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ÜSLÜMAN alemi bu ayda oruç
tutmak başta olmak üzere hayır
hasenat ve bir çok güzel çalışması-
nı bu ayda yaparak ramazan ayı-
nın ruhuna uygun olarak çalışma-
lar yapıyor. Ramazan ayı, Hicri

takvimine göre, diğer bir deyişle ay takvimine
göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının di-
nimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında
seçkin bir yeri vardır. Çünkü Yüce kitabımız
Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış-
tır. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı ol-
duğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde
kutlanır. Ayrıca İslam'ın beş şartından biri
olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ra-
mazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve
ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir. 
n HABERİ 5. SAYFA’DA

Ege Yapı Malz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 180
Zeytinburnu - İstanbul
T: 0212 546 88 55 pbx F: 0212 679 70 40
www.egeyapi.com.tr     /    info@egeyapi.com.tr

Yetkili Satıcısı
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BUNU söylerken bazı partili dostlarımız diyecekler ki sa-
bah namazı ile başladık çalışmaya gece yarılarına kadar de-

vam ettik. Bu yanlış değil evet Ak Parti çalıştı ama ça-
lışmanın ruhu yoktu.

Hüseyin Çetiner’in yaz›s› 3. sayfada
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Ak Parti’nin ruhu 
bu seçimde sokakta yoktu

İslam tarihi içinde Ramazan ayının önemi ayrı bir şekilde ele alınmıştır. 11 Ayın Sultanı
2015 yılı Mübarek Ramazan Ayı  17 Haziran Çarşamba günü ilk Teravih ve Sahur ile
başlıyor. Yani 18 Haziran 2015 Perşembe günü Ramazan orucunun ilk günüdür

Avrasya Hospital’de 
bu hafta Sünnet Var

Seçmen partilere 
ne demek istedi?

7 HAZİRAN 2015 de yapılan 25.dönem Milletvekili seçimleri Ak Parti’yi şok etti. Seçimden bir
gün önce bile Ak Parti genel merkez, il ve ilçe yöneticilerinde AK Parti’nin oy oranı % 48 ile 52
arasında değişecek inancı hakimdi. Buna karşın da HDP’nin oyu içinde 
8 ile 9.5 arasında değişir diyenlerin oranı çok fazlaydı. n HABERİ 4. SAYFA’DA

Vali Vasip Şahin, 
miniklere 
karnelerini verdi

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin,
2014-2015 eğitim öğretim yılını
dönem sonu için İstanbul karne tö-
reni için Zeytinburnu Saniye Sezgin
Elmas İlkokulunda yapılan törene
katıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Mu-
ammer Yıldız ile beraber öğrencile-
re karnelerini dağıttılar.Karnelerini
almanın mutluluğunu yaşayan öğ-
renciler, kapanış töreninde Vali Şa-
hin’i ağırladı. 

n HABERİ 5. SAYFA’DA

RAMAZANRAMAZANRAMAZANRAMAZANRAMAZAN
On bir ayın Sultanı On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 

RAMAZAN
M

Mardinliler 
Derneği 
yeni döneme 
hızlı başladı

BAHÇELİEVLER Mardİnlİler Derneğİ kısa bir
süre önce 9. Olağan Kongresi ile 4. kez iş
adamı A.Fuat Bodur ile yola devam dedi.
Kendi alanlarında başarılı olan bir çok iş
adamı ve sanayicinin de içinde yer aldığı
Bahçelievler Mardinliler derneği 9.Olağan
kongre üzerinde çok az  bir süre geçe İstan-
bul valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret
ederek derneğin yaptığı ve yapacağı çalışma-
ları anlatan başkan Bodur Şahin’e İstan-

bul’daki en aktif derneklerden birisi olduklarını
söyledi. n HABERİ 2. SAYFA’DA

n 7. SAYFA’DA

Zeytinbahçesi çiçek açtı

n HABERİ 11. SAYFA’DA

HDP eş genel başkanı Av.Selahattin Demirtaş Ba-
kırköy Adliyesinin önünde bulunan Cumartesi pa-
zarında on binlerce partiliye seslenerek barajı aş-
malarına yapılan katkı için herkese teşekkür etti.
Demirtaş Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun balkon
konuşmasInI yerden yere vurdu. Bakırköy Adli-
yesi'nin yanında bulunan Cumartesi pazarında par-
tisi tarafından organize edilen konser öncesi on bin-
lerce partiliye seslenen Demirtaş,Ddavutoğlu'nu
eleştirdi. n HABERİ 6. SAYFA’DA

Demirtaş 
Bakırköy'de barajı 
aşmalarını kutladı

BEYLİKDÜZÜ Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, BEDAŞ 1. Bölge Müdürü Tayfun Sevindik’i
ziyaret etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, BEDAŞ 1. Bölge Müdürü Tayfun Sevindik’i
ziyaret etti. İlçenin elektrik alt yapısını tamamlayacak
kısa ve orta vadeli projelerin bir kısmının tamam-
landığını, diğer kısımların ise tamamlanmak üze-
re olduğunu, uzun vadeli projelerin ise hayata ge-
çirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini kay-
detti. n HABERİ 6. SAYFA’DA

Başkan İmamoğlu elektrik
için BEDAŞ ile görüştü

Evde bakıma hijyen ve kuaför  eklendi
BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetine yeni-
likler getirdi. Genel olarak yapılan muayene, şeker, tansiyon ölçümü, kan alma
gibi tıbbi işlemlerinin ardından, şimdi de periyodik kuaförlük hizmeti ve hasta
hijyen eğitimi hizmetler arasına alındı.  n HABERİ 6. SAYFA’DA

Zeytinbahçesi  Anaokulunun minikleri, (ZKS) Merkezinde ger-
çekleştirdikleri yıl sonu töreni ile büyüklerin kalbini fethetti.
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İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ 

ULUSAL Ajans Türkiye'nin Avrupa'ya
açılan kapısı okulumuz yaptığı proje ile başa-
rı elde etti. Okulumuza Türkiye  Ulusal Ajan-
sı tarafından Avrupa kapısı açıldı.

ULUSAL  AJANS TÜRKIYENIN
AVRUPAYA AÇıLAN KAPıSı 

Okulumuz yaptığı proje ile başarı elde etti.
Okulumuz Özel Çapa Anadolu Sağlık Mes-
lek Lisesi  Erasmus+Leonardo Vinci projesi
ile büyük bir başarı elde etti.Avrupa   Birliği Ba-
kanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından  öğ-
rencilerimize Avrupa kapısı açıldı.

Okulumuz Hemşirelik ve ATT alanı öğ-
rencilerinden 27 kişiden oluşan bir grup Av-
rupa Birliği Erasmus+Leonardo Vinci  pro-
jesi kapsamında Mart – Haziran ve Temmuz
aylarında İngiltere’ye gidiyor.

AB işletmelerindeki yöntem, teknik uy-
gulamalarına  katılmak, becerileri kazandırmak,
ülkemize transferinin gerçekleştirilmesiyle

yaygınlaştırılması konulu Erasmus+Mes-
leki Eğitim öğrenici ve personel hareketliliği

projesi kapsamında Hemşirelik, Acil Tıp Tek-
nisyenliği alanlarında öğrenim gören öğren-
cilerimiz  yurt dışında ( İngiltere’de ) 15 gün
süre ile eğitim ve staj çalışması yapacaktır.

Mesleki bilgi ve becerilerini ,sosyal yönle-
rini ,kurallara uygun yaşam becerilerini, kül-
türlerarası etkileşim

becerilerini, mesleki yabancı dil becerilerini
geliştirmek, farklı ülkelerin mesleki etik ku-
rallarını öğrenme, mezuniyetten sonra far-
kındalık oluşturmak, özgüven ve vizyon ka-
zanmak, okul ve iş motivasyonunuzu artırmak
için Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı
İPA fonlarından  sağlanan hibe ile yürütülen
projemiz ile öğrencilerimiz deneyim edine-
ceklerdir.  ATT öğrencileri  İnglizce eğitimi ala-
rak  Acil müdahale ve ilkyardım durumların-
da ambulanslarda ve acil servislerin bütün  ça-
lışmalarını  İngiltere’de gözlemleme şansı bu-
lacaktır. 

Hemşirelik öğrencileri  İnglizce eğitiminin
yanında Avrupa ve İngiltere’de kalp rahatsız-
lığı oranları tedavi yöntemlerini Southhamp-
ton University  Hospital ‘da uygulamaları göz-
lemleyeceklerdir.

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ

Kendi alanlarında başarılı
olan bir çok iş adamı ve sa-
nayicinin de içinde yer al-
dığı Bahçelievler Mardin-

liler derneği 9.Olağan kongre üze-
rinde çok az  bir süre geçe İstan-
bul valisi Vasip Şahin’i maka-
mında ziyaret ederek derneğin
yaptığı ve yapacağı çalışmaları an-
latan başkan Bodur Şahin’e İs-
tanbul’daki en aktif derneklerden
birisi olduklarını söyledi.

Başkan A.Fuat Bodur konuş-
masında “Mardin dillerin ve din-
lerin barış içinde yaşadığı  kadim
bir şehirdir. Mardin’de Arap, Kürt,
Süryani, Ermeni Keldaniler başta
olmak üzere birçok dine mensup
vatandaşlarımız binlerce yıldır
birlikte yaşamanın en güzel ör-
neklerini sunuyorlar.

Derneğimizde önemli pa-
nelistlerin katıldığı  10 tane
seminer tertip ettik. Özellik-
le  Hükümetin başlatmış ol-
duğu barış süreci ile alakalı
Zeynel Abidin Erdem,Metin
Külünk ve Prof.Dr.Mithat
Sancar hocamızın konuşma-
cı olarak  katıldığı 3 tane se-
minerimizi sadece barış sü-
recine ayırdık.Kızılay ile bir
çok kez kan bağış kampan-
yası yaptık. Her sene rama-
zan ayında yüzlerce vatan-
daşımızın iftar açtığı çadı-
rımızı Bahçelievler ilçesin-
de kuruyoruz. Zeytinburnu
Belediyesinin bize tahsis
ettiği araçlarla 900 Mar-

dinli hemşehrimizi  Çanak-
kaleye götürdük. Hakeza 250
hemşerimizi de Osmanlı im-

paratorluğunun kurulduğu
yerler olan Sögüt ve Bilecik’
gezisine  götürdük. Bunların
dışında  zaman almamak adı-
na birçok aktivitemiz ol-
maktadır” dedi. Bodur söz-
lerini yoğun iş temponuz
içinde bizi kabul edip zaman
ayırdığınız için sizlere de şük-
ranlarımı sunuyorum diyerek
vali Vasip Şahin’e kendisi ve
yönetim kurulu üyeleri adına
teşekkür etti.

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI
ALİ TAŞKIN BALABAN MADDE
BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ
YAPMA ÖNERSİNİ GETİRDİ

Mardinliler Dernek başkanı
A.Fuat Bodur ve bir çok yöne-
tim kururlu üyesi en çok Mar-
dinli’nin yaşadığı Zeytinburnu
kaymakamı Ali Taşkan Bala-
ban’ı makamında ziyaret ede-
rek ilçenin daha iyi yerlere ge-
lemsi için  fikir alışverişinde bu-

lundular.Dernek başkanı A.Fuat
Bodur İstanbul Valisi Vasip Şa-
hin’e dernek ile alakalı aktar-
dığı bilgileri, Kaymakam Bala-
ban’ a da aktardı. Zeytinburnu
Kaymakamı Ali Taşkın Bala-
ban ‘da iç işleri bakanlığının ta-
limatı ile oluşturduğumuz ve
bağımlılık ile alakalı çalışan
ekibimiz uyuşturucu,alkol ve di-
jital bağımlılık konusu başta ol-
mak üzere bir çok alanda uz-
man ekibin anne ve babaları
bilgilendirdiğini ifade ederek
Mardinliler derneği olarak siz
davet ederseniz ekimiz gelip bu
konuda sizlere bilgi sunumu ya-
parlar dedi.

Yeni dönemin İlk ziyareti
Bahçelievler Kaymakamı
Mehmet Ali Özyiğit’e yapıldı.

Bahçelievler Mardinliler
Derneği yeni dönemin ilk zi-
yaretini derneğin genel mer-
kezinin bulunduğu Bahçeli-
evler Kaymakamı Mehmet
Ali Özgiğit’e yaptu. Özyiğit

9.Olağan kongre ile 4.kez
dernek başkanı seçilen A.Fuat
Bodur’u ve ekibini kutladı.

