterden vekalet verilmiş olan üçüncü şahıslar temsil
edeceklerdir. Tüm Kat Maliklerimizin Genel Kurul toplantısına katılımını önemle rica ederiz.  

Saygılarımızla
Adres: Bizimkent Yönetim Binası - Cumhuriyet Mah. BİZİMKENT 1-2-3 ETAP
Derviş Eroğlu Cad. No.26 Beylikdüzü/İST        194 ADA YÖNETİM KURULU                             

1.Toplantı: 09.Haziran.2019 Pazar Saat:11.00
2.Toplantı: 16.Haziran.2019 Pazar Saat:11.00

GÜNDEM
01-Açılış ve saygı duruşu
02-Divan heyetinin oluşturulması (1 başkan, 2 üye) ve divan heyetine  toplantı tutanakları
tutma ve imzalama yetkisi verilmesi.
03-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.(01.06.2018-31.05.2019 dö-
nemi)
04-Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
05-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı, ayrı ibra edilmesi.
06-Yönetim hizmetlerinin bir kısmının veya tamamının 3. Kişi, kurum veya kuruluşlara yaptı-
rılması için 194 Ada Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yönünde;
a) Yönetim Planında yer alan yükümlülüklerle işletme planında gösterilen harcama avansları-
nın ödemesini zamanında yerine getirmeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında icra takibi ya-
pılmasının ve her türlü dava açılmasının yanında verilen hizmetlerin kesilmesi (Sıcak su)
yetkisinin 194 Ada Yönetim Kuruluna verilmesi,
b) İgdaş, İski, Bedaş, Toki, Belediye, Bankalar, SGK, Vergi daireleri vb. resmi ve özel kuruluş-
lar  ve 3. Şahıslarla kat malikleri adına sözleşme yapma, para yatırma veya para iadesi alma
yetkisinin 194 Ada Yönetim Kuruluna verilmesi.
c) Olası bir durumda ortak alanları ilgili kurum ve kuruluşlardan devralmaya ve sigorta ettir-
meye 194 Ada Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
d) Personel alma, çıkarma ve işten çıkan veya çıkarılan personelin doğabilecek tazminatlarını
ödeme, kaldıkları dairelerin tahliyesini sağlama için 194 Ada Yönetim kuruluna yetki 
verilmesi.
07- Ada ve Blokların zorunlu harcamaları dışında, ihtiyaç duyulan giderler için Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu onayı aranmaksızın Ada başkanı ve Blok Yöneticisinin harcama limitinin
belirlenmesi, yönetime gider kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi.
08-Bankalardan para çekme yönteminin belirlenmesi.
09-2019-2020 Dönemi işletme projelerinin Genel Kurula sunulması ve onaylanması.
10-Bizimkent Sitesi Yönetim Planının değiştirilmesi ve Bizimkent’in ortak çıkarları için yapıla-
cak çalışmalarda diğer adalarla birlikte hareket edilmesi yönünde 194 Ada Yönetimine yetki
verilmesi, 
11-Bloklardan seçilen blok yöneticilerinin Ada Kat Malikleri Kurulu’nun onayına sunulması,
blokta yönetici seçilememiş ise o blok için yönetici seçiminin yapılması, blok yöneticileri ara-
sından Ada Yöneticisinin (Ada başkanı) seçilmesi.
12- Ada Yöneticisinin (Ada Başkanı) çeşitli nedenlerle görevinden ayrılması halinde Yönetim
Kurulunun kendi aralarından belirleyecekleri birinin Ada Yöneticisi olarak seçilmesi, blok yö-
neticilerinden ayrılanların yerine ise ilgili blokta seçilen  yedek yöneticinin göreve başlatılması
yetkisinin Ada yönetimine verilmesi.
13-Denetim Kurulu seçiminin yapılması (3 asıl, 3 yedek)
14-Huzur haklarının belirlenmesi ve karara bağlanması.
15-Dilek ve temenniler.          

Bizimkent 186 Ada /Parsel Blok Kat Malikleri ve 
Ada Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereğince Bizimkent 186 Ada Blok kat malikleri ve ada kat malikleri olağan
genel kurulunun 25/05/2019 Cumartesi günü saat 11.00 ‘de Bizimkent İlköğretim Okulu Konferans Salonu
(Cumhuriyet mah.Atatürk Bulvarı Beylikdüzü/İstanbul) yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplan-
tının 01/06/2019 Cumartesi günü saat 11.00’de aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir. Aşağıda belirtilen
gündem dahilindeki genel kurul toplantısına mutlaka katılmanızı, katılamayacak kat malikleri yerine, vekaleten
katılacak olanların Eşi veya çocukları (yazılı, imzalı vekalet ve kimlik fotokopisi ile) katılabilir. Bunlar dışında
olanların noter onaylı vekaletname ile katılmalarını önemle rica ederiz.  Saygılarımızla,                         

