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# senistersen mottosuyla ve "Hayal-
ler Müzikle Gerçek Oluyor" sloga-
nıyla düzenlenen konser 3 Aralık

Dünya Engelliler Günü'nde yapıldı. Saat
7'de başlayan konsere katılım oldukça faz-
laydı. Tek tek özel çocuklarla birlikte sah-
neye çıkan ünlülere Behzat Gerçeker'in
yönettiği Enbe Orkestrası eşlik etti. İstan-
bul Üniversitesi Altın 61 Proje Topluluğu,
Öğrenci Konseyi ve Cerrahpaşa Hasan Ali
Yücel Eğitim Fakültesi Kültür Kulübü ta-
rafından düzenlenen etkinlikte sahne alan
ünlüler arasında Feride Hilal Akın, Furkan
Aksoy, Buse Sinem İren, Çetin Altay, Cey-
hun Fersoy, Begüm Öner, Tuvana Türkay,
Seren Uzun gibi ünlü isimler vardı. Sunu-
culuğunu Afitap Değirmenci'nin yaptığı
gecenin sonunda hep birlikte şarkılar söy-
lendi. Her Şeyi Yak, Felaket, Sana Doğru,
Senden Kıymetli Mi?, İncir, Yok Yok,
Eksik gibi Türkiye'nin en bilindik şarkıla-
rına repertuvarında yer veren Enbe Orkes-
trası'na bütün salon hep bir ağızdan eşlik
etti.

Başka hiçbir derdimiz yok

"Böyle özel bir projenin içerisinde bulun-
maktan dolayı neler hissediyorsunuz?" so-
rusuna, "Böyle özel bir proje içerisinde bizi
görmek istediği için bence çok şanslıyız.
İnsan olarak ben kendimi çok kıymetli his-
sediyorum davet edildiğim için" cevabını
veren Tuvana Türkay, "Umarım yaptığımız

şey birilerinin işine yarar, amacına ulaşır.
Başka hiçbir derdimiz yok. Kendi adıma
konuşmak gerekirse böyle geceler saye-
sinde ben insan olduğumu hissediyorum.
Behzat Bey de zaten çok özel biri. Bugün
bu projenin gerçekleşmesinde kendisinin
yüzde 100 parmağı var. O yüzden ona da
minnettarım. Bu tarz sosyal sorumluluk
projelerinde gerçekten çok mutlu oluyo-
rum. O yüzden böyle projeler daha çok ya-
pılırsa biz de her zaman destek veririz.
Böyle projeler sayesinde insanlarla daha
fazla bir arada olmuş oluruz. Çünkü hepi-
miz aynıyız. Bütün duyguları bir arada ya-
şıyoruz. Bugün burada birkaç çocuğumuz
için beraberiz. Aynı durum bizde veya aile-
mizde de olabilir. O yüzden duyarlı olma-
mız gerekiyor" açıklamasını yaptı. 

İkinci şanslı kişiyim

Enbe Orkestrası'nın Şefi ve projenin en
büyük destekçilerinden Behzat Gerçeker
ise "Ben de ikinci şanslı kişiyim. Tuvana
çok güzel ifade etti. Aslında söylenecek çok
fazla bir şey kalmadı. Biz bu gece burada
olduğumuz ve onlara bir faydamız olacağı
için çok şanslıyız. Özel çocuklarımıza
moral olabilmek amacıyla bugün buraya
geldik" dedi. Projeye destek veren firmalar
arasında Sinoz Kozmetik, Beyaz TV,
Müzik On Air, Domino's Pizza, Deniz
Butik, Vodafone Freezone gibi ünlü mar-
kalar da vardı.