MARDİNLI OLAN ZEYTİNBURNU
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
AV.SAFFET ÖZ HEMŞEHRİLERİNİ
BAĞRINA BASTI

Ziyaret edenler ve ziyaret edi-
lenler Mardinli olunca sohbet ko-
yulaştı.Mardinliler dernek başka-
nı A.Fuat Bodur bir hemşehrileri-
nin belediye başkan yardımcısı ol-
masından dolayı gurur duyduk-
larını ifade etti. 

Belediye başkan yardımcısı
Av.Saffet Öz ise Mardinliler Der-
nek başkanı A.Fuat Bodur’ un ka-
labalık bir ekip kendisini ziyaret et-
miş olmasından dolayı gurur duy-
duklarını ifade ederek her zaman
kapısın hemşerilerine ve Zeytin-
burnu halkına açık olduğunu ifa-
de etti. Uzun süre sohbet eden
hemşehriler hatıra fotoğrafı çek-
tirerek ayrıldı.

BAHÇELİEVLER
MARDİNLİLER

DERNEğİ kısa bir
süre önce 9. Olağan

Kongresi ile 4. kez  
iş adamı A.Fuat

Bodur ile yola 
devam dedi

Mardinliler Derneği 
yeni döneme hızlı başladı

Mardinliler Derneği 
yeni döneme hızlı başladı

Erasmus ve Leonardo Da Vinci Pojesi ile İngiltereye gidiyoruz

www.istanbulunsesi.com.tr
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UNU söylerken bazı partili dostlarımız diyecekler
ki sabah namazı ile başladık çalışmaya gece yarılarına
kadar devam ettik. Bu yanlış değil evet Ak Parti ça-
lıştı ama çalışmanın ruhu yoktu.

Ak Part’inin ilk girdiği 2003 genel seçiminde
Zeytinburnu Sümer Mahallesinin kurucu mahal-

le başkanı idim. O zaman ekibimle “Tek başına iş başına” pan-
kartı  ile sokakları süslerken halk merdiven kurup   zaman kay-
betmeyin sepeti salıyorum ipi bağlayın biz çeker balkona bağ-
larız diyorlardı bana.  Ama bu seçimde çalışma vardı ancak
RUHU yoktu. Bir çalışmada ruh olmazsa o işte hayır çıkmaz.

Ak Partililerde aşırı özgüven vardı
% 50 oyumuz çantada keklik

hesabı hakimdi
HDP İstanbul İl Eş başkanı Cesim Soylu ile seçimden bir

ay önce HDP İstanbul İl başkanlığında bir söyleşi yaptım. Ora-
da bana en çok oyumuzu İstanbul’da alacağız demişti. He-
def olarak da en az 1.300.000 bin oy alacağımızı hesaplıyoruz
demişti.  Gerçi 1. 300.000 oy alamadı ama 1.070.000 civarın-
da oy alarak  en büyük Kürt seçmeni İstanbul’da sözü doğ-
ru çıktı ve Diyarbakır’da aldıkları  640.668  oydan daha faz-
lasını İstanbul’da aldılar. 

İstanbul’un 1.Bölgesinde HDP. % 10.78 ile 335.053   oy aldı 
İstanbul’un 2.Bölgesinde HDP .% 12.51 ile  312.620  oy aldı
İstanbul’un 3.Bölgesinde HDP. % 14.65 İle  421.933  oy aldı

Bazı okurlarım alınan oy sadece Kürt oyu değil diyecek-
ler onu da kabul ediyorum ama en çok oyun Kürt halkı  ta-
rafından verildiğini de inkar etmemek gerek. 

Cesim başkan partisinin ne kadar oy alacağını ve mate-
matiksel bir çok bilgiyi bizimle paylaştıktan sonra Memleketi
olan Muş’ta 20 yıldır tek liste sendika başkanlığı seçimine gi-
ren  bir zat oy kullanma esnasında tespih çekerek volta atıp
sigara üstüne sigara içtiğini gören arkadaşları yahu tek liste
olarak seçime giriyorsun neden bu kadar heyecanlısın dedikleri
zaman BU SANDIKTIR ne çıkacağı belli olmaz dediğini ifa-
de etti. Ben günlerce düşündüm aklıma gelmedi dün bunu
bir arkadaşıma anlattım tek liste olsa bile herkes boş oy ata-
bilir adam haklı diye tepki verince ben de adama hak verdim.

Ak Parti’nin bu seçimde en büyük
hatası iktidar sorunumuz yok

algısı idi
Bizim oyumuz % 48 ile 50 civarında bizde de muhalefette

de Ak Partinin tek başına  iktidar olacağından kuşkusu yok
diyordu.  Ak Partililer devamında şunu diyorlardı biz çalış-
mamızı anayasayı tek başına değiştirecek kadar vekil olan 367
ve yukarısı bir sayıda vekil almak için çalışıyoruz  inancı olun-
ca teşkilat rehavete kapıldı  367 de almazsak da sorun yok ve-

lev ki başkanlık da gelmesin dedi ve seçime ruhunu katamadı. 
Ak Parti İstanbul il başkanlığı 13 yılık tarihinde Yerel Ba-

sını hiç adam yerine koyup bir çay dahi ikram etmemişti. Bazı
ilçe başkanları faha önceki seçimlerde YEREL Basın olarak
bizimle toplantılar yaparak fikir alışverişi yaparlardı seçim dö-
nemlerinde. Ama ne hikmetse hem bu seçime asrın seçimi
dediler hem de bizimle tek bir fikir alışverişi yapmadılar.

Üç beş kişinin olduğu ev ziyaretlerine gittiler en kötü ha-
beri 3/ 5 bin kişi tarafından okunan bizlerin bir çayını içip biz-
den  DESTEK istemeyi gereksiz görecek kadar bizi ADAM
YERİNE KOYMADILAR.  Özetle Ak Parti yerel basını hiç-
bir zaman adam yerine koymadı.

Oysa ki İBB başkanı Dr.Mimar Kadir Topbaş’ın başucu
yapılacak şu sözü bu seçimde hiç uygulanmadı. “İnsanoğlu
Her Şeyi Af Eder Ama Adam Yerine Konulmamayı Asla”

Ak Partiye oy vermeyen yerlere
yatırım yapılmasın mantığı…

Şimdi sosyal medyada Ak Partili meclis üyeleri,Mahalle
başkanları veya değişik kademelerde görev yapan bir çok teş-
kilat mensubunun Face Book,Twiter ve diğer sosyal medyada
paylaştıklarını görünce çok üzülüyorum ve  paylaşımlara hay-
ret ediyorum.Bakınız ne diyorlar; “Hükümet Van’a o kadar
yatırım yaptı karşılığı bu olmalıydı” “Kürtler kast edilerek Nan-
körler denildi” Yozgat’tan öteye yatırım yapmayacaksın” ben-
zeri hakaretin bini bir para… 

Ak Parti samimi ve içten bir şek-
ilde özeleştiri yapacak alt yapıya

sahip mi ?
Başbakan Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu teşkilatımızın her ka-

demesinde öz eleştiri yapacağız dedi.  Tabi bunu başarıp ba-
şaramayacaklarına dair ciddi kuşkularım var. 

Mesela ;6 Mart 2015 tarihinde Başakşehir Belediye
meclisinde Ak Parti Başakşehir ilçe yönetim kurulu üyesi (şim-
di rahmetli oldu) bana yüzlerce kişinin gözü önünde defalarca
YUMRUKLU bir saldırı yaptı. Mevlüt Uysal bu anı hem can-
lı izledi hem de daha sonra sakin kafa ile video görüntüleri-
ni ilçe başkanı Ayhan Özgürel ile birlikte izlediği halde İnsani
olarak basit bir geçmiş olsun mesajı bile iletmedi. Bu basit bir
örnek olarak görülebilir ama bu haberi 200 tane yerel ortam
gündeme getirdi. Ak Parti il başkanı dahil haberi olan birçok
parti üst düzeyi bu durum nedir deme gereği bile duymadı.
Halen de duymuyor.İşte bu tür örnekleri kendi hayatımda ya-
şadığım için iyi bir muhasebe yapılıp yapılmayacağı ile alakalı
endişelerim artıyor. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Dr.Selim Te-
murci  AK PARTİ bu seçimde Rehavette idi. Teşkilatlarda-
ki genel kanı oy oranımız % 50 biz bunu 5 puan daha artırıp
% 55 yapacağız kanısı hakimdi. Ayrıca bütün Ak Partiler de
HDP barajı aşamayacak fikrine inanmışlar ve çalışmasak dahi

330 vekilimiz var bizim çabamız bunu 367 veya 400 yapmaktır
diyen 100  tane parti yöneticisi sayarım. 

Seçim sonucu bu şekilde çıktı diye bunları yazmıyorum.
Ben seçimden bir ay önce HDP nin oy oranı % 13 ile 15 ara-
sı olacak diye makalemde yazıp gazetede basmışım zaten.

Ak Partililer dışında herkes HDP’nin barajı aşacağını bi-
liyordu.  Lakin bir çok Ak Partili HDP % 8 den yukarı çıka-
maz. Ak Parti de % 48 ile 52 arası oy alacak
hesabına inanmıştı.

Oysaki HDP bağımsız girdiği za-
man bile bu kadar medya desteği
ve bir çok parti ve taraf ile işbir-
liği olmadan da zaten % 6.5 oyu
vardı. Ama Ak parti bu durumu
okuyamadı yada bilerek düşük
göstermek istedi.

Ak Parti 4/5  kişinin olduğu evlere
ziyaret yaptı. Ama her haberi 5/10 bin oku-
nan bizleri ziyaret etmek aklını  gelmedi…

Ben daha önce AK Parti içinde siyaset yapmış maddi ve
manevi bedel ödediğim halde dışlandığımı hissediyorum. Se-
lim Temurci il başkanlığı için aday olunca yönetim kurulu üye-
liği için başvuru formu verdim. Yönetime alınmamayı normal
karşılarım ama  bugüne kadar bir SMS,Mektup,mail veya de-
ğişik bir şekilde bizimle temasa geçip  siz yönetim kurulu üye-
Ak Partinin Ruhu  Bu Seçimde Sokakta Yoktusi ola-
rak değerlendiremedik. Ama şu veya bu pozisyonda
çalışma yapmak için bizimle bir şekilde  temasa geç-
meniz gerekirdi ama halen sizde TIK YOK…

Kuruluş anından bu yana eski(meyen) teşkilat men-
suplarından faydalanmayı düşünseydiniz 18 vekil daha
fazla alıp bugün koalisyon ortamı olmayacaktı…

Size gönül vermiş kırgın ve küskünlerin  gönlünü
alsaydınız muhtemelen 18 vekil  daha fazla çıkarıp bu-
gün ülkeyi bu kadar karışık hale getirmemiş olurdunuz.
Seçime bir hafta kala Cumhurbaşkanı bizleri HALİÇ’
te toplaması önemli idi ama yeterli değildi.

İstanbul il başkanlığı  olarak neler
yapabilirsiniz ?

Ak Parti İstanbul İl başkanlığı olarak 2002 den son kon-
greye kadar partinin mahalle,ilçe,genlik, kadın kolları ve
meclis üyesi olarak görev yapan ve söyleyecek sözü ve öne-
risi olan herkesten yazılı bir rapor alarak nerede hata yap-

tık sorusuna cevap bulmanızı tavsiye ederim.
Bu konuda ben çok detaylı ve imce bir

çalıma yapabilecek bilgi birikimine
sahibim.

Netice olarak Ak Parti neden
oy kaybetti’nin bir çok sebebi var. 

Netice olarak Bülent Arınç’ın
dediği gibi Toplumun % 50 si bu

seçim sonuçları ile  Ak Partiye
nefret ile bakmayacak. Bu durum 18

vekil az almaktan daha ehemmiyetsiz de-
ğil. Samimi bir çalışma,hataları tamir ve mahalli ba-

sın dahil yerel STK ve benzeri yapılarla samimi bir çalışma
Ak Partiyi ilk  seçimde tek başına iktidar yapabilir. An-
cak akıllı ve bilimsel hareket ederek ve rakipleri kü-
çümsemeyerek çalışma yaparsanız.

Rabbim sonuçları ülkemiz için hayırlı eylesin der say-
gılar sunarım.