BİZİMKENT 186 ADA YÖNETİM KURULU    

GÜNDEM
1. AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU,
2. DİVAN HEYETİNİN OLUŞTURULMASI VE DİVAN HEYETİNE GENEL KURUL ADINA TUTA-
NAK DÜZENLENMESİ VE TUTANAKLARI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ, 
3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI,
4. BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOSUNUN OKUNMASI,
5. DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI,    
6. BLOK YÖNETİCİLERİ VE ADA BAŞKANININ KENDİLERİNİ SEÇEN KURULLARCA AYRI AYRI
İBRASI,
7. DENETÇİLERİN İBRASI,
8. 2019-2020 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAĞI BLOK İÇİN BİR BLOK YÖNETİCİSİ VE  YEDEĞİ-
NİN SEÇİLMESİ; TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPACAK
OLAN BLOK YÖNETİCİLERİNE YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE UYARLANMASI
İÇİN YETKİ VERİLMESİ,
9. DENETİM KURULUNA 3 (üç) ASIL, 2 (iki) YEDEK ÜYENİN SEÇİMİ,
10. BLOK YÖNETİCİLERİ ARASINDAN ADA BAŞKANI VE 2 (İKİ) YARDIMCISININ SEÇİMİ,
11. 2019-2020 DÖNEMİNE AİT BLOK BAZINDA İŞLETME PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE
SEÇİLEN YÖNETİCİLER İLE DENETÇİLERİN HUZUR HAKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ,
12. İŞ SAĞLIĞI VE İŞGÜVNELİĞİ KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE BİNA VE
ADA GENELİNDE TEDBİRLERİN ALINMASI AMACIYLA BU KAPSAMDA YAPILACAK İŞLER
İÇİN ADA YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ,
13. DÖNEM İÇERİSİNDE SONRADAN ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİYAÇLAR, DEMİRBAŞ İLA-
VESİ VEYA YENİLENMESİ GİBİ İŞLER İÇİN, BLOK KARAR YETER SAYISI İLE ONAYLATILAN
İŞLERİN YAPTIRILMASI HUSUSUNDA ADA VE BLOK YÖNETİCİSİNE YETKİ VERİLMESİ, 
14. YASAL ZORUNLULUKLAR VE PERSONEL KIDEM TAZMİNATLARI İÇİN GEREK GÖRÜL-
DÜĞÜNDE SADECE BU İŞLER İÇİN YASAL OLARAK HESAPLANACAK TUTARDA EK BÜTÇE
TOPLANMASI HUSUSUNDA ADA VE BLOK YÖNETİCİSİNE YETKİ VERİLMESİ, 
15. HER YIL EKİM AYINDA TÜM DAİRE PETEKLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE ONAYLI TESİSAT PRO-
JESİNE GÖRE KONTROLÜ YAPILARAK İLAVE VEYA EK PETEK KOYDURAN BAGIMSIZ BÖ-
LÜMLERDEN EK PETEK DOĞALGAZ ÜCRETLERİNİN ALINMASINA YETKİ VERİLMESİ,
16. ADA YÖNETİMİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN İŞE ALIMI YA DA ÇALIŞAN PERSO-
NELİN İŞTEN ÇIKARILMASI, KAPICI KONUTUNUN BOŞALTTIRILMASI YETKİSİNİN ADA YÖ-
NETİMİNE VERİLMESİ,
17. ADA İÇERİSİNDEKİ OTOPARKLARIN ADİL KULLANIMINI SAĞLAMAK İÇİN OTOPARKA
GİRİŞ – ÇIKIŞ KURALLARI, PARK DÜZENLEMESİ, HATALI PARK EDEN VEYA KAYITSIZ VE STİ-
KERSİZ PARK EDEN ARAÇLARIN ÇEKTİRİLMESİ, ALIKONULMASI, KURALLARA UYMAYAN-
LARA PARK YASAĞI VERİMESİ HUSUSLARINDA ADA YÖNETİMİNE YETKİ VERİLMESİ, 
18. Belirlenen ve ilan edilen apartman, otopark ve site kurallarına uymayan ve ısrar edenlere 150,00_TL. para
cezası kesilmesi ve aidat hesaplarından tahsil edilmesi,
19. AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALTINA ALINMASI,
a. YÖNETİM HİZMETLERİNİN BİR KISMINI VEYA TAMAMINI ŞAHIS, ÜÇÜNCÜ KİŞİ VE   KU-
RULUŞLARA YAPTIRMAK İÇİN SÖZLEŞME YAPMAK VE  SÖZLEŞMEYİ FESHETMEK YETKİ-
SİNİN,
b. YÖNETİM PLANINDA YER ALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İŞLETME  PLANINDA GÖSTERİ-
LEN HARCAMA  AVANSLARININ ÖDEMESİNİ ZAMANINDA YERİNE GETİRMEYEN KAT MA-
LİKİ VE KİRACILAR  HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPILMASI, HER TÜRLÜ DAVANIN AÇILMASI
VE VERİLEN HİZMETLERİN KESİLMESİ (SICAK SU) YETKİSİNİN ,
c. BU MADDELERDE BELİRTİLMEMİŞ, SONRADAN ORTAYA ÇIKABİLECEK RESMİ KURUM
VE KURULUŞLAR ( İGDAŞ, İSKİ, TEDAŞ, TOKİ, BELEDİYELER, BANKALAR, VB.) ÖZEL KURU-
LUŞLAR, ,ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR İLE KAT MALİKLERLERİ ADINA SÖZLEŞME YAPMAK VE HER
TÜRLÜ DAVA AÇMA YETKİSİNİN,
d.  TAPUDA MESKEN OLARAK YER ALAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İŞYERİ OLARAK KULLA-
NILMASI VEYA MESKEN AMACI DIŞINDA KULLANILMASI HALİNDE TAHLİYE DAHİL HER
TÜRLÜ DAVA ACMA VE İCRA TAKİBİ YAPMA YETKİSİNİN,
e. OLASI DURUMDA, ORTAK ALANLARI İLGİLİ KURUMLARDAN DEVRALMA, SİGORTA ETTİ-
RİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMAYI YAPMA VE SİGORTALATMA YETKİSİNİN,
f. GİDER KALEMLERİ ARASINDA AKTARMA YETKİSİNİN VE İŞLETME PROJESİNİN % 10 ‘U
KADAR FAZLA HARCAMA YETKİSİNİN, ADA YÖNETİM KURULUNA VERİLMESİ.
20. DİLEK VE TEMENLİLER, KAPANIŞ.

Yıldırım 
söylem 

değiştirebilir!

Bu nasıl
restorasyon!