Instagram: isogkgz
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi Cemil
Bilsel Konferans Salonu'nda 8 ünlü isim kanseri
yenmiş çocuklarla birlikte sahneye çıktı

İzel, geçtiğimiz aylarda Arpej Yapım'dan çıkardığı
'Kendiliğinden Olmalı' albümündeki şarkılara klip
çekmeye devam ediyor. En son 'Saçmalık' şarkısına
klip çeken başarılı şarkıcı, şimdi ise 'Bırakın' şarkısını
kliplendirdi. Sözleri, müziği ve düzenlemesi Çelik'e ait
olan şarkının yönetmen koltuğunda ise Kadir Yücel
& Yasemin Kurttekin oturuyor. Yeni klibi için kamera
karşısına geçen İzel, tam 15 kilo verdi. İzel'in yeni ha-
lini gören sosyal medya kullanıcıları, "İzel yeniden
doğmuş, genç kız gibi olmuş" yorumlarını yaptı.

YoUTUBe kanalı açan ünlüler kervanına
oğuzhan Koç da katıldı. elif Kaya, Sertab
erener, Soner Sarıkabadayı, Zeynep Bastık,
murat Boz, Funda Arar ve Tuğba Yurt ör-
nekli meslektaşları gibi Youtube'a ağırlık
veren ve akustik versiyonuyla şarkılarını
yeniden seslendiren oğuzhan Koç'un ka-
nalı oldukça ilgi gördü. Geçtiğimiz sene-
lerde Gülben ergen'le düet yaptığı "Aşkla

Aynı Değil" şarkısını akustik
olarak seslendi-
ren oğuzhan
Koç'un ilk vi-

deosu 400
bin izlen-

meye ulaştı bile. Koç'un yoğun
ilgiden memnun olduğu
öğrenildi.

Oğuzhan Koç
Youtube’da!

RAP FURYASI
BÜYÜYOR
Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde Kelebek
Çocuklar için söylediği 'Göremedim Bi
De Sen Bak' adlı rap parçasını çıkarmıştı.
Rap furyasına katılan popçular günden
güne büyümeye devam ediyor. Derya
Uluğ'dan sonra Ece Seçkin de rap söyledi.
Yeni şarkısı 'Benjamins 3'ü 2019'un son
aylarında dinleyicileriyle paylaşan Ece
Seçkin, rap şarkıcısı Rozz Kalliope ile
düet yaptı. Düzenlemesi de Rozz Kallio-
pe'ye ait olan şarkının video klip yönet-

menliğini ise Murad Küçük
yaptı. Klipte Ece Seçkin'e

yakın arkadaşı Danla
Bilic de eşlik ediyor.
Rozz Kalliope & Ece
Seçkin’in, DMC etike-
tiyle yayınlanan 'Ben-
jamins 3' isimli tekli
çalışması, tüm dijital

platformlardaki
yerini aldı.

TEPKİLER ÇIĞ 
GİBİ BÜYÜYOR!
Can Yaman verdiği bir röpor-
tajda: "Başrol çiftinin libidosu-
nun yüksek olması lazım. Son
yıllarda işi tutmayan jönlere bak;
hepsinin libidosu olmayan part-
nerleri vardı” diyerek tartışmala-
rın fitilini ateşlemişti. Ayrıca
İspanya'da kendisine "Senin bu
dünyadan olduğunu kanıtlaya-
cak bir şeyler söyler misin?"
diyen kadın hayranına "Arka
odaya geçelim kanıtlayayım" ce-
vabını veren Can Yaman'a özel-
likle kadınlar çok tepki
gösteriyor. Daha sonra olay bir
videosu da ortaya çıkan Can Ya-
man'ın videoda oturdukları ma-
sadaki İsrailli bir kadın
hayranına "Bana bir dudak ver"
dediği görülüyor. Önceki röpor-
tajdaki sözlerin şokunu atlata-
mayan sosyal medya kullanıcıları
bu videoyu da gördükten sonra
iyice küplere bindi. 