B
mail: huseyincetiner44@gmail
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Ak Parti’nin ruhu bu seçimde sokakta yoktu
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AFGANİSTAN Türkleri Uluslararası Sosyal Kültür ve
Yardımlaşma Derneği ile Afganistan Türkmenleri Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzen-
lenen “Türk Dünyası Şöleni” coşkuyla kutlandı. Şölen-
de, 4 bin kişiye dünyaca meşhur Türkmen Pilavı dağı-
tıldı.  Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’na bağlı der-
neklerin destek verdiği etkinliğe; Kazak Türkleri Vakfı, Ka-
rapapak Terekeme Türkleri Derneği, Türkmeneli İnsan Hak-
ları Derneği, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma
Derneği, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,
Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Hatay Ova-
kent Özbek Türkleri Derneği, İstanbul Mardinliler Derne-
ği, Dünya Geleneksel Spor Oyunları Federasyonu, Avrasya
Spor Yazarları Derneği ve Ahmet Yesevi Eğitim ve Kül-
tür Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Millet-
vekili Ekrem Erdem, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Ba-
hattin Ünver ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Ay-
dın’ın da aralarında yer aldığı Türk dünyası Şöleni’ne bin-
lerce vatandaş akın etti.

Türklere özgü olan ve özellikle Hatay bölgesinde ge-
leneksel bir hale gelen Abay Güreşi, şölendeki kalabalı-
ğın coşkusuna heyecan kattı. Beş ayrı kategoride dü-
zenlenen Abay Güreşi’nde çocukların mücadelesi ise gö-
rülmeye değerdi.

Afganistan ve Türkmenistan’dan konuk edilen halk sa-
natçılarının konser verdiği şölende, 4 bin kişiye meşhur
Türkmen Pilavı ve ayran ikram edildi.
n İstanbul Times Haber Merkezi

Zeytinburnu’nda 
Türk dünyası coşkusu

ZEYTİNBURNU Belediyesi Başkanı
Murat Aydın’ın, “sorunlu çocuklar için buz
hokeyi takımı kuralım” fikriyle temelleri atı-
lan takım, bu sene lig boyunca başarılı bir
performans sergileyerek, rakiplerini ardın-
da bırakıp şampiyon oldu.

Sezon boyunca pisti, rakiplerine dar eden
Zeytinburnu Belediyesi, son maçını ezeli ra-
kibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne karşı oy-
nadı. Maça çıkamayan rakibi karşısında hük-
men galip sayılan Zeytinburnu Belediyesi,
maçı 5-0 kazanarak Türkiye Süper Lig Şam-

piyonu oldu.
Play Off serisine 1-0 avantajla başlayan

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kendi evin-
de 6-5 mağlup eden Zeytinburnu Belediyesi,
seriyi 1-1’e getirmeyi başardı. Serinin ikin-
ci maçını rakibine karşı deplasmanda oy-
nayan Zeytinburnu Belediyesi, pistte fırtına
estirerek rakibini, 8-5 mağlup edip seriyi 2-
1’e getirmeyi başardı. Üçüncü maçı ken-
di evinde oynayan Zeytinburnu Belediyesi,
sahaya çıkmayan rakibi karşısında hükmen
galip sayılarak, maçı, 5-0 kazanıp Şampi-

yonluğa uzandı. Kulüp Başkanı Halit Al-
bayrak, sezon boyunca şampiyon olmak
için takım ve yönetim olarak bir bütünlük içe-
risinde hareket ettiklerini belirterek, şam-
piyonluğu, kendilerinden desteğini esirge-

meyen ve her maçta yanlarında yer alan
Zeytinburnu halkına ve aynı zamanda ta-
kımın kurulmasına vesile olan Zeytinburnu
Belediyesi Başkanı Murat Aydın’a hediye et-
tiklerini ifade etti.
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İ STANBUL Times Tv de yayınlanan
Gündem programının bu haftaki ko-
nuğu Gençlik Hareketi Derneği Genel

Başkan Yardımcısı Murat Kılıç oldu.
Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in İs-

tanbul Times Tv’de hazırlayıp sunduğu
Gündem programının bu haftaki konuğu
Gençlik Hareketi ve Dayanışma Derneği
Halkla İlişkiler Birim Başkanı ve Genel Baş-
kan Yardımcısı Murat Kılıç oldu.

Genel merkezi Fatih’te olan Gençlik Ha-
reketi ve Dayanışma Derneği’nin Art-
vin’de, Konya’da,Kırşehir ve Kocaeli’nde de
şubeleri olduğunu belirten Kılıç;

İŞTE KONUŞMADAN SATIR
BAŞLARI:

n Kısa sürede bizimde ilgimizi çeken Genç-
lik Hareketi ve Dayanışma Derneği Kimdir?Ne
iş yapar?Faaliyetleri Nelerdir?

Hüseyin Çetiner’in ‘Genç olarak kimleri

ele alıyorsunuz?’ sorusu üzerine Kılıç; bir
genç olanlar, iki kendini genç hissedenler
ve üç kendini gençliğe adayanlar cevabını
verdi.Yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi
veren Kılıç; Gençliğin Sesi programıyla baş-
langıç yaptıklarını söyledi.Bu programa
milletvekilleri ve basının büyük önem gös-

terdiğini ve programların verimli geçtiğini
de sözlerine ekledi. 

n Sizce gençliğin toplumda yeri ne ol-
malıdır?

Çetiner’in ‘Gençliğin toplumdaki yeri ne
olmalıdır?’ sorusuna Kılıç, şu cevabı ver-
di.’Geleceğimizin liderleri gençlerimizdir sö-

zünden yola çıkarak gençliğin manevi de-
ğerlerine sahip çıkan milli iradesinin farkında
olan bir nesil olması gerektiğini söyledi.

n Gençlik Hareketi ve Dayanışma Der-
neği kimseye bağlı olmadığını söylüyor ama se-
çimde ne yaptı?

Herhangi bir siyasi partiye bağlı olma-
dıklarını belirten Kılıç; Gençlik Hareketi ve
Dayanışma Derneği olarak toplumun her
kesiminden insanlara kapımız açık ve eli-
mizden geldiğince siyasetten uzak durma-
ya çalışıyoruz dedi.Ancak ille de ortak bir
akılda buluşulacaksa istikrarın devamı için
Ak Parti’den yana oluruz. İfadesini de
sözlerine ekledi.

n Son Olarak Neler Söylemek İstersiniz?
Dernek kurulurken kimseden yardım

almadıklarını belirten Kılıç; kimsenin
çatısı altına girmek istemediklerini ve ken-
di tırnaklarını kazıyarak bir noktaya gel-
mek istediklerini anlattı.Son olarak da
‘Derneğimizin kapıları herkese açık.’
İfadesini kullandı.

Gençlik Hareketi Derneği Gündem’de

MURAT KILIÇ KİMDİR?
13.02.1992 İstanbul doğumlu olan Murat Kılıç aslen Malatyalıdır.Bilim Üniversitesi Sağlık
Kurumları İşletmeciliği ön lisans mezunu olan Kılıç,İşletme lisansını da bu sene bitirmiş-
tir.Özel bir hastahanede 3 sene çalışan Kılıç aynı zamanda sigortacılık sektöründe de
bulunmuştur.Şu an ise Gençlik Hareketi ve Dayanışma Derneği Genel Başkan
Yardımcılığı  ve Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı  görevlerini sürdürmektedir.

Şampiyon Zeytinburnu
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BAĞCILAR Belediyesi ile Bağcılar İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzen-
lediği “El Ele Tutuşalım Engelleri Aşalım
Programı’nın kapanışı coşkulu bir törenle yapıldı.
Program kapsamında engellilerle vakit geçiren
ve birlikte güzel etkinliklerde bulunan öğrenciler,
topluma örnek olacak gözlemlerini ve dene-
yimlerini anlatarak davetlileri duygulandırdılar. 

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’ndaki
programda, Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız
Meslek Lisesi öğrencileri ile Engelliler Sarayı
kursiyerlerinin birlikte sundukları Akdeniz,
Anadolu ve Ege yöresine ait halk oyunları da-
vetlilerin alkışını topladı. Yine engelli kursiyer-
lerin sunduğu Türk Halk Müziği konseri ve işa-
ret dili ile seslendirdikleri şarkılar da salonda-
kileri coşturdu. Bağcılar Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Şirin, yaptığı konuşmada En-
gelliler Sarayı’nda 36 branşta 1500 öğrenciye eği-
tim verildiğini ifade etti. Engellilere yönelik faa-
liyetlere tüm kurum kuruluşların yanı sıra sivil
toplum kuruluşlarının destek vermesinin de
önemli olduğunun altını çizen Şirin, “Kursi-
yerlerimiz öğrendikleri mesleki bilgileri dışarı-
da da uygulamaya geçirmeli. Bunun güzel ör-
neklerini engelli sporcularımız yurt içi ve yurt dışı
yarışmalarda kazandıkları başarılarla ortaya

koyuyorlar. Atletizm takımımız önemli başarı-
lara imza atarak madalyalar kazanıyor.. Yine Ya-
zarlar Atölyesi ile Çizerler Atölyesi de yoğun ilgi
gördü. Bu kurslarda tanınmış isimlerden kurs-
lar alan engelli kursiyerlerimiz kitap çıkardı, ser-
gi açtı. Onları da tebrik ediyorum.” diye konuştu.
Program kapsamında engellilerle eğitimlere ka-
tılan öğrencilerin yardımlaşma ve kardeşlik
duygularını ortaya koyduklarını ifade eden Ala-
attin -Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Ana-
dolu Lisesi Müdürü Turgay Tokmak ise “Öğ-
rencilerimiz paylaşma isteğini yerine getirdi. Bu
sebeple Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lok-
man Çağırıcı’ya bize bu imkanı sunduğu için te-
şekkür ediyoruz.” dedi. 

“SABRETME VE KARDEŞLİK
DUYGUMUZ GELİŞTİ”

Program kapsamında engellilerle birlikte çe-
şitli çalışmalarda bulunan öğrencilerden Küb-
ra Bayraktar da, konuşmasıyla davetlileri duy-
gulandırdı. Engelliler Sarayı’nın adeta ikinci ev-
leri olduğunu ifade eden Bayraktar, duyguları-
nı şöyle dile getirdi: “Projeye başlamadan önce
engellilere yönelik önyargılarım vardı. Ama bu-
raya gelince herkese kucak açmayı öğrendim.
Engelli kardeşlerimizle çiçek diktik, sinemaya
gittik, bowling oynadık ve atölye çalışmalarında
bulunduk. Onların kabiliyetleri ve başarıları bizi
hayranlık içinde bıraktı. Çok özenli ve dikkatli

çalışıyorlardı. Onlardan öğrenecek çok şeyim ol-
duğunu öğrendim.” 

“ENGELLİLERE SELAM VERİN”

Önceden sokakta engellileri gördüğünde çe-
kindiğini belirten Bayraktar, projeye katılmasıyla
birlikte ön yargılardan kurtulduğunu anlattı. En-

gellilerle rahatça iletişim kurmayı öğrendiğini an-
latan Bayraktar, yaşadığı bir örneği şöyle anlattı:
“Evimizin yakınında bir engelli olduğunu fark
ettim. Kendisine selam verdim ve mutlu oldu.
Sonra o da her gün selam vermeye başladı. Ara-
mızdaki iletişim güçlendi. Sizlerde engelli birey
gördüğünüzde ondan çekinmeyin ve yanına gi-

din selam verin. Ne kadar mutlu olacağını gö-
receksiniz. Sabretmeyi ve kardeşliği bu proje ile
öğrendim. Engellilere destek verdiğimiz süre-
ce her şeyi yapabileceklerine inandım. Fırsat ve-
rilirse yapamayacakları bir şey yoktur.” 

Program sonunda projede emeği geçen öğ-
retmen ve öğrencilere ödülleri verildi. 

El ele tutuşup engelleri aştılar

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
inşası devam eden Boğazköy Camisi’nde incele-
melerde bulundu.   Yakın bir tarihte açılışı ger-
çekleştirilecek olan Boğazköy Camisi’nde yerin-
de incelemeler yapmak üzere bölgeye geçti. Ge-
ziye Başakşehir Belediye Başkanı Uysal’a Ak Par-
ti Milletvekili adayları ve Başakşehir Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Yasin Kartoğlu eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve
Klasik Osmanlı tarzında inşa edilen Boğazköy Ca-
misi’ni gezen Başkan Uysal, yetkililerden cami ile
ilgili bilgiler aldı. Boğazköy’de yükselecek olan ca-
mide aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Toplam
8530 m² kapalı alana sahip olan yapı külliye biçi-
minde inşa ediliyor. Komplekste; kütüphane, ku-
ran kursu derslikleri, çok amaçlı salon ve cemaatin
namazları beklerken beraber vakit geçirebilecek-
leri sohbet odası da bulunuyor. Ramazan ayında
açılması planlanan Boğazköy Camisi çıkışında va-
tandaşlar ile de bir süre sohbet eden Belediye Baş-
kanı Uysal bölgeden ayrıldı.