OSMANLI Padişahı I. Ahmed tara-
fından tarihi yarımadada, Mimar
Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırı-

lan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanah-
met Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017
yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci
Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalış-
malarda caminin tamamı için çalışmalar baş-
latıldı. Cami kubbesinden başlatılan çalışmalar
daha sonra minare ve dış cephede de devam
etti. Cami avlusunun onarımına ise geçtiğimiz
haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında
önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye is-
kele kuruldu. Ancak iskele kurulurken tarihi
cami avlusunun pencerelerindeki beton blokla-
rın kırılarak iskelenin tutturulması tartışmalara
neden oldu.

Orijinal olmayan yapılar

Restorasyonla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar
Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, çalışmala-
rın bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam
ettiğini söyledi, “Pencere dediğiniz yerlere biz
'içlik' ve 'dışlık' diyoruz. İşte bunları söktük"
diyen Sarı, "Bunlar, 1960'lardan sonra yapılmış
ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az
önce baktık. Birisi, '414 yıllık pencereyi ne yap-
tın' diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çi-
mentodan yapılmış donatılar. Biz bütün
çimentoları yapıdan uzaklaştırıyoruz. Çünkü
günümüz restorasyon tekniğine zarar veriyor.
14.11.2011 tarihinde bilim kurulu tarafından
alınan karar var. Bu kararda, 'Çimentolu nite-
liksiz içlik ve dışlıkların sökülmesine' diye karar
vermiş. Karara göre bir numune yaptık ve res-
torasyonda bunları yapıya uygulayacağız.
Şimdi tüm bunları bilmeden sosyal medyada
paylaşmak, başta vakıflar çalışanı olarak eme-
ğimize saygısızlıktır. Ayrıca bilim heyeti hocala-
rımızın bilimine ve ilmine yapılmış
saygısızlıktır. Bakın biz burada çelik platform
koyduk, alttaki orijinal döşemelere zarar ver-
mesin diye ahşap takozlar koymuşuz" dedi.
Mürsel Sarı, “Başlarken 4 yıl diye öngörüde
bulunmuştuk. Şimdi 2 yılı geride bıraktık. Ama
çalışmaları 2 yılın üzerinde olabilir. Çalışmalar
titizlikle devam ediyor. Çünkü söz konusu yer
Sultanahmet Camii. O yüzden de titiz çalış-
mak lazım. Çalışıyoruz da. Amacımız en kısa
zamanda buranın restorasyonunu bitirmek.
Şu ana kadar yüzde 30'ları geçmişizdir" ifade-
lerini kullandı. DHA

ŞAKA
GİBİ!

Azmi Ekinci,
AK Parti adına
özeleştiri yaptı.



E senler Belediye Başkanı Trabzon ili-
mizle ilgili sarf ettiği kelam Trab-
zonlu dostlarımdan başka beni de

incitti.
Trabzon deyince aklıma Şehzadeler

şehri gelir, üçüncü köprüye adı verilen
hünkarımız 8 yıl hüküm sürmüş babasın-
dan intizar alan hünkardır. Babası  Molla
Beyazıt annesi Gülbahar Sultan babası
kılıcın keskin ömrün kısa olsun ciğerini
göresin dediği bilinmektedir. T.T.Kömürü
işletmelerinde çalışan bir İranlı mühendis
Genel müdüre siz Türkler tarihe bağlı de-
ğilsiniz der nereden çıkardın bunu deyince
eğer tarihe bağlı olsaydınız oğlunun adını
Yavuz koymazdın der.  

O padişahımızın tek oğlu vardır o muh-
teşem Süleyman tek veliaht çocukluğunda
annesinin sütü kesilince komşu annenin

sütü ile beslenir o çocuk ağabeyim dediği
Beşiktaş ta yatan Yahya Efendi ye bir
gün bir mektup yazar memleketin hali 
ne olacak:

Neme lazım be Sultanım

Kanuni Sultan Süleyman, en yüksek
duruma getirmiş olduğu devletin akıbe-
tini hayal eder, günün birinde Osmanoğul-
ları da inişe geçer çökmeye yüz tutar mı
diye derin derin düşünmeye başlar..

“Sultanım! Bir devlette zulüm yayılsa,
haksızlık şayi olsa, işitenler de neme
lazım, deyip uzaklaşsalar, sonra koyun-
ları kurtlar değil de çobanlar yese, bilen-
ler bunu söylemeyip sussa. Fakirlerin,
muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin,
feryadı göklere çıksa da bunu da taşlar-
dan başkası işitmese, işte o zaman devle-
tin sonu görünür. Böyle durumlardan
sonra devletin hazinesi boşalır, halkın iti-
mat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat
hissi gider, halkta hürmet duygusu yok
olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mu-

kadder hale gelir….”
Cumhuriyet kurulduğunda on iki bakan

atanır 12 nin ikisi Trabzonlu İktisat Ba-
kanı Hasan S A K A Nafa Bakanı Ahmet
Muhtar Ç İ L L L İ .

Lozan a antlaşmasının üç gurup başka-
nından biri Hasan Saka katılan bütün
ulusların Milli marşı söylenir bizim yoktur
ilahi dua tekbir getirirler Ülkelerine dö-
nünce zamanın Milli Eğitim Bakanına
neden bizim milli marşımız yok derler yaz-
dıralım o zaman.

Sonra babam Boşnak’mış benim bahçı-
vanlık edermiş ondan önce dağda davar
güdermiş Boşnak olsa ne çıkar oda Al-
lah’ın kulu ama atam belli  babam Trab-
zon ili annesi Tekirdağ. Köy Enstütülerini

kuran yaşamak yaşatmak bizin işimiz asla
haram lokma kesmez bizim dişimiz biz
yeni yaşamın erenleriyiz. 