Çizmeyi aştı

Sosyal medya kullanıcıları tara-
fından "Kendi sonunu hazırlıyor,
terbiyesiz, böylelerini tepemize
çıkardınız" gibi yorumlar yapıldı.
Ayrıca mart ayında yayınlanması
gereken dizi projesinin başro-
lünde Can Yaman oynayacaktı.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut
"Çizmeyi aştı" diyerek projeyi
rafa kaldırdı. Can Yaman'a bir
tepki de Fatih Altaylı'dan geldi.
Fatih Altaylı, yazısında Can Ya-
man'ın libido sözleri için bir yo-
rumda bulundu: “Oğlum sen
porno oyuncusu değilsin ki! Sen
rol yapacaksın. Kadın oyuncular
oraya senin kendini daha erkek
hissetmen için yollanmıyor. Şunu
unutma. Tutmayan iki dizilik
canın var. Var zannettiğin libido-
nun canı da o kadar."

Dekoltesiyle
dikkat çekti
Belçim Bilgin, katıldığı bir ödül töre-
ninde dikkat çekti. Dolce & Gabbana
markasına ait bacak ve göğüs dekolteli
siyah bir elbise tercih eden Bilgin’in,
dün akşam paylaştığı fotoğrafta göğüs
detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
2016 yılında, iranlı yönetmen Bahman
Ghomadi tarafından Türkiye’de çekilen
Rhino Season adlı filmde, monica Bel-
luchi ile birlikte
rol alan Bilgin,
San Sebastian
Uluslararası Film
Festivali’nde de
aynı kıyafeti giy-
mişti. Hatta o
dönem, güzelli-
ğiyle dillere
destan olan
Belluchi’nin ya-
nında, kıyafeti
ve zarafetiyle
dış basının 
da ilgisini 
çekmişti. 
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GÜNCEL

Beyoğlu'nda iki katlı binanın ça-
tısında yangın çıktı. Bitişik bi-
nayı saran duman nedeniyle

mahsur kalan bir kişi pencere demirlerine
tutunarak aşağı indi. Vatandaşlar itfaiye

ekiplerine yardım etmek için seferber oldu.
Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokakta
bulunan iki katlı bir binanın çatısında saat
12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Yangını görenler polis ve it-

faiye ekiplerine haber verdi. Bir anda bü-
yüyen yangın nedeniyle bitişikte bulunan
binayı duman kapladı. Duman nedeniyle
evinde mahsur kalan yabancı uyruklu bir
kişi pencere demirlerine tutunarak aşağıya
inmeyi başardı. Bu sırada gelen itfaiye
ekipleri de yangına müdahale etmek için
hazırlanırken vatandaşlar da itfaiye ekiple-
rine yardım etmek için seferber oldu.  Yan-

gın itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalış-
ması sonucunda söndürüldü. Yan bina-
daki evinde dumandan etkilenen bir kadın
ambulansa alınarak ilk müdahalenin ar-
dından hastaneye kaldırıldı. Yangın nede-
niyle yaşanan panik anları ve yabancı
uyruklu kişinin yangından kaçmak için
pencere demirlerine tutunarak aşağı in-
mesi kameraya yansıdı. DHA

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trAkYA hAlkInIn 
GÖzdESİ Öz kEŞAn

Kardeşinin işlediği
suçlara inanamadı
Ordu’da geçtiğimiz sene gasp iddiasıyla gözaltına alınan ve 5 cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan Mehmet Ali
Çayıroğlu’nun ağabeyi Halil Çayıroğlu, yaptığı açıklamada, “Bu suçları işlemiş olabileceğini düşünemiyorum” dedi

Ordu'da geçtiğimiz sene Ağustos
ayında “yağma, hırsızlık ve kas-
ten öldürme” suçlarından gözal-

tına alınarak 5 cinayetin şüphelisi olarak
tutuklanan ve yargılanmasına başlanılan
Mehmet Ali Çayıroğlu ilgili soruşturma
devam ediyor. Güvenlik sebebiyle Trabzon
Cezaevinde bulunan ve 12 kişinin öldürül-
mesiyle ilgili bağlantıları araştırılan Çayı-
roğlu'nun, ilk olarak alacaklı olduğu iddia
edilen bir kişiyi başkalarına dövdürttüğü
ve yaklaşık 9 buçuk yıl cezaevinde kaldığı
öğrenildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ise
birçok cinayeti işlediği iddia edilen Çayı-
roğlu, son olarak gasp ettiği bir kişinin şi-
kayeti üzerine ekiplerce yakalandı,
sonrasında ise ev ve eklentilerinde yapılan
detaylı aramalarda bulunan çeşitli eşyalar
sonucu, farklı zamanlarda hayatlarını kay-
beden insanların ölümlerinde bağlantısı
olduğu ortaya çıkmıştı.