BAŞKAN UYSAL, 
Boğazköy Camisi’ni gezdi

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ

G
AZETEMİZİN seçim öncesi sayı-
sında HDP’nin en az % 12’ nin
üzerinde bir oy alacağını 226.sa-
yımızın “Seçim Sonuçları Hayır-

lı Olsun” manşetimizde ifade etmiştik. Ak
Partinin de  % 38 ile 41 bandında bir oy
alacağını kayıt altına almıştık. Bazı mes-
lektaşlarımız ve diğer siyasi partilere oy
veren okurlarımız bizi mail,telefon ve sos-
yal medya da eleştiri yağmuruna tutarak
HDP’ ye destek maksadı ile bu haberle-
ri yaptığımızı ileri sürerek  böyle yapar-
sanız bu partiye barajı zorla İstanbul Ti-
mes Yayın Grubu aştıracak sözleri ile bize
eleştiri oklarını yöneltiyorlardı.

SEÇİM SONUÇLARI BİZİ HAKLI
ÇIKARDI

Haberlerini sokakları,caddeleri,çar-
şıyı pazarı gezerek yapan gazetemizin ça-
lışanları gerek İstanbul Times Tv.nin
yaptığı sokak röportajlarında gerekse
de takip ettiği parti mitinglerinde bu so-
nuca varmış ve tecrübelerini de ilave ede-
rek tahminlerini yazarak okurlarına du-
yurmuştu. İstanbul Times Tv nin değişik
ilçelerde seçmene uzattığı mikrofona
verilen beyanatların ortak özelliği HDP’nin

barajı aşacağını ,Ak Partinin de bir mik-
tar oy kaybı yaşayacağının sinyalini ve-
riyordu.

SEÇMEN SİYASİ PARTİLERE
NE DEMEK İSTEDİ ?

Ak Parti: Seçmen Ak Partiye sen 3 Y
yani (yolsuzluk,yokluk ve yasaklar) ile
mücadele edeceğini söyleyerek geldik.
Bunu çıraklık ve kalfalık döneminde bir mik-
tar yaptın ama  ustalık döneminde yaptı-
ğın bir çok çalışma tamamen 3 Y’ aykırı
oldu dedi. Gelir dağılımı  varlıklı kesim le-
hine gelişti. Biz basın mensubu ile yaptığı
konuşmada Bakara suresini alaya alarak
bakara makara diyen eski Bakan Egemen
Bağış ve Ak Parti Düzce Milletvekili Fevai
Arslan’ın Allah ‘ın bütün sıfatları Recep Tay-
yip Erdoğan’da var dediği halde partilerince
uyarıya uğramadılar. Üstüne üstlük vekil
Arslan yeniden Düzce 2.sıra adayı yapıldı.
Egemen Bağış seçimden 2 hafta önce Er-
doğan’ın Siirt mitinginde konuşma yap-
tı.Ermeni,Rum,ve Süryani vakıflarına bir ok
yerimiz iade edilirken bizim Yunanistan’da
camilerimizi restore edemeyişimiz halkın
tepkisini çekti. Suriye’den 2 milyondan faz-
la sığınmacının göç ve iskan politikaları dik-
kate alınmadan nereye giderseniz gidin de-
nilerek Gaziantep ve İstanbul’un demografik
yapısı değişti.Kiralar artı,işsizlik başta ol-
mak üzere halkımızın bir çok sorunu orta-
ya çıktı. Hükümet Beşar Esat hükümeti 6
ay içinde düşecek öngörüsünde yanıldı.Sa-
vaş  5.yılına girdi ama İran,Rusya ve
Çin’in destekli Esat halen hükümetin ba-
şında. Türkiye savaşacak  imkanı olan PYD
ile işbirliği yapacak yerde Hiçbir varlık gös-
teremeyen Özgür Suriye ordusu ile zaman
kaybetmeye devam ediyor. Ülkemiz ken-

disi zengin değilken esnaf memur ağır bir
vergi altında eziliyorken Suriyeli sığınma-
cılara 6 milyar dolar para harcaması ve bir
çok inanımızın işini bu sığınmacılar yü-
zünden kaybetmesi Ak Parti Hükümetini se-
çimde zora soktu. Halkın gündeminde
başkanlık sistemi yok iken Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın  halk desteği
olmayan başkanlık sisteminde diretmesi
halkın tepkisini çekti. Ak Parti yöneticileri
her şeyi biz biliriz başkaları bir şey bilmez
şımarıklığına kapıldı. Sonuç olarak halk Ak
Parti’ ye senin hizmet anlayışını beğeni-
yorum. Ancak tepkimi çeken hataların
için bu seçimde seni uyardım. Kendini dü-
zeltir çıraklık dönemindeki gelişme ve sa-
mimiyeti yakalarsan sana yine destek ve-
ririm mesajı verdi. Tabi  Ak Parti’ nin ken-
disini düzene sokup halkın dediği ödevle-
ri yapıp yapmasına bağlıdır. Ben yol yap-
tım,havalimanı yaptım,üniversite yaptım
hadi bakalım sizde oylarınız ile bana des-
tek olun denmesi doğru değil.Gönülleri de
yapmanız gerekir ki oy alasınız. Her Parti
‘nin temsilcileri Tv de konuşurken Ak Par-
ti’ nin kendisini farklı görüp programlara
temsilci göndermemesi de ayrı bir Kibir ola-
rak görüldü.   

Cumhurbaşkanının seçim öncesi bir
siyasi parti lideri gibi miting yapıp sürekli
HDP’yi eleştirmesi kendisine oy kay-
bettirdi. Ak Parti’nin 2009’dan sonra ku-
ruluş sürecinde partiye hizmet eden bir
çok kişi devre dışı edildi. Ak Parti’ nin
seçmenin tepkisini çeken daha bir çok
hatası var ama özet olarak halkın tep-
kisini çekenler bunlardı.

CHP,2011 genel seçinden daha az oy
almasına rağmen HDP’ nin  barajı aşması
ile Ak Parti ‘nin  tek başına iktidar olma-

ması CHP içinde bir kurtuluş gibi görül-
düğünü ifade etsek hata olmaz. Aslında
CHP herkese dokunan bir çalışması var-
dı. Emekliler’e 2 ikramiye sözü olmasına
rağmen başka partiye oy veren emekli-
lerin oy vermediği  görüldü. CHP neden
seçmenden oy alamıyorum sorusuna
cevap vermesi gerekir.

MHP,ise Ak parti’den oy aldım.
HDP’nin Ak Partiyi baraj altı bıraktığı  al-
gısı doğru değil biz 2011 seçimlerine göre
oylarımızı 2 milyondan fazla artırdık bun-
larda Ak parti oyları diyerek Ak partiyi biz
tek başına iktidar yapamadık tezini sa-
vunsa da halk buna pek itibar etmiyor.

HDP, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ka-
derini belirleyen parti HDP oldu.Eş Genel
başkan Selahhattin Demirtaş’ın şakala-
rı ve çıkışları özellikle gençlerin ilgi oda-
ğı oldu. Saz çalıp türkü söylemesi beğe-
ni ile izlendi. Biz saz çalıyoruz diğerleri
başka şey diyerek Cem Yılmaz’ı arat-
madığı seçim konuşmaları halen hafıza-
larda ki yerini koruyor. Semenin MHP ve
HDP’ye aynı sayıda vekil vermesi de ma-
nidar olarak görüldü. HDP.ye oy  veren
bişr çok seçömen sadece barajı aşması
halinde Ak Partiye ders vereceğini dü-
şünüdğü için bu partiye emanet oy ve-
rildiği biliniyor. HDP iyi ve yapıcı bir mu-
halefet yapmaz ise ilk seçimde cezlan-
dıracağı biliniyor

HALK SEÇİM İSTEMİYOR

İstanbul Times Tv nin 13.06.2015 ta-
rihinde yaptığı sokak röportajında “Erken
seçim olsun mu olmasın mı “ sorusuna
seçmen muhalefet böyle güzel bir sonuç
yakalamışken koalisyon kurup ülkeyi
normalleştirsin bir veya 2 sene sonra er-
ken seçim yapsın diyor.

Seçmen partilere 
ne demek istedi?

7 Haziran 2015 de yapılan
25.dönem Milletvekili seçimleri 

AK Parti’yi şok etti. Seçimden bir
gün önce bile Ak Parti genel mer-

kez, il ve ilçe yöneticilerinde 
AK Parti’nin oy oranı % 48 ile 52

arasında değişecek inancı hakimdi.
Buna karşın da HDP’nin oyu içinde 
8 ile 9.5 arasında değişir diyenlerin

oranı çok fazlaydı

Sürücü Belgemi ve TC.Nüfus
Cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

ABDULLAH TEKE 

ZAYİ
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KARNELERİNİ almanın mutluluğunu
yaşayan öğrenciler, kapanış töreninde Vali
Şahin’i ağırladı. Törene, Şahin’in yanı sıra
İstanbul Vali Yardımcısı Yusuf Ziya Kara-
caev, Zeytinburnu Kaymakam’ı Ali Taşkın
Balaban, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Dr. Muammer Yıldız, Zeytinburnu İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Yakup Hayırlıoğlu, Zey-
tinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu
Müdürü Ali Akıllı, Zeytinburnu Belediye
Başkan Yardımcıları Gökhan Kasap, Feruz
Kutsal ve çevredeki okul müdürleriyle bir-
likte bin 277 öğrenci ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasıyla başlayan karne tö-
reninde, velilerin heyecanı görülmeye de-
ğerdi. Dördüncü sınıf ve ana sınıfı öğrencileri
arasında devir teslim töreninin gerçekleş-

tirildiği törende, İlkokul öğ-
rencisinin “öğretmenim” adlı
şiiri, velilere ve öğretmenlere
duygu dolu anlar yaşattı.

VALİ ŞAHİN: AMACIMIZ
İNSAN YETİŞTİRMEK

Konuşmasına öğrenci ve ailelerini se-
lamlayarak başlayan Vali Şahin, “Sevgili öğ-
renciler ve onların değerli aileleri, öncelikle
uzun bir yılı birilikte tamamladığınız için he-
pinizi tebrik ediyorum. Bugün bir kademe
daha ilerleyip daha da başarılı oldunuz, he-
pinizi gözlerinden öpüyorum.”dedi. “Ama-
cımız İnsan Yetiştirmek” diyen Vali Şahin
konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu senenin başarısı sizlere verilen bir
anahtardır. Özelikle karnesinde kırık olan
evlatlarımız çok üzülmesinler, kendilerinde

diğer arkadaşlarında olmayan ka-
biliyetlerini keşfetsinler. Eğitimin asıl
amacı budur. Biz idarecilere, öğ-
retmenlere ve ailelere düşen görev,
her çocuğun kabiliyetini keşfedip,
hangi yönde topluma yararlı ola-
caksa öğrencinin o yönünü geliştirip öne çı-
karmaktır. Öğretmenlik; şevk, iştirak ve en
önemlisi de aşk mesleğidir. Allah’a hamd ol-
sun ki bizim öğretmenlerimiz bunun bilin-
cinde, bunu isteyerek ve bilerek geliyorlar.”

Konuşması sonunda İdarecilere, öğret-
menlere, sivil toplum kuruluşlarına, milli eği-
tim müdürlerine, ailelere ve öğrencilere te-

şekkür eden Vali Şahin, “Çocukların ek-
sikliklerini, şefkatle onarılacak taraf olarak
görün. İnşallah seneye daha başarılı bir eği-
tim sezonu geçiririz, daha iyi koşullarda daha
başarılı bir eğitim öğretim yılı geçiririz.” de-
dikten sonra tek tek sınıfları dolaşarak, öğ-
rencilere karnelerini dağıtıp, hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.

Vali Vasip Şahin, miniklere
karnelerini verdi İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2014-2015 eğitim

öğretim yılını dönem sonu için İstanbul

karne töreni için Zeytinburnu Saniye Sezgin

Elmas İlkokulunda yapılan törene katıldı.İl

Milli Eğitim Müdürü Dr.Muammer Yıldız ile

beraber öğrencilere karnelerini dağıttılar.