Sultan Hamit bu Hasan ALİ Yücelin
babası Alirıza kaptana hazırlığını yap Ja-
pon’a hediye götüreceksin o da Ertuğrul
gemisini hazırlayın der diğer komutanlar
itiraz ederler elimizde bu kadar saç gemi
var neden ahşapla gidiyoruz, herhalde bir
Japon’a bir İngiliz ya da Alman gemisi ile
gidecek değiliz Ertuğrul bir Osmanlı yapıtı
dedemizin adını taşır .(MİLİYETÇİLİK
EL SALLAMAK DEĞİL EN AKILLISINI
EN KALİTYELİSİNİ EN AHLAKLI-
SINI) yapmaktır, Milliyetçilik budur işte.

Sonra gelir Erdoğan Toprak siz söyledi-
niz ben yaptım, açma poponu.

Muhteşem Süleyman’ın adını taşıyan
ibadet yerinin 4 minaresi 10 şerefesi 
4 minare İstanbul un 4 üncü Osmanlının
10 Padişahı olması dolayısı ile yapılmıştır,
üç kapısı vardır birinci kapı kıble kapısı
ikinci kapı hünkâr kapı üçüncü kapı ilim
kapısı. Kabri 8 köşelidir Cennetin sekiz

köşesinden dolayıdır.
Ben ne zaman oraya ibadete gitsem

kıble kapısından girmeyi ilim kapısından
çıkmaya gayret ederim. Güzel ahlakın
müjdecisi olarak gönderilen Efendimiz
Beşir Muhammet Mustafa: yönelelim
ilime bilime fen e çıkalım aydınlık 
güne der.

Ramazanın orucu insan hücrelerini ye-
niler manası yenilenmek keskinlenmek
yanmak ve arınmaktır, Üç aylarda kavga
etmeyin barışık yaşayın (töhbe süresi 
36 ayet )

Vücuttan çıkanlar abdesti girenler
orucu bozar ya imanı bozan?: Kul hakkı
yemek, işi ehline vermemek, emeği hiçe
saymak, işine tartısına hile karıştırmak.
Hırsa kapılmak, zayıf bulunca zulmetmek
büyük görünce dalkavukluk etmek toplu-
luk içine fitne sokmak, bölücülük yapmak
dostu bile kıskanmak yalan söylemek 
buğz beslemek.

Sevap kazanmak istersen öldür yalanı
cennete gitmek istersen incitme canı  

Eser olmayan
yerde yel eser

İSTANBUL
SALI 21 MAYIS 20196

Celal BİLGEN
BİLGENCE

Başakşehir yeşil 
alanda birinci

başakşehir Millet Kıraat-
hanesi'nde yapılan panelde
Başkan Yasin Kartoğlu,

2009’dan bu yana Başakşehir İlçesi’nde
yaşanan gelişmeye değinen Başkan Kar-
toğlu, “Başakşehir Türkiye’nin gözde bir
ilçesi haline geldi. İstanbul bir ülke olsaydı
kesinlikle başkenti Başakşehir olurdu. He-
defimiz gerçekten İstanbul’un başkenti
haline getirmek. Her anlamda yani sosyal,
sportif, sağlık vs gibi. Birçok projemiz
zaten yapılıyor. Burada şimdi Avrupa’nın
en büyük hastanesi buraya yapılıyor. Bir

sene sonra açılacak
ve bu Başakşehir’i
zaten bir başkent
yapacak. Spor ile
alakalı ise zaten
mevcut iki tane
büyük stadımız
var. İstanbul’un en
büyük spor adası
projesi var o da en
kısa sürede ta-
mamlanacak. 
Sporun da 
başkenti olacak” 
diye konuştu.

İstanbul’un lideri

İstanbul’da modern kentleşmesi ile Başak-
şehir’in örnek olduğunu ifade eden Baş-
kan Kartoğlu, “Gelecekte İstanbul’un da
en lüks olacak şeyi de, yeşil alan miktarı.
O konuda da biz başkent olduk. Biz yeşil
alan anlamında da çıtayı yükseltiyoruz.
Nüfusu en fazla artan ilçe olmamıza rağ-
men kişi başı yeşil ve sosyal alan miktarı-
mız bazında da en yüksekteyiz. Yani 21
metrekare ile lideriz. İstanbul’daki ilçelerin
çoğu bir metrekarenin altındadır” açıkla-
malarında bulundu. Başakşehir Millet Kı-
raathanesi'nde Başkan Yasin Kartoğlu
önderliğinde yapılan edebiyat ve medya
dünysaından Betül Soysal Bozdoğan,
Esra Boğazlıyan, Rıdvan Bıyık ve Ersin
Çelik'in de konuşmacı olduğu panele
gençler büyük ilgi gösterdi. Panelistler
özellikle gençlerin gelecek ile ilgili meslek
tercihlerinde yapması gereken seçimlere
dikkat çekerken, sosyal medyayı olumlu ve
pozitif yönden kullanmaları konusunda
uyarılarda bulundular. DHA

celalbilgen@gmail.com 

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019 günü 
5 katlı bir binanın ikinci katında 
4 kişinin hayatını kaybettiği ve 
2 kişinin de yaralandığı yangına
ilişkin davanın görülmesine baş-
landı. 4'er kez ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapsi istenen şüpheli Özkan 
Elmas savunmasında, "Kimseyi 
öldürmek istemedim. Hepsi benim 
arkadaşımdı. Pişmanım" dedi

DIRI DIRI YAKTI
SIKAYETCIYIM! 

Şikayetçi Ender Güncü ise "Olay
günü evdeydim. Camı kırarak 
dışarı atladım. Arkadaşlarımı diri
diri yaktı. Şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık
Yusuf Elmas'ın tahliyesine hük-
mederken sanık Özkan Elmas'ın
tutukluluğunun devamına karar
verdi, duruşma ertelendi

Y angını çıkarmakla suçlanan sanık
Özkan Elmas savunmasına, "Vefat
eden arkadaşlar için çok üzgünüm.