TELSİZMahallesi 69/1 sokakta müteahitin gerekli ön-
lemleri almadan hafriyat çalışması yapması tehlike oluşturdu.
Çevrede ikame eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tel-
siz Mahallesi 69/1 Sokakta Gerekli incelemeleri yapmadan
Hafriyat çalışması yapan inşaat şirketi ard arda iki kez do-
ğalgaz borusunun patlamasına neden oldu. Patlama son-
rası enerji internet ve telefon hatlarında zarar gördü. Büyük
korku yaşayan mahalle sakinleri hafriyat çalışması yapan
müteahhite tepki gösterdi.

Dikkatsiz yıkım mahalleyi
ayağa kaldırdı

MÜSLÜMAN alemi bu ayda
oruç tutmak başta olmak üzere
hayır hasenat ve bir çok güzel ça-
lışmasını bu ayda yaparak rama-

zan ayının ruhuna uygun olarak çalışmalar ya-
pıyor. 

Ramazan ayı neden Müslüman arasında
çok önemlidir ?

Ramazan ayı, Hicri takvimine göre, diğer
bir deyişle ay takvimine göre dokuzuncu 

ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde
büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seç-
kin bir yeri vardır. Çünkü Yüce kitabımız
Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlan-
mıştır. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha ha-
yırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay
içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın beş şartından
biri olan oruç da bu ayda tutulur. Bu neden-
le Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal
aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir. 

RAHMET KAPILARI BU AYDA
SONUN KADAR AÇILIR

Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri
olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldı-
ğı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sev-
ginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da
güçlendiği, birlik ve beraberliğin bir kat daha
pekiştiği, Ramazan ayı mübarek bir aydır. İn-
sanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Yüce Ki-
tabımız Kur"an-ı Kerim, bu ayda indirilmeye

başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı bir gece
olan Kadir Gecesi bu ayda bulunmakta ve oruç
ibadeti bu ayda eda edilmektedir.

Ramazan ayı fazilet bakımından nice gü-
zelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman di-
limidir. Cenab-ı Hak Kur"an-ı Kerim"de şöy-
le buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol
gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayır-
manın açık delili olarak kendisinde Kur"an in-
dirilen aydır…”

SON PEYGAMBER
HZ.MUHAMMED RAMAZAN İLE
ALAKANI NELER SÖYLEMİŞ

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayı
ile ilgili olarak: “Bir kimse, inanarak ve seva-
bını yalnızca Allah"tan bekleyerek, Ramazan
orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışla-
nır.”buyurmuştur.

Yine bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise: “Ra-
mazan öyle bir aydır ki, Allah gündüzleri oruç
tutmayı farz ve gece ibadet etmeyi de nafile kıl-
mıştır. Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı
ise cennettir. Ramazan ihsan ve yardımlaşma
ayıdır. Mü"minin rızkı bu ayda artar, bereket-
lenir… Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli

rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ate-
şinden azad oluştur.” buyurmaktadır. 

Oruç ayı olan Ramazan ayı, birçok hikmeti
ihtiva eder. Bu açıdan bakıldığında pek çok fer-
di ve sosyal faydaları vardır. Oruç tutarak be-
lirli bir zaman yeme içme ve cinsel arzularına
karşı koyan kişi, sebat, kanaat, metanet ve sa-
bır gibi ahlaki güzelliklere sahip olur; aç kalarak
nimetlerin kıymetini bilir ve bu vesile ile yok-
sulların halini düşünüp onlara merhamet ve şef-
kat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur.

Ramazan, oruçla beraber nefislerin terbiye
edildiği, zekât, sadaka ve iftarlarla yoksulların
doyurulup gözetildiği, Kur"an okuma, muka-
bele takip etme, teravih kılma, zikir, dua ve ni-
yazlarla sevap ve mükâfatın arttığı; af ve mağ-
firetin çokça ihsan edildiği bir feyz, rahmet ve
bereket ayıdır.

RAMAZAN DA KUR'AN-I
KERİM'İN YERİ

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden
birisi, Kutsal kitabımız olan Kur"an"ın bu
ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah
Kur"an"da ” Ramazan ayı insanları kurtuluş
yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran

Kur"an"ın indiği aydır. “(Bakara suresi, ayet
185) buyurmuştur. Kur"an", Allah tarafın-
dan insanlara öğüt vermek ve yol göstermek 

için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur"an in-
san için hayati değer taşır. Kur"an okumak bir
ibadettir. Peygamberimiz Allah"ın bildirdiği gö-
rev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız
için Kur"an"ı çok okumayı teşvik etmiştir. 

Müslümanlar, ramazan ayında Kur"an
okumaya her zamankinden daha çok özen gös-
terirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir
araya gelerek, her gün Kur"an"dan yirmi say-
fa okurlar. 

Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise
Kur"an"ı baştan sona bir kez okumuş olurlar.
Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası ya-
pılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu gelene-
ği devam ettirmişlerdir. Kur"anıkerim, rama-
zan ayının Kadir Gecesi"nde indirilmeye baş-
lanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. ge-
cesi olarak bilinir. Yüce 

Allah Kadir Gecesi"nin “Bin aydan daha
hayırlı” olduğunu haber vermiştir. 

Peygamberimiz de “Kim inanarak ve se-
vabını Allah"tan umarak Kadir Gecesi"ni de-
ğerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır”

(Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini be-
lirtmiştir.

RESULULLAH’IN RAMAZAN İLE
İLGİLİ RÜYASI

(Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümme-
timden birini azap melekleri yakalamıştı. Al-
dığı abdestler gelip, onu içindeki zor du-
rumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu
sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir
azabından kurtardı. Birine şeytanlar musal-
lat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan
onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çık-
mıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuz-
luğunu giderdi.

Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip ka-
ranlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti.
Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümü-
ne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslüman-
larla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip,
ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygambe-
rinin yanına gitmek isteyen birine engel
oluyorlardı. Aldığı gusül, onu alıp yanıma ge-
tirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine,
sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini ze-
baniler alıp Cehenneme götürürken, yaptı-
ğı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kur-
tardı. Biri Cehennem ateşine atılmıştı. Allah
korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan
kurtardı.
n İstanbul Times Haber Ajansı

On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 
On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 
On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 
On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 
On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 
On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 
On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 
On bir ayın Sultanı 
Hoşgeldin Ya Şehri 

İslam tarihi içinde Ramazan ayının önemi ayrı bir şekilde ele alınmıştır. 11 Ayın Sultanı
2015 yılı Mübarek Ramazan Ayı  17 Haziran Çarşamba günü ilk Teravih ve Sahur ile 

başlıyor. Yani 18 Haziran 2015 Perşembe günü Ramazan orucunun ilk günüdür

RAMAZANRAMAZANRAMAZANRAMAZANRAMAZANRAMAZAN
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HDP eş genel başkanı Av.Selahat-
tin Demirtaş Bakırköy Adliyesinin
önünde bulunan Cumartesi pazarın-
da on binlerce partiliye seslenerek ba-
rajı aşmalarına yapılan katkı için her-
kese teşekkür etti.

DEMİRTAŞ BAŞBAKAN
AHMET DAVUTOĞLU'NUN
BALKON KONUŞMASINI
YERDEN YERE VURDU

Bakırköy Adliyesi'nin yanında bu-

lunan Cumartesi pazarında partisi ta-
rafından organize edilen konser öncesi
on binlerce partiliye seslenen Demir-
taş,Ddavutoğlu'nu eleştirdi.

Selahatin Demirtaş "Dün Ahmet
hocayı dinlerken acaba danışmaları
başka bir seçim sonuçlarınımı verdiler
diye düşündüm. Yada hoca kendisin-
de mi sorusu aklıma geldi. Biz ahmet
hocaya 7 Haziran öncesi yaşadığı zu-
lümden onu kurtardık. Çünkü onu baş-
bakan Erdoğan'ı da başkan yapmadık

diyerek balkon konuşmasını yerden
yere vurdu"

HDP Eş gen el başkanı Selahattin
Demirtaş partisinin İstanbul millet-
vekilleri ile sahnede teker teker öpüştü. 

DEMİRTAŞ KOALİSYON
ORTAĞI OLURUZ
MESAJI VERDİ 

Hasta ve tutuklu mahkumların
tahliyesi,antidemkratik yasaların dü-
zeltilmesi başta olmak üzere halkın ya-

rarına olabilecek konularda anlaşma-
ları halinde ülkeyi hükümetsiz bırak-
mayacakları sinyalini veren Demirtaş
biz halkımıza ne söz verdiysek onu yap-
maya gayret edeceğiz dedi

Demirtaş sahnede konuşurken eşi
Sedef hanımda izleyenler arasında
eşini hayranlıkla izledi. Zaman zaman
da alkışları ile eşine destek veren eği-
timci Sedef Demirtaş alanda bulun an
bir çok kişi ile resim çekti.
n İstanbul Times Haber Ajansı

İSTANBUL HABER
MERKEZİ 

B EYLİKDÜZÜ Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, BEDAŞ 1. Bölge Mü-

dürü Tayfun Sevindik’i ziyaret
etti. Beylikdüzü’nün elektrik sı-
kıntısının kökten ve uzun vadeli
çözümü için görüşen taraflar,
hizmeti hızlandırarak ilçenin elek-
trik alt yapısını tamamlayacak
kısa ve orta vadeli projelerin bir
kısmının tamamlandığını, diğer kı-
sımların ise tamamlanmak üzere
olduğunu, uzun vadeli projelerin
ise hayata geçirilmesi için çalış-
maların hızla devam ettiğini kay-
detti. 

Beylikdüzü’nün enerji gele-
ceğinin sorunsuz olması adına
trafoların da en erken zamanda
faalolacağı bilgisi verildi.

Beylikdüzü’nde elektrik sı-
kıntısı kalmayacak. İlçenin yerel
çözümleri için uzun ve kalıcı
planlamalar yapan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Boğaziçi Elektrik Dağıtım
A.Ş. (BEDAŞ) ile bir araya gel-
di. BEDAŞ 1. Bölge Müdürü
Tayfun Sevindik’le görüşen İma-
moğlu, Beylikdüzü’ndeki elek-
trik yatırımını ele aldı. Teknik ça-
lışmaların başlaması ve trafoların
bölgeye kazandırılması için hızla
hareket edilmesi gerektiğini be-
lirten İmamoğlu, ilçedeki aydın-
latmaların daha verimli bir şe-
kilde kullanılabilmesi adına en-
tegrasyonun sağlanmasının mü-

him lduğunu söyledi. 
Ayrıca Türkiye Elektrik İletim

(TEİAŞ) Bölge Müdürlüğü’nün
Beylikdüzü’nde yapılması planla-
nan Ana İndirici Trafo Merkezinin
ivedilikle yapılmasına ilişkin pro-
sedürlerin tamamlanması husu-
sunda üzerine düşeni yapacağı ifa-
de edildi. Bölgede yaşanan elektrik
kesintilerini minimize etmek için
masaya oturan Başkan İmamoğlu

ve BEDAŞ 1. Bölge Müdürü Se-
vindik, ilçedeki elektrik hatlarının
yeniden konumlandırılmasını da
konuştu.

Görüşmeye göre Adnan Kah-
veci, Gürpınar, Dereağzı Mahal-
leleri’ne ayrı hatlar çekilerek bağ-
lantılar ivedilikle yapılacak. Mar-
mara ve Yakuplu Mahalleleri’ne de
ayrı hatlar çekilip bağlantı işlemleri
vakit kaybetmeden tamamlana-

cak. İhlas Marmara Evleri 1. Kısım
önünden geçen havai hatlar ise yer
altına alınacak. Böylelikle İlçenin
mevcut kaynak kapasitesi 2 katına
çıkarılmış olacak.Olası kesintiler-
den etkilenecek alanlar azalacak ve
kesinti süreleri kısalmış olacak.İl-
çenin hizmet taleplerine daha hız-
lı cevap verebilmek amacıyla BE-
DAŞ’ın arıza servisine Beylikdü-
zü’nde yer verilecek.

BAŞAKŞEHİR Belediye
başkanı Av.Mevlüt Uysal
Şahintepe Mahallesi İbra-
him Koçarslan İlkokulunda
seçim sandıklarında gö-
revli parti mensuplarını zi-
yaret için kalabalık bir ekip
ile okula gitti.   CHP ve
HDP.li partililerin seçim gü-
venliğini zedeleyici çalış-
mada bulunduğu gerek-
çesi ile protesto edildi.

AZ KALSIN BAŞKAN UYSAL
YUMRUKLANACAKTI 

Tartışma uzayınca kala-
balığın hırsızlar buraya gi-
remez tarzındaki tepkiler
karşısında bir kişininde
yumruk attığı Başkan Mev-
lüt Uysal'ın yarım saat üst
katta bulunan müdür oda-
sında bekledikten sonra
polis eşliğinde okuldan çık-
tığı ifafe edildi. 

Uysal'ın seçim ahengini
bozacak kadar kalabalık
bir ekip ile gezmesini tas-
vip etmiyoruz. Ancak sal-
dırıya maruz kalmasını da
doğru bulmuyoruz.  Yayın
Grubu olarak nereden ge-
lirse gelsin her türlü kaba
kuvvet ve şidettin karşı-
sındayız.

Hakkımzıda sayısız da-
valar açmış olsada,6 Mart
2015 de belediye meclis sa-
lonunda başkanın gözü
önünde yumruklu saldırıya
uğrayan yayın  grubmuzun
kurucusu Hüseyin Çetiner'e
bir geçmiş olsun mesajını
iletmeyi çok görse de biz
insanlığımız gereği teşeb-
büs aşamasında da olsa
Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal'a geçmiş olsun di-
leklerimizi iletiyoruz.
n İstanbul Times Haber Ajansı

MEVLÜT UYSAL'a
geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz

BAŞAKŞEHİR'de Ak
Partiye oy veren yüzlerce
seçmen araçları ile oluştur-
dukları konvoy ile ilçenin
bir çok cadde   ve sokağın-
da tur atarak % 40.8 lik
başarılarını kutladı.

BAŞKALARI % 13.1 İLE KUT-
LAMA YAPIYOR BİZ NEDEN
% 41 İLE YAPMAYALIM 

Muhabirimiz konvoyda
bulunan bir aileye ne için
konvoy yapıyorsunuz
sorusunu sordu. Aile reisi
de gülümseyerek başkaları
% 13.1 aldığı halde bunu
kutluyorsa biz neden % 41
aldığımız halde sessiz kalı-
yoruz diye düşündük ve
bizim Parti olan Ak Partinin
aldığı % 41 oyu kutlayalım
dedik ve konvoy yaptık
diye karşılık verdi.

İstanbul Times muhabiri
de ilçenin bir çok sokak ve
caddesinde tur atan Ak
Partililerin bu ilginç ama
teşkilatı diri tutma amaçlı
konvoyunu takip etti.
Konvoy'a katılan yüzlerce
aracın içinde bulnan vatan-
daşların birbirleri ile yap-
tıkları sohbetler ise olduk-
ça ilginçti.

İŞTE YAPıLAN SOHBETLER-
DEN ANA BAŞLıKLAR...

n "Ak Parti doğuya değer
vererek hata yaptı. Bizden
önce Kürtçe müziği bile
yasaktı.Biz bir sürü risk ala-
rak Ak Parti'ye kadar hiç

bir parti'nin hak vermediği
Kürtlere sayısız hak verdik
ama bize ihanet ettiler"
n "Yozgat'tan öteye yatı-
rım yapmayacaksın arka-
daş bakarmısın bize yapı-
lan ihanete" 
n "Üzülmeyin akadaşlar
çok yakında erken seçim
olacak ve 2002 ruhu ile
çalışarak en az % 50 oy ala-
cağız"
n "Bu başarısızlıkta benim-
de payım var. Demek ki
akıtmam gereken teri tam
manası ile akıtmadım.
Vatan hainlerine gereken
dersi vereceğiz"
n "Hepsi bize karşı birleşe-
rek % 41 oy almamıza rağ-
men hükümet kuracak
sayıda milletvekili almamı-
zı engellediler bunun hesa-
bını sormak boynumuza
borç olsun"
n "7 Haziran'da Akla kara
belli oldu"
n "Biz hiç bu sonucu aklı-
mıza getirmemiştik. 9
seçimde aldığımız başarılar
bizi rahavete düşürdü. Bu
bize iyi bir ders oldu.
Çıraklık dönemimize döne-
rek üzdüğümüz kütürdüğü-
müz herkesin gönlünü
yeniden kazanacağız ve
başaracağız"
n Trafik sıkışıklığında birbir-
leri ile sohbet eden konvoy'a
katılanların ilgiç sohbetleri
daha fazla idi ancak biz bu
kadarını özetleyebildik.
n İstanbul Times Haber Ajansı

Başakşehir Ak Parti
sevdalıları seçim 
başarılarını kutladı

Başkan İmamoğlu elektrik
için BEDAŞ ile görüştü
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BEDAŞ 1. Bölge Müdürü Tayfun Sevindik’i ziyaret etti

BEYLİKDÜZÜNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ TARİH OLACAK

Demirtaş Bakırköy'de
barajı aşmalarını kutladı
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ZEYTİNBURNU Kültür Sanat
Merkezini tıka basa dolduru-
an yüzlerce veli ve davetli

anasınıfı öğrenciilerinin sergiledikleri
performansa hayran kaldı.

Dilara Bahar Aktaş'ın kusursuz bir
şekilde okuduğu Hz.Muhammed Şii-
rinde Salonda gözyaşları sel oldu aktı 6
yaş sınıfında eğitim alan Dilara Bahar
Aktaş’ ın Hz.Muhammed'in hayatını an-
latan (kırk yaşındasın) şiiri izleyenlere
duygulu anlar yaşattı.Kalabalığın oku-
nan şiirden dolayı duygulu anlar yaşa-
dığı ise gözlerden kaçmadı.

ANNEMİZİN SÖZÜNÜ
DİNLEYELİM

Veysel Karani hazretlerinin hayatını
temsilen ana sözü dinlemenin önemi
;Fatih Sultan Mehmet hanın talebeliğini

anlatan temsilin Osmanlıdaki eğitime
verilen önemi anlatan minikler güzel bir
performans sergiledi..

Okudukları namaz surelerinin düz-
günlüğü ile dini bilgileri öğrendiklerini

gösterdiler.
Küçüçük bedenlerine giydikleri meh-

ter kıyafeti ve hareketleri ile duygu ve
heyecanı zirveye çıkardılar.

İstanbul Times Gazetesi muhabirine

konuşan veliler Zeytinbahçesi Anaoku-
lu öğretmenlerinin samimi ve fedakar ça-
lışmalarının ürünü olan  bu yıl sonu et-
kinliğinde evlatlarımızın sergiledikleri
performanları ile gurur duyduklarını
ifade ederek emeği geçen öğretmen ve
idarecilere teşekkür ettiler.

Ana okulu Yöneticilerinden aldığımız
bilgilere göre bu eğitimin dışında hafta
sonları Tüm Üstün Zekalılar Derneği
(TÜZDER) eğitimini alan öğretmen-
ler tarafından isteyenlere hafta sonu
zeka atölyesinde eğitim verildiği ifade
edildi.

İstanbul Times Yayın Grubu ola-
rak,Taş Camii Kız Kur’an Kursu müş-
temilatında 3 senedir faaliyet gösteren
özel Zeytinbahçesi anaokuluna başarı-
lar dileriz.

İRTİBAT İÇİN :

Adres: Zeytinbahçesi Anaokulu  
Yeşiltepe Mahallesi 56.Sokak NO.11
(Taş cami Yanı( Zeytinburnu / İstanbul

Zeytinbahçesi
Anaokulunun minikleri
Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Sanat (ZKS)
Merkezinde 
gerçekleştirdikleri 
yıl sonu töreni ile 
büyüklerin 
kalbini fethetti

Zeytinbahçesi çiçek açtıZeytinbahçesi çiçek açtıZeytinbahçesi çiçek açtıZeytinbahçesi çiçek açtıZeytinbahçesi çiçek açtıZeytinbahçesi çiçek açtı

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ

ZEYTİNBURNU Bilgi Evi üyeleri, Genç-
lerle Baş Başa Sohbetleri’nde yazar Fa-
tih Turanalp ile bir araya geldi.

Zeytinburnu Bilgi Evleri, çocukların
ve gençlerimin geleceğine sosyal, eğit-
sel ve kültürel faaliyetlerle katkıda bu-
lunmak amacıyla, kendilerini geliştire-
bilecekleri fırsatların kapısını her ay bir-
birinden değerli konu ve konuklarla aç-
maya devam ediyor.

Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’ne bu
kez “Bin bir Bulut Masalları ve Bi’ Ke-
resinde” isimli kitaplarıyla tanınan ya-
zar Fatih Turanalp konuk oldu. Konuk
yazar, gençleri selamladıktan sonra
yazı hayatının başlangıcından ve geli-
şiminden bahsetti. Dergi serüvenine
gençlik yıllarında başladığını ifade eden
yazar, okulda çıkardığı ilk dergiyle baş-
layan yayın hayatına Ab-ı Hayat olarak
devam ettiğini belirtti.

Halen bir üniversitede bilgi işlem so-

rumlusu olarak görev yapan Fatih Tu-
ranalp, “Çocuklara ulaşmanın mutluluğu
bir başka tabi ki, yazarlık, bir ilgi ve he-
ves işi. Kendimizi ne kadar çocuk his-
sediyoruz ve yazdıklarımızı kaç çocu-
ğa ulaştırabiliriz diye düşünüyoruz.
Hayal dünyasında bulutlar beyazdır. Be-
yaz ise temizlik ve saflığı temsil eder. 

Bu özelliklerin tümü çocuklarda da
bulunur. Biz yazdıklarımızla kendi beyaz
bulutlarımızı sizlere veriyoruz. Siz de ha-
yal gücünüzle dilediğiniz gibi yorumla-
yabilir ve görebilirsiniz.” diyerek ço-
cuklara tavsiyelerde bulundu. “Yaz-
mayı denemeden yazar olunmaz. Geç-
mişte yazdığınız şeyler, sizi yazar ol-
maktan alıkoymamalı. Çekinmeden
yazın ki ileriye doğru bir adım daha atın.
Tabii yazmak ilham gerektiriyor. Bu ne-
denle Allah’a, bize daha çok ilham ver-
mesi için dua edin.” diyen Turanalp, ko-
nuşmasını tamamladıktan sonra ki-
taplarını imzalatan çocuklarla hatıra
fotoğrafı çektirip, vedalaştı.

KAĞITHANE Belediyesi’nin Ana-
dolu’nun farklı şehirlerinde eği-
timlerine devam eden öğrenciler
için başlattığı ‘7 Bölge 40 Kardeş
Köy Okulu‘ kampanyası köy ço-
cuklarının yüzlerini güldürdü.

Kağıthaneli gençlerin gön-
derdiği temel eğitim malzeme-
leri ve çeşitli hediyelerle dolu ku-
tuları açan köy okulları öğren-
cileri hediyeleri ile birlikte çek-
tikleri hatıra fotoğraflarını İs-
tanbul’a gönderdi.

Kağıthane Kent Konseyi Genç-
lik Meclisi’nin hayata geçirdiği
kampanyada hazırlanan yardım
kolileri Anadolu köylerinde eği-
timlerine devam eden öğrencilere
gönderildi. Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki 40 köy okulunda yüzler-
ce öğrenciye gönderilen kolilere;
kitap, defter ve kalem başta ol-
mak üzere çok sayıda temel eği-
tim malzemeleri yerleştirildi.

İlçe öğrencilerinin katılımıyla
Hasbahçe Mesire Alanı’nda dü-
zenlenen bir törenle yola çıkan
yardım kolileri köy okullarına
ulaştı. Hediyelerini öğretmen-
leriyle birlikte açan öğrencilerin
heyecan ve mutlulukları çekilen
hatıra fotoğraflarına yansıdı.

Kağıthaneli gençler için hedi-
yeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren
öğrenciler kırtasiye malzemele-
rini merakla incelerken öğrenci-
lerin sevincini paylaşan öğret-
menler Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç’a teşekkür etti.
n İstanbul Times Haber Ajansı

Kardeş köy
okullarından
duygulandıran
mesaj

Hayal dünyasında bulutlar daima beyazdır
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ESENYURT ’ta düzenlenen toplu ni-
kâh şöleninde 200 çift dünya evine girdi.
10 yıl önce dini nikâhla evlenen 3 çocuk
sahibi Gülcan-İlyas Demir çifti, kızlarıy-
la birlikte katıldıkları nikâh şöleninde
renkli görüntüler oluşturdu. 