Ailelerine başsağlığı diliyorum. Vicdan azabı
çekiyorum" diyerek başladı. Evde 6 ila 10 ki-
şinin kalabildiğini söyleyen sanık Özkan
Elmas, mağdurlardan Ramazan Cingöze ile
evi temizleme meselesi yüzünden tartıştıkla-
rını, bir önceki hafta evi temizlemiş olduğu
halde yine evi temizlemesinin istendiğini öne
sürdü. Eve gittiğinde Ramazan Cingöze'nin
tüm eşyalarını attığını, tahrip etmiş olduğunu
gördüğünü anlatan sanık Elmas, "Bu hakkı
nereden bulduğunu düşündüm. Üzüldüm.
Önce evden ayrılmak istedim. Hatta dışarı
çıkıp patronlarımla vedalaştım. Sabaha karşı
eve tekrar döndüm. Herkes uyuyordu. Ne
yapmak istediğimi düşündüm. Sonra Rama-
zan'ın uzandığı kanepe vardı, o kanepenin
yanına gazete kağıdını yakıp bıraktım. Hatta

yan odada uyuyan Ersin'in kokuyu alıp sön-
düreceğini düşündüm. Kimseyi öldürmek is-
temedim. Hepsi benim arkadaşımdı. Çok
üzgünüm. Pişmanım" dedi. Özkan Elmas,
arkadaşlarının ölüm haberini ise internetten
okuyarak öğrendiğini, daha sonra amcasın-
dan kendisine Hatay'a gitmek üzere bilet al-
masını istediğini, amcasının iki kez kendisinin
teslim olmasını istediğini anlattı.

Duruşma ertelendi

Diğer sanık Yusuf Elmas ise olayla hiçbir ilgi-
sinin olmadığını, ölenleri tanımadığını, ama-
cının yardım etmek değil sanığı yakalatmak
olduğunu söyledi. Sanık Yusuf Elmas, yeğe-
nine polise giderek teslim olmasını söyledi-
ğini belirterek tahliyesini talep etti.
Şikayetçilerden Ramazan Cingöze, evde 8
kişi kaldıklarını, sanık Özkan Elmas'ın her
hafta temizlikten kaçtığını belirterek "Evi te-

mizlemesini istedim. Tartıştık ama eşyalarına
zarar vermedik. Olaydan yaralandım. Şika-
yetçiyim" dedi. Şikayetçi Ender Güncü ise
"Olay günü evdeydim. Camı kırarak dışarı
atladım. Arkadaşlarımı diri diri yaktı. Şikayet-
çiyim" dedi. Bina sahiplerini temsil eden şika-
yetçi Ahmet Kılıç da binanın şirketine ait
olduğunu, yangın nedeniyle binanın ciddi
zarar gördüğünü belirterek şikayetçi oldu-
ğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, tutuklu
sanık Yusuf Elmas'ın tahliyesine hükmeder-
ken sanık Özkan Elmas'ın tutukluluğunun
devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

4 kişi yanarak can verdi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan
iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın söz ko-
nusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle
birlikte kaldığı, mağdur Ramazan Cingözce
ile sanık Özkan Elmas'ın ev temizliği konu-

sunda tartıştıkları anlatıldı. İddianameye
göre, Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe
katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eş-
yalarını odadan çıkardı. 3 Mart 2019 günü
de Özkan Elmas eve gelip durumu gördü, bir
süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sırala-
rında evden ayrıldı. İddianamede, şüpheli
Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde
Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus
Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve 
Muhammed Gür uyudukları sırada, eve gi-
derek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve
yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtildi.
Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp 
binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak
kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise
müdahale sonucu binadan yaralı olarak 
kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer
4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 
kaydedildi. DHA

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Elmas'ın tahliyesine hükmederken sanık Özkan Elmas'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

100. yılda büyük coşku
Milli Mücadele'nin 100. yılında Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği fener alayına katılan binlerce
Maltepeli, ellerinde meşaleler ve marşlarla, 19 Mayıs’ı büyük bir coşkuyla sokaklarda kutladı

Maltepe Belediyesi, “Milli Müca-
dele”nin 100. yılını ilçe meyda-
nında düzenlediği gösteriler ve

binlerce Maltepelinin katıldığı fener alayıyla
karşıladı. İlçede 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilçe
meydanında düzenlenen kaykay gösterisi ve
basketbol, örümcek adam ve palyaço etkin-
likleriyle başladı. Gençlerin büyük ilgi göster-
diği gösteri sonrası, saatler 21.00’ı
gösterdiğinde belediye önünden ilçe meyda-
nına doğru fener alayı başladı. Etkinliğe Bele-
diye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri de
eşlik etti. Ellerinde meşaleler, dillerinde
“Onuncu Yıl”, “İzmir” ve “Hoş Gelişler Ola”
marşları olan yüzlerce Maltepeli “100. Yıl
Aşkla” yazılı tişörtler giyerek ilçe meydanına
doğru yürüyüşe geçti. Sürücülerin kornolarla,
bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerin-
den bayrak sallayarak eşlik ettiği yürüyüşte,

dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açıldı.
“Gençlik Geleceğimizdir” pankartıyla birlikte
yürüyen gençler de, “Her şey çok güzel ola-
cak” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” slo-
ganlarıyla korteje eşlik etti. Kortej meydana
ulaştığında büyük bir coşku yaşanırken havai
fişekler patlatıldı ve yüzlerce Maltepeli elle-
rinde bayrak ve Atatürk posterleriyle coşkuya
ortak oldu.

Görünce ümitleniyorum

Burada bir konuşma yapan ve Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç’ın selamlarını ileten Belediye
Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, “1919'dan
bugüne 100 yıl geçti.  Ben de sizlerin bayra-
mını yüz binlerce, milyonlarca kez kutluyo-
rum ve inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır. Bundan en ufak
bir endişeniz olmasın. Bu gençliği, bu halkı
gördükçe göğsüm kabarıyor, buna olan inan-

cım daha da artıyor. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin demokratik, laik ve çağdaş bir devlet ol-
ması için temellerinin atıldığı büyük bir gün.
Bu saydığım değerlerin korunması, kollan-
ması ancak bir ulusun mücadele azmi ve ka-

rarlılığıyla mümkün olacaktır. Atatürk ve
silah arkadaşları tümümüze emanet ettiği bu
yüce değerlerin korunması hepimizin asli
görevidir” diye konuştu.
ANIL BODUÇ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu, Gençlik ve Medya Paneli'nde 
Başakşehirli gençlerle buluştu. Başkan
Kartoğlu, "Nüfusu en fazla artan ilçe 
olmamıza rağmen kişi başı yeşil ve sosyal
alan miktarımız bazında da en yüksekte-
yiz. Yani 21 metrekare ile lideriz" dedi

Öğretmenlere
astronomi eğitimi

Farklı üniversitelerden ve orta
öğretim kurumlarından bir
araya gelen eğitmenlerin 13

yıl önce başlattığı ve ‘Astronomi ve 
Uzay Bilimleri’ konularının işlendiği eği-
timlerin 53’üncüsü Kars’ta düzenlenecek.
Özellikle Okul Öncesi, Sınıf ve Fen Bilgisi
öğretmenlerine bu alanı anlatmayı hedef-
leyen proje ‘Aynı Gökyüzü Altında 
100 Yıl’ temasıyla gerçekleştirilecek. 
Kars Serhat Kalkınma Ajansı, Kars Fah-
rettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ve
Türk Astronomi Derneği Bilim Toplum
Ekibi iş birliği ile hayata geçirilen etkinlik,
31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında 
yapılacak. DHA

Yasin Kartoğlu
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SON SAYFA

Şampiyon zaten
belliydi

SPOR
SALI 21 MAYIS 2019

V AR’da geçersiz kılınan 2 gol, Muslera
ve Luyindama’nın büyük hatalarından
Başakşehir’li oyuncuların yararlanama-

yışı, kulübe gerginlikleri, 0-1’den geri dönüş...
Dramatik anları fazla, stresi büyük bir maçtı.
Stresi avantaja çevirmeyi iyi bilen kazandı.
Galatasaray stresten aksiyon çıkardı, Başakşe-
hir ise uyuşukluk. 7 hafta öncenin 8 puan ön-
deki takımı değil dağılmış düşmeyi
garantilemiş bir takım gibiydi Başakşehir.
Bunun fiziksel durumla, yaşlılıkla bir alakası
yok. Bu tamamen mental. İşin ilginç tarafı 0-
1’den sonra Başakşehir’in mental üstünlüğü
tamamen Galatasaray’a verişi. 2. bölge pence-
resine çok rahat sarktılar. Başakşehir’in Lu-
yindama’ya yönlendirme çabası Fernando,
Donk ve Belhanda’nın ekstra pas istasyonu
oluşuyla kolayca çözüldü Galatasaray çok
rahat çıktı baskıdan. Başakşehir gömüldü.
Açık konuşmak lazım maç 0-1’ken Galatasa-
ray’ın kazanacağı belliydi.

Gecenin sorusu?

Var mıymış bir komplo? Yokmuş. Hakeme
ve kalecine rağmen şampiyon olamazsın.

Maçın starı

Sezonun ortasından bu yana Visca benim
için sezonun yıldızıdır diyorum. Feghouli’nin
de onun kadar değerli bir performansla final
yaptığını söylemem lazım. İhtiyaç olan her da-
kikada sahneye çıkıyor.

Maçın olayı

Son 8 haftada puan durumunda Başakşehir
lig 9.’su... 8 atıp 9 gol yediler. Bunun sebebi
mental çöküş. Peki buna yol açan ne? Devre
arası transferlerin antrenman kulübe ahengini
bozması mı? Abdullah Avcı bunun analizini
nasıl yapıyor acaba?

Kısa mesaj

22 etti. 8’i Terim’in. Bitirdiği 9 sezonun
8’inde şampiyonluk. Eşsiz bir başarı. Aklında
5. yıldız olduğuna ve bundan sonra alınacak
ilk yıldızı almak için şu anda yanıp tutuştu-
ğuna hiç şüphem yok.

Göz Göz düşmez

Bursa’da kelimenin tam anlamıyla bıçak
sırtı bir 90 dakikaydı. Tribünlerin tıklım tıklım
dolu olduğu tarihi maçta konuk ekip Gözte-
pe’nin kadro olarak önemli eksikleri vardı.
Bursaspor ise önceki hafta Antalyaspor ’u dep-
lasmanda yenmiş olmanın özgüveniyle sahaya
çıktı. İlk yarı çok tempolu ve mücadele gücü
yüksekti. Bursaspor erken bir gol için baskı
yapsa da istediği pozisyonları bul makta zor-
landı. Göztepe ise üzerine gelen rakibi karşı-
sında süratli forvetleriyle etkili olmaya çalıştı.
11. dakikada Berkan’ın nefis serbest atışında,
dün stoper oynayan Alpaslan nefis bir kafa vu-
ruşu ile Bursaspor ağlarını havalandırdı,
ancak gol VAR sisteminden gelen uyarı üzerine
ofsayt nedeniyle iptal oldu. İkinci yarı nefes
kesti. 50’de Göztepe penaltı kazandı.