Esenyurt Belediyesi tarafından gele-
neksel hale getirilen toplu nikâh şöleninde
bu yıl 200 çiftin resmi nikâhı kıyıldı. Esen-
yurt Belediyesi Nikâh Sarayı bahçesinde
yapılan toplu nikâh şöleninde aileler çift-
leri yalnız bırakmadı. Bugüne kadar fark-
lı sebeplerden dolayı resmi nikâhları bu-
lunmayan çiftler mutluluğa bir kez daha

evet derken ilk kez evlenen çiftler dünya
evine giriyor olmanın sevincini yaşadı. Çift-
ler nikâhın ardından Berfin Gürsoy’un şar-
kıları eşliğinde dans edip eğlendi. Ço-
cukların, anne ve babalarının düğünleri-
ne şahit oldukları nikâh töreni renkli gö-
rüntüler oluşturdu.

Çiftlerin nikâhını kıyan Esenyurt Be-
lediye Başkanı Necmi Kadıoğlu gelinle-

re çeyizlerinde eksikliklerin giderileceği sö-
zünü vererek ”Nikâhını kıydığımız çiftle-
rin yüzde doksanı evlenmiş ama resmi ni-
kâh yapmaya vakit bulamamıştır. Aile top-
lumun temelini oluşturuyor. Sağlıklı olması
gerekir. Çocukları oluyor onların anne ve
babalarının resmi olması lazım. Bizde bun-
lara vesile olacak projeler gerçekleştiri-
yoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ

ZEYTİNBURNU İhsan Mermerci Ana-
dolu Lisesi’nde Sanat Kulübünün hazırla-
mış olduğu Türk-İslam Eserleri Sanatı
Sergisi açıldı.

SERGİDE TÜRK-İSLAM
ESERLERİ TANITILDI

Zeytinburnu İhsan Mermerci Anadolu
Lisesi başarılı girişimleri sayesinde adından
sıkça söz ettiriyor.Bu kez de adından söz et-
tirmeyi başaran İhsan Mermerci Anadolu
Lisesi Sanat Kulübü’nün hazırladığı sergi-
ye katılım oldukça yoğundu.

HER ÖĞRENCİ BİR ESERİ
ANLATTI

Sergide Selimiye camii, Şehzadebaşı
camii, Süleymaniye camii, Taç Mahal,
Mostar Köprüsü, Karahanlı Kervansa-
rayları, 3. Ahmet çeşmesi, Erzurum Çif-
te Minareli Medrese, Meriç Köprüsü,
Alaca camii, Gravür Sanatı, Hat Sanatı
ve Ebru Sanatı gibi eserler tanıtıldı.Ay-
rıca sergide her öğrenci bir eserin ta-
rihçesini anlatarak kendi öz kültürümüz
gençler arasında yaşatıldı.

Türk-İslam eserleri sanatının gençlere

sevdirildiği sergide unutulmaya yüz tutmuş
birçok eser ve yapılışlarındaki özellikler de
ön plana çıkartıldı.Bunun yanı sıra eserle-
rin hem teknik açıdan hem de sanatsal bağ-
lamda kültürümüzdeki etkileri ve yerleri de
göz önüne çıkartıldı. Sergiye önemli isim-
lerin de katıldığı gözlemlendi.

İŞTE O İSİMLER

Başta: Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Heğci, Zeytinburnu’nun
ilk Emniyet Müdürü Dursun Eryıldız,
DYP Genel Başkan Yardımcısı ve İş ada-
mı Kemal Abdullahoğlu, Zeytinburnu’nun
sevilen iş adamlarından Zekai Mercan, Di-
riliş Ertuğrul dizisi Mali Danışmanı Gen-
cay Coşkun, Araştırmacı-Yazar Kürşad
Berkkan, Türkiye’nin önemli Hat ve Tez-
hip sanatçılarından Tolga Ayvazlar, İş
Adamı Levent Çotuk, Zeytinburnu’nun se-
vilen isimlerinden Türk Dünyası’nın Ku-
mandanı Dil Gazetesi İmtiyaz Sahibi Os-
man Kumandan, Yesi Eğitim Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yar-
dımcısı Erdal Kaya, Kazak Türkleri Eğitim
ve Araştırma Derneği Başkanı Faruk Ak-
sel, Prof. Dr. Abdülvahap Kara, Zeytin-
burnu’nun sevilen isimlerinden Hatice Şa-
hin, İhsan Mermerci Lisesi Mezunlar Der-

neği Genel Başkanı Saadettin Sökmen, İs-
tanbul Times İmtiyaz sahibi Hüseyin Çe-
tiner ve ekibi, Gazeteci Mehmet Alpay gibi
önemli isimler katıldı.

Sergide söz alan Okul Müdüresi Ye-

şim Kuyumcu şunları söyledi: Okulu-
muzda böyle bir faaliyet olması önemli.
Öğrencilerimiz bu sergiye canla başla ça-
lıştılar. Türk-İslam Eserleri bizim özü-
müzü ve kültürümüzü yansıtan yegane

unsurdur. Biz de gençlerimize bunu aşı-
layarak toplum içinde daha buna benzer
nice güzel sergiler ve çalışmalar yapıl-
masına katkı sağlamaya çalışıyoruz.’’ di-
yerek önemli açıklamalarda bulundu.

Zeytinburnu’nda Türk İslam Sanatı sergisi açıldı

MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, lise son sı-
nıftan mezun olacak ve üniversite sınavına girecek Mal-
tepeli öğrencilere mektup gönderdi. Başkan Kılıç mek-
tubunda, , “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün, ülkemizin geleceğini emanet ettiği dos-
tum. Şimdi bir adım daha ilerdesin ancak, yaşamının
da en önemli dönemecindesin. Türkiye’nin geleceği-
ni şekillendirmek için üniversite kapısını açacak ve
umutlarımızı yeşertecek bir göreve aday olacaksın.
Sana ihtiyacı olan her bir bireye el uzatacağına; dü-
rüst, namuslu, yetim hakkı gözeterek çalışacağına ina-
nıyorum” dedi. 

Gençlere “Umut sende, yarın sende, arala üni-
versite kapısını, umudumuzu yeşert, yarınlarımızı gü-
vence altına al” diye seslenen Kılıç, mektubunda şun-
ları ifade etti: “Örneğin biz bugün, gençlerimizin işsizlik

sıkıntısına kısmen de olsa çözüm bulmak amacıyla;
600 kişiye sürekli ve 20 binden fazla kişiye de dönemsel
olarak istihdam sağlayabilmek, ilçemizi fuarcılık ala-
nında bir dünya kenti yapabilmek için Maltepe Ulus-
lararası Fuar Kongre ve Yaşam Merkezi (M’EXPO) pro-
jemizi gerçekleştirmek üzere düğmeye bastık. Sizler
yarın daha iyisini yapacaksınız. Bunun için gerekli olan
unsurların başında insanları sevmek, ülkenin geleceğini
karanlıklara teslim etmemek için mücadele vermek
yer alıyor. Ve sen; Bütün birikim ve deneyimlerini, ay-
dınlık bir Türkiye’nin geleceği için kullanacaksın, buna
inanıyor, sana güveniyorum. Kazanacağımız başarı-
ların daim olması dileğiyle her zamankinden daha çok
artan sorumluluğun ve hayat yükün ile; ailenin bir fer-
di, bir ağabey ve hatta bir dostun olarak seninleyim.”
n İstanbul Times Haber Ajansı

Atık pil ve bitkisel yağlar
geri dönüşüme kazandırıldı

Z EYTİNBURNU Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü’nün başlattığı sosyal so-

rumluluk projesinde ilçedeki okul-
larından toplam, 2.564 kg atık pil ve
650 kg bitkisel atık yağ toplanarak,
geri dönüşüme kazandırıldı.

Kazananların açıklanmasının ar-
dından her iki kampanyada da birinci
olan okulları ziyaret eden Zeytin-
burnu Belediyesi Başkan Yardımcı-
sı Feruz Kutsal ve Zeytinburnu Be-
lediyesi Temizlik İşleri Müdürü
Muhlis Bakırtaş, ziyaret sırasında çev-
reye olan duyarlılıklarından dolayı
okul idarecilerine ve öğrencilere te-
şekkür edip, ödüllerini takdim etti.

2.564 kg Atık Pil ve 650 kg Bitki-

sel Atık Yağ Geri Dönüşüme Ka-
zandırıldı. Geri dönüşüme kazandı-
rılması amacıyla Atık Pil Toplama
Kampanyası’nda dereceye giren
okullar şu şekilde sıralandı;

706 kg atık pil toplayan Saniye
Sezgin Elmas İlkokulu birinci, 500 kg
atık pil toplayan Abdülhak Hamit
Ortaokulu ikinci ve 390 kg atık pil
toplayan İMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kam-
panyasında dereceye giren okullar
ise; 250 kg bitkisel atık yağ toplaya-
rak birinci olan İMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, 150 kg bit-
kisel atık yağ toplayarak ikinci olan
Gazipaşa İlkokulu ve 60 kg bitkisel

atık yağ toplayarak üçüncü olan
Bozkurt İlkokulu oldu.

Gerçekleştirilen sosyal sorumlu-
luk projesinde her iki kampanyada
birinci gelen okullara 1 adet masa-
tenisi takımı, ikinci okullara spor seti
(4 adet basketbol topu, 4 adet vo-
leybol topu, 4 adet futbol topu, 2 çift
kaleci eldiveni 12 adet antrenman ye-
leği) ve üçüncü okullara ise 7 adet
satranç takımı hediye edildi.

Ayrıca kampanyanın çocuklara
aşılanmasında ve projenin istikrarı-
nın sağlanmasında emeği geçen öğ-
retmenlere ve idarecilere de günün
hatırası olarak birer adet cam yağ-
danlık hediye edildi.
n İstanbul Times Haber Ajansı

Başkan Kılıç’tan liseli
gençlere mektup
Başkan Kılıç’tan liseli
gençlere mektup
Başkan Kılıç’tan liseli
gençlere mektup

Zeytinburnu Belediyesi’nin, öğrencilere çevre bilincini aşılamak 
amacıyla ilçedeki okullarda her yıl düzenlediği, Ödüllü Atık Pil ve Bitkisel
Atık Yağ Toplama Kampanyası’nda dereceye giren okullar belli oldu

Esenyurt'ta 200 çift 

dünya evine girdi
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BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, evde bakım
hizmetine yenilikler getirdi. Genel olarak yapılan pansuman, mua-
yene, şeker, tansiyon ölçümü, hasta başı eğitimi, kan alma gibi
tıbbi işlemlerinin ardından, şimdi de periyodik kuaförlük hizmeti ve
hasta hijyen eğitimi hizmetler arasına alındı. 

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, evde bakım hiz-
metine yenilikler getirdi. Genel olarak yapılan pansuman, muaye-
ne, şeker, tansiyon ölçümü, hasta başı eğitimi, kan alma gibi tıb-
bi işlemlerinin ardından, şimdi de periyodik kuaförlük hizmeti ve
hasta hijyen eğitimi hizmetler arasına alındı. 

Hemşire ve doktorlarıyla evde hasta bakımını gerçekleştiren Bey-
likdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, hastalara hizmete ye-

nilikler getirdi. Hastaların, hastaneye gitme rutinlerine göre randevulu
sistemle ambulans hizmeti, pansuman, muayene, şeker, tansiyon
ölçümü, hasta başı eğitimi, kan alma gibi tıbbi işlemlerin sağlan-
masının yanında, şimdi de kuaförlük hizmeti ve hasta hijyen eği-
timi gerçekleştiriliyor. 

HASTALARA KUAFÖR VE HİJYEN EĞİTİMİ
SAĞLANIYOR

Evde bakım talep eden hastalara giden sağlık görevlilerinin bil-
gi vermesiyle veya kişinin kendi talebiyle belirli aralıklarla hizmet
alınması için kuaför hizmeti sağlanıyor. Ayrıca hijyen eğitimi ve-
recek hemşireler de, öncelikle gidilen evde hastanın tüm ihtiyaç-
larını belirliyor. Ardından hastalığın çeşidine göre, yakınına veya ki-
şinin kendisine bakımıyla ilgili bilgiler aktarılıyor. 

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ

ZEYTİNBURNU Belediyesi Bilgi
Evleri, Bahar Dönemi kulüp çalış-
malarında başarılı olan üyeleri, ger-
çekleştirdiği törenlerle ödüllendirdi.

Bilgi Evleri’nin 22 farklı başlıkta
başlattığı toplam 50 kulüp faaliyetle-
ri, on bir hafta boyunca devam etti. 