Kusursuz Kalkavan

Deniz Kadah’ın vuruşunu Okan kurtardı.
Belki de maçın kırılma anıydı. 72’de Göztepe
Halil ile yine golü bulsa da VAR’a takılan po-
zisyon ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Son bö-
lümde bir puanın da kendine yettiğini düşünen
Göztepe savunmayı ve orta alanı güçlendirdi.
Bursaspor ise son ana kadar 3 puanı kovaladı.
Dün Bursa’da atanların değil tutanların başa-
rılı olduğu bir 90 dakiyaydı. Ligin son hafta-
sına daha umutla giren Göztepe oldu. 16.
beraberliğini alan Bursaspor için ise iki stope-
rinin de cezalı olarak Malatya deplasmanı na
gidecek olması ligde kalma yolunda işlerinin
hiç de kolay olmadığını gösteriyor... Maçın ha-
kemi Mete Kalkavan’ı da böyle zorlu karşılaş-
mayı çok başarılı yönetiminden ötürü kutlarım.

REKORLARIN ADAMI
FATIH TERIM
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray’ın
tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, futbol tarihindeki birçok rekoru da kırdı

h afta içinde türkiye Kupası
finalinde akhisarspor’u
yenerek mutlu sona ulaşan

sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de
sıkıntılı bir sezonda bitime 1 hafta
kala Medipol Başakşehir’i mağlup
ederek şampiyonluğu garantiledi.
Sezonu çifte kupayla kapatacak
Galatasaray’da teknik direktör fatih
terim, birçok alanda rekorlar kırarak
başarılarına yenilerini ekledi.

Ligde 8. kez şampiyon

tecrübeli teknik adam, Süper Lig’de
8. şampiyonluğunu yaşayarak bu
kulvarda kendisine ait rekoru 
geliştirdi. Galatasaray’daki ilk 
döneminde üste üste 1996-1997,
1997-1998, 1998-1999 ve 1999-
2000 sezonlarını zirvede tamamla-
yarak 4 şampiyonluk kazanan fatih
terim, 2011-2012 ile 2012-2013 
sezonlarında da üst üste 2 şampi-
yonluk elde etti. Ligde geçen sezon
ilk yarının son haftalarında göreve
gelen terim, Galatasaray’ı zirveye

taşıdı ve 7. şampiyonluğunu yaşadı.
fatih terim, bu sezon da mutlu sona
ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk
kupasını kaldırdı.
fatih terim, Süper Lig’de en fazla
şampiyonluk yaşayan teknik direktör
rekorunu bir basamak daha yukarı
taşıdı. terim’den sonra lig tarihinde
en fazla şampiyonluk yaşayan teknik
direktör, trabzonspor ile 4 kez mutlu
sona ulaşan ahmet Suat Özyazıcı
oldu.

Rekora ortak oldu

fatih terim, Ziraat türkiye Kupası’nı
kazanarak bu alanda da bir rekoru
egale etti. Kupada 3. kez mutlu sona
ulaşan 65 yaşındaki teknik adam,
bu organizasyonda en fazla şampi-
yonluk yaşayan teknik direktörler
ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve
aykut Kocaman’ın rekoruna ortak
oldu.

"Duble" rekoru da Terim’in

Süper Lig’de 8, türkiye Kupası’nda

ise 3 şampiyonluğu bulunan 
Galatasaray teknik Direktörü 
fatih terim, 3. kez "duble" yaptı.
Galatasaray’ın başında 1998-1999
ve 1999-2000 sezonlarını çifte 
kupayla kapatan terim, bu sezon da
iki kulvarda birden şampiyonluk 
yaşadı. fatih terim, trabzonspor’un
başında 1976-1977 ve 1983-1984
sezonlarında 2 "duble"si bulunan
ahmet Suat Özyazıcı’yı geride bıra-
karak yeni bir rekorun sahibi oldu.

Yenilmezlik rekoru geldi

Galatasaray, sahasındaki yenilmez-
lik rekorunu geliştirdi. Süper Lig’de
türk telekom Stadı’nda son 
yenilgisini 2016-2017 sezonunun
30. haftasında Kasımpaşa’ya 
karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip,
sonrasında sahasında çıktığı 36 lig
maçının 31’ini kazanırken, 5’inde
berabere kaldı.
Galatasaray, 1996-1998 yıllarında
evinde üst üste 35 müsabakada 
rakiplerine yenilmemişti.

GalataSaray'a 22. şampi-
yonlukla birlikte adeta para ya-
ğacak. Aslan, tarihinde 14. kez
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ka-
tılma başarısını gösterdi. Bu
alanda ligin de zirvesinde yer
alan sarı kırmızılılar 15 milyon
Euro'luk Şampiyonlar Ligi
ayak basma primini de al-
maya hak kazandı. Sarı-kır-
mızılılar, ligde topladıkları
puanlar için de 63.7 milyon
TL'lik prime hak kazanır-

ken, Şampiyonlar Ligi ve ticari ge-
lirlerle birlikte yaklaşık 1 milyar TL
kazanacak. Bu paranın 220 milyon
TL'si yayın geliri olarak kasaya gi-
recek. UEFA'dan gelecek 262 mil-
yon TL ile birlikte ticari gelirler
(yaklaşık 290 milyon TL) ve maç
günü gelirleri (loca, kombineden
228 milyon TL) de buna eklendi-
ğinde sarı-kırmızılılar büyük bir
maddi kaynağa kavuşmuş olacak-
lar. Cimbom ayrıca bu sezon trans-
ferde de önemli rakamlar kazandı.

Sezon içerisinde transfere 25.5 mil-
yon Euro harcayan Galatasaray,
sattığı futbolculardan ise 30.8 mil-
yon Euro kasasına koydu. Sarı kır-
mızılılar, transferden 5.3 milyon
Euro kâr etti. Şampiyon olduğu se-
zonda transferleriyle dikkat çeken
Galatasaray'da Ozan Kabak, 11
milyon Euro olan satış bedeliyle
Türkiye'de altyapı eğitimini alarak
yurt dışına giden oyuncular ara-
sında en fazla bonservis bedeli öde-
nen 3. futbolcu unvanını almıştı. 