İlgi ve yeteneklerine göre satranç-
tan fen ve teknolojiye, Origami’den
akıl ve zeka oyunlarına varana kadar

22 farklı başlıkta açılan kulüplerden is-
tediklerine katılan Bilgi Evi üyeleri,
gerçekleştirdikleri çalışmalarla bilgi ve
becerilerini arttırırken yeni yetenek-
lerini de keşfetme fırsatını buldu. Ba-
har Döneminde 11 hafta boyunca
devam eden kulüp çalışmalarında en
başarılı üyeler, gerçekleştirilen tören-
le ödüllendirildi.

Her Bilgi Evi’nde ayrı olarak ger-
çekleştirilen ödül törenlerinde aynı za-
manda ayın öğrencileri de belirlene-

rek, hediyeleri kendilerine takdim
edildi. Bilgi Evi üyelerinin sahneledi-
ği gösteriler, şiir okuma performans-
ları ve birçok etkinlikle ödül töreni
daha da renkli hale gelirken, ödül tö-
reninde başarı gösteren üyelerin he-
diyelerini aldıkları sırada yaşadıkları
mutluluk ise gözlerinden okunuyordu.
Yoğun ilgi ve katılımın olduğu, Bilgi
Evleri Kulüp Kapanış ve Ayın Öğ-
rencisi Ödül Törenleri, çekilen hatıra
fotoğrafıyla son buldu.

Evde bakıma hijyen
ve kuaför  eklendi

Değişime kendisiyle 
başlayanlar ödüllendirildi

SAĞLIKLI Yaşam Vakfı, Başakşehir Belediyesi Living Lab’ın
destekleri ile BAKMER tarafından ‘Sağlıklı tariflerle sağlıklı sofralar
tadım günü’ düzenlendi. BAKMER’de düzenlenen organizasyon-
da ilçe hanımları tarafından hazırlanan sağlıklı yemekler jüri ta-
rafından değerlendirildi.

İlçe hanımları tadım günü öncesinde BAKMER bünyesinde
verilen söyleşi ve eğitimlerde sağlıklı yemek hazırlamanın ipuç-
larını öğrendi. Ramazan sofralarında sağlıklı tarifler projesi
kapsamında düzenlenen projede katılımcılara sağlıklı tariflerini
seçmeleri için bir hafta süre verildi. Yarışmacıların tarifleri jüri
tarafından ön elemeden geçirildi. ‘Sağlıklı tariflerle sağlıklı sof-
ralar tadım günü’ ise yarışmacılar hazırlamış oldukları yemekleri
jüriye sundu. Sağlıklı Yaşam Vakfı görevlisi Gonca Yarımer,
BAKMER Eğitmeni, Milli Antrenör Zuhal Özkan, Başakşehir Be-
lediyesi Living Lab Halkla İlişkiler Müdürü Özge Şenöz yer al-
dığı jüri birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemekleri tadarak, de-

recelendirdi. Yarışmaya katılan Başakşehirlilerde beğendik-
leri yemeklere oy verdi. Yarışmacılar ve jürinin oyları ile ka-
zanan yemek tespit edildi. Yirmi beş Başakşehirli hanımın mü-
cadele ettiği yarışmayı Pazılı ekşili çorba ile Dilek Sönmez ka-
zandı. Yarışmada ikinciliği Soğan dolması yemeği ile Elif Ekme,
üçüncülüğü ise Kısır tarifi ile Safiye Sevim ve Beşamel sos-
lu tavuk ile Sevil Kalenderoğlu paylaştı. Yarışmada dördün-
cü olan Çiçekte saksı tatlısı ile Ayfer Okyar ise jüri özel ödü-
lünün sahibi oldu.

En sağlıklı 
yemek tarifi seçildi
En sağlıklı 
yemek tarifi seçildi
En sağlıklı 
yemek tarifi seçildi
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STANBUL Times Yayın Grubu olarak Av-
rasya Hospital’in sağlık sohbetlerine her
hafta misafir oluyoruz.Bu sohbetlerde her
hafta önemli bir konu hakkında halk bilin-
çlendiriliyor ve konular ayrıntılı olarak in-
celeniyor.Ayrıca seminer sonrasında dok-
torlara soru sorabilme imkanına sahip olan
halk bu etkinliklere ücretsiz katılabiliyor.

BU HAFTAKİ SAĞLIK SOHBETİNİN KONUSU;
SÜNNET

Avrasya Hospital hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Op.
Dr. Coşkun Görmüş’ün anlatımıyla renkli geçen seminerden der-
lediklerimiz..

SÜNNET NEDİR?
Sünnet, "Konumuzdaki anlamıyla erkeklerde penis uç kıs-

mını (başını) örten ve koruyan üstderinin (prepusyum) kesilip
alınmasıdır" diye tanımlanmaktadır. "Dünyanın değişik bölge-
lerinde, gerek sosyal sebeblerden, gerek dini nedenlerden ge-
rekse tıbbi açıdan daha sağlıklı olduğu düşünüldüğü için deği-
şik nedenlerle bu cerrahi işlem uygulanmaktadır. Tarihte köle-

leri belirlemek, ye-
niden doğuş

ve uzun
yaşam

i ç i n

adak, sembolik kastrasyon amaçlı sebeblerden yapılmış olmakla
beraber günümüzde bazı kabile ve toplumlarda karşı cinse çe-
kici olmak, hijyen, ana kuzusu olmaktan kurtulmak, cesaret gös-
terisi, erişkinliğe geçiş ve menstruasyonu taklit gibi türlü
amaçlarla yapılmaktadır.Çoğunluğunu müslümanların oluş-
turduğu ülkemizde ise ilk neden, sünnetin dini gereklilik ve ge-
leneksel olarak toplumda sosyal bir yükümlülük olarak görül-
mesidir.

MUTLAKA SÜNNET YAPILMALI MI?
Erkek çocuklarda penisin ucundaki sarkan cilt fazlalığı tı-

kanıklıklara, idrar akımının engellenmesine ve bazen de idrar yolu
enfeksiyonlarına yol açar Hatta derinin kendisi de iltihaplana-
bilir. O nedenle bu derinin alınması idrar yolu enfeksiyonlarını
önler. Sünnet olmamış çocuklarda idrar yolları iltihapları yak-
laşık 10 kez daha fazladır. Sünnet olmamış erkeklerde hem cin-
sel yolla bulaşan hastalıklara hem de penis kanserine daha sık
rastlanmaktadır. Sünnetsiz erkeklerle evli hanımlarda rahim boy-
nu kanserlerinin daha sık geliştiği bilinmektedir. Bunlar sünne-
tin yararları ile ilgili bilimsel verilerdir.İşte tüm bu faydalardan do-
layı bugün dünyada birçok ülkede sünnet yatırmayı tercih eden-
lerin sayısı artıyor. Öyle ki Amerika’da doğan bebeklerin yüz-
de 70’i hastaneden çıkarken ya da ilk bir ay içinde sünnet edil-
mektedir.

SÜNNETE EN UYGUN YAŞ?
Yenidoğan döneminde sünnet yapılmaması durumunda öner-

diğimiz yaş 1.5 sonrasıdır. Bu dönemde önermememizin se-
bebi, bebeklerin oldukça kilo aldıkları süt çocukluğu dönemin-
de, iyileşme sürecinde pubis önündeki yağ dokusu içerisine gö-
mülebilen peniste yapışıklık gibi problemlerin ortaya çıkabilmesidir.
Hernekadar düzgün bakımla bu problem en aza indirgenebil-
se de, medikal gerekliliği olmadıkça bu dönemde sünnet yap-
mama tarafındayız. Bebekler 1 yaşlarında yürümeye başladıktan
sonra yağ dokusu azalmaya başlayacak, dolaylı olarak bu komp-
likasyon riski de ortadan kalkacaktır. Psikologlar, üç ile altı yaş-
ları arasında, erkek çocuğunun psikolojik gelişim süreci içeri-
sinde babayla yarış içerisinde olduğu dönem olmasından do-
layı sünnet önerilmemektedir. Sünnetten önce, yapılacak pe-
nis sinirlerinin uyuşturulması sayesinde, işlem sonrasında 12-
14 saat ağrısı olmayacaktır. Sünnet sonrası sadece üç gün sü-
reyle, penisin iç çamaşır ya da alt bezine yapışmasını önlemek
amaçlı vereceğimiz kremi sürmek yeterli olacaktır. Hiçbir ha-
reket kısıtlamasında bulunulmayacaktır.

SÜNNETİ KİM YAPMALI
Sağlıklı bir sünneti uzman doktorun yapması gerekmekte-

dir. Böylece birçok sünnet hatasının önüne geçmiş olunur. Sün-
netin bir uzman doktorun yapmasındaki faydalar şunlardır:

l Çocukta kan durmaması gibi bir hastalık varsa (hemofili)
bu hastalıktaki yan etkiler verilecek ilaçlar ile önlenir.

l Uzman doktor tarafından yapılmışsa hatalı sünnet ola-
sılığı azalır. Cerrahi aletler çok iyi streril edildiği için çocuğun he-
patit b, hepatit c kapma olasılığı azalır.

l Sünnet derisinin gereği kadar alındığı için peni-
sin ileri yaşlarda büyümesi ve gelişimi normal olur.

l Sünnet ağrı giderici ilaçlar altında yapıldı-
ğı için çocuk ağrı duymaz.

l Sünnet yarası dikildiği için yara iyileş-
mesi daha çabuk olur.

SÜNNET HATALARI?

l Sünneti ehli olmayanlar yapınca sünnet hatalarının or-
taya çıkması kaçınılmazdır. Acele ile yapılan hijyene dikkat edil-
meyen sünnetlerde yan etkiler ve hatalar çoktur. Hatalı sünnetler
peniste kalıcı hasarlara ve cinsel fonksiyon bozukluklarına ne-
den olurlar.

l Uygun olmayan sterilizasyon şartlarında hepatit ( sarı-
lık ) ve birçok mikrobik hastalık bulaşabilir. Bu hastalıklar ölüm-
le dahi sonuçlanabilecek ciddi hastalıklardır. Ülkemizde hepa-
tit B sıklığı yaklaşık % 10 dur. Çok iyi steril edilmemiş cerrahi
aletlerle yapılacak sünnette çocuğun hepatit B, hepatit C ile has-
talık kapma olasılığı % 10 dur. Bu nedenle cerrahi aletlerin çok
iyi steril edildiği, güvenilir bir kişiye sünnet yaptırılması gerekir.

l Sünnetlilerde penis başı hassasiyeti olmayanlara göre
daha azdır.

l Sünnet derisinin gereğinden çok alınması penisin ileri
yaşlarda büyümesi ve normal gelişimine olumsuz etki edebi-
lir.

l Glans penis ile shaft penis arasında oluşabilen cilt köp-
rüleri: ereksiyon esnasında ağrıya ve şekil bozukluğuna yol açar.
Cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

l Kist: düzgün dikiş atılmamasına bağlı oluşurlar. Enfek-

te olabilirler ve cerrahi olarak düzeltilmelidirler.
l Fistul: idrar kanalı ile cilt arasında oluşan bir kanaldır. Cer-

rahi olarak düzeltilebilir.
l Meatit: % 30 sıklıkla görülür. Bezin az değiştirilmesine

bağlı, amonyak irritasyonu sonucu oluşur. Meatus ülseri ve dar-
lığına yol açabilir.

l Tam veya tama yakın penis kaybı
l His kusurları•Sünnet derisinin az kesilmesi: çok sık gö-

rülür. Mahsuru yoktur. Gerekirse 2 cif bir işlem ile fazlalık ke-
silir.

l Penis başının kesilmesi: dikkatsizlik sonrası oluşur. Ta-
miri çok güçtür. Tam kesiklerde protezden başka çare yoktur.

l Penis başı altındaki derinin fazla kesilmesi ile buradaki
dış idrar yolunun da beraber kesilmesi. Çocuk idrarını penis başı
alt yüzünden yapmaya başlar.

l Kanama: sık görülür. Tedavide sünnet yarası açılır ka-
nayan damarlar tutulur.•Penis kangreni: sık olmamakla bera-
ber penisin sıkı bağlanması sonucu oluşur.

UYARILAR
Halk arasında doğuştan sünnetli ya da peygamber sünnetli

olarak bilinen hipospadias durumu varsa, kesinlikle sünnet yap-
tırılmamalıdır. Çünkü bu hastalarda idrar deliği olması gereken
yerde değildir. Bu durumun ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Ai-
lede kan hastalığı ya da kanama hastalığı varsa çocuk bir dok-
tora başvurulmadan sünnet ettirilmemelidir.
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Avrasya Hospital sağlık sohbetlerinde bu hafta sünnet konusunu Genel
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş’ün anlatımıyla sizlere aktarıyoruz
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