Milyoner Cimbom

Feghouli'yi tutabilen yok

Sofiane Feghouli... West Ham’dan
4.5 milyon Euro’ya transfer edildi-
ğinde büyük ses getirmedi. 3 milyon
850 bin Euro yıllık garanti ücretli
mukaveleye imza attığında, “Bu
para verilir mi” diye eleştirileri bera-
berinde getirdi. İlk sezonunda da
faydalı oldu, şampiyonluk yaşadı.
Ancak bu sezon onun adına bam-
başka bir hikaye vardı.

Sezona kavgayla başladı

Daha yaz aylarından itibaren
hocası Fatih Terim’le atışmaya
başladı. Süper Kupa Finali’nde
takım Akhisar’a mağlup olur-
ken, el kol hareketleri yapması

nedeniyle kızağa çekildi. Uzun süre
11’e girmekte zorlandı. Af çıktıktan
sonra da bekleneni veremedi. Ligdeki
ilk golünü atmak için 17. haftadaki Si-
vasspor maçını bekledi.

Devrede kendisine geldi

Ne olduysa ikinci devrede oldu. Öyle
iyi bir kamp dönemi geçirdi ki, bam-
başka bir performans sergiledi. 1-1’lik
Alanya deplasmanında 1 puanı kur-
tardı, 4-1 kazanılan Kasımpaşa ma-
çındaki hat-trickle yıldızını parlattı.
Bursa deplasmanında attığı gol ta-
kıma 3 puanı getirdi. Yetmedi, aynısını
Rize deplasmanında da yaptı. Ve yine
yetmedi, bu kez de şampiyonluk ma-

çında sahneye çıktı.

Hep jeneriklik goller

Attığı her gol birbirinden güzel,
hepsi jeneriklik vuruşlardı. Feg-
houli, neden bu takımın yıldızı
olduğunu, neden uzun yıllar La
Liga ve Premier Lig’de
sahne aldığını kanıtladı.
Bu sezon 29 lig ma-
çında 9 gol 6 asistle oy-
nayan Feghouli, kupa
ve Avrupa’daki karşılaş-
malar da dahil edildiğinde,
tam 40 resmi maçta müca-
dele etti ve 13 gol 7 asistlik
performans sergiledi.

Sezonun en kritik virajında sorumluluğu üzerine aldı, hepsi birbirinden güzel öyle kritik
goller attı ki, neden bu takımın en çok kazanan oyuncusu olduğunu, neden yıldız olduğunu
bir kez daha kanıtladı. Feghouli, şampiyonluğun önemli mimarlarından biri olmayı başardı

Yeni transfer
kutlamaya geldi!
Önceki akşam Başakşehir'i 2-1 yenerek 
22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da
büyük bir coşku yaşanırken kutlamlara
gelen bir isim transfer habercisi oldu
33 hafta süren şampiyonluk yarışını bitime bir maç kala
Başakşehir'in elinden alan Galatasaray dün bir kez daha
büyük sevinç yaşadı. fatih terim'in öğrencileri 1-0 geriye
düştüğü maçta feghouli ve Belhanda'nın golleriyle rakibini
2-1 mağlup etmeyi bildi ve 2018-2019 şampiyonu oldu.
Stadyumdaki 55 bin ve ekrandaki milyonlarca taraftarın se-
vinci görülmeye değerdi. Kutlamalarda yer alan bir futbolcu
da gelecek sezon için müjde gibiydi. Dün takımının beraberliği
sağlamasına vesile olan golü atan Younes Belhanda ve yedek
kulübesinde oturan Ömer Bayram'ın yakın arkadaşı abdenasser
El Khayati karşılaşmayı tribünde takip etti. Maçın bitiş düdüğü
ile birlikte sahaya inen faslı yıldız arkadaşlarını tebrik etti ve fo-
toğraf çektirerek bu kareleri sosyal medyada paylaştı. Buraya
kadar her şey normal gözükebilir ancak hollanda basını bundan
çok daha fazlası olduğunu dile getiriyor. Bu sezon Eredivisie'de
fırtına gibi esen ve 20 gol atıp 12 de asist yapan El Khayati'nin
önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymesi büyük bir olasılık
olarak gözüküyor.

İsmi daha önce de yazılmıştı

Devre arasında adı trabzonspor ile de anılan El Khayati'nin Müslü-
man olması da türkiye'ye transferinde etken teşkil edebilir. tecrü-
beli oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor. faslı
oyuncu da yaptığı açıklamada artık para konusunda kendisine iyi
gelen tekliflere açık olduğunu dile getirmişti.El Khayati'nin ön plana
çıkan kişisel özellikleri- Müslüman: türkiye'ye bu konuda kolay uyum
sağlayacaktır.
Ü Mütevazi bir yaşama sahip: İstanbul'un renkli hayatının aksine
sakin bir hayatı var.
Ü takımdaki afrikalı oyuncular: Galatasaray'ın kadrosunda birçok
afrikalı futbolcu bulunuyor. El Khayati için bu da bir avantaj olarak
sayılabilir.
Ütaraftarla iç içe: futboluyla saha içinde konuşulan faslı futbolcu
taraftarla bir bütün olması ve iletişim kurmasıyla ön plana çıkıyor.
ÜBaklava hayranı: Vakit buldukça Den haag'daki türk tatlıcısına
gidiyor.  BURAK ZİHNİ

Galatasaray şampiyonlukla birlikte büyük bir maddi gelire de kavuştu. Şampi-
yonlar Ligi ile birlikte 15 milyon Euro'luk ayak bastı parasını garantileyen Aslan,
şampiyonluk primleri ile birlikte kasasına yaklaşık 1 mliyar TL'yi koyacak