Benimle bağlantısı yok

Soruşturma sürerken Çayıroğlu'nun ağa-
beyi Halil İbrahim Çayıroğlu konu hak-
kında  açıklamalarda bulundu. Çayıroğlu,
“Kendisiyle 30 yıldır görüşmüyorum.
Köyle en ufak bir alakası yoktur. Bütün
arazilerini satıp köyü terk etmiştir. Daha

önce 9 yıl cezaevinde yattı. Bundan sonra
bir çiftlik kurulduğunu söylüyor. Benimle
en ufak bir bağlantısı yok" ifadelerini kul-
landı. Köyde kendisine ait olan evin gö-
rüntülenip haber yapılmasına tepki
gösteren Çayıroğlu, "Köyde bana ait olan
kendi evimi hedef göstermelerini istemiyo-
rum. Gerekirse bu konu hakkında dava
açacağız. Benim Mehmet Ali Çayıroğlu ile
hiçbir ilgim yok" dedi.

Kur'an-ı Kerim okurdu

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cinayetleri
kendi başına işlemiş olduğuna inanmadı-
ğını söyleyen Çayıroğlu, "O kendini savu-
namıyor ve tüm bunları yalnız yapabilmesi
mümkün değil. Bunun illaki peşinde biri-
leri var. Cinayetleri yalnız işlemediğini dü-
şünüyorum. Burada 12 cinayet olduğu
söyleniyor. Bu bizim gururumuzu da inci-
tiyor. Böyle bir şeyi yapabileceğini düşün-
müyorum. O bir yere gittiği zaman yemek
yediği zaman Kur'an-ı Kerim okuyan bir
insandır. Cinayetleri tek başına işlediğine
kanaat getiremiyorum. Ben öncesinde ce-
zaevine birkaç kez ziyarete gittim. Bana,
‘her şeyden pişmanım, keşke cezaevine
düşmeseydim' dedi. Daha sonra çıktıktan
sonra bir ‘özgürlük varmış, insan nasıl

olsa karnını doyurur' dedi. Bu suçları işle-
miş olabileceğini düşünemiyorum. İşle-
mişse bile kesinlikle peşinde birileri var.
Bunu koz olarak kullanmış olabilir, başka-
ları bu işleri yapıp bunun üstüne atmış
olabilir, bilemiyoruz. Cinayet işlediği kişi-
lerle uzaktan ve yakından hiçbir alakası
yoktur. Çoğu kişiyi tanıdığını bile düşün-
müyorum” ifadelerini kullandı.

AllAh’tAn korkmAz
kuldAn utAnmAz!
A ltınordu ilçesinde, 3 Aralık Salı günü

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi

Ceren Özdemir’in öldürülmesinin ardından,
kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve
analiz çalışmaları neticesinde yakalanan şüp-
heli Özgür Arduç, ifadesinde cinayeti bir mar-
ketten çaldığı bıçakla gerçekleştirdiğini
söyledi. Katil zanlısı, ‘Bir bıçak darbesinde öl-
dürebileceğim kişiler aradım' ifadesini kul-
landı. Cinayetten önce bir kapüşonlu mont
satın aldığını ve cinayet günü Ceren Özde-
mir’i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söyle-
yen zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü
Özdemir’in kendisinden güçsüz olduğunu de-
ğerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti. Katil
zanlısı “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gö-
züme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma
yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip
etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öl-
dürdüm” ifadelerini kullandı.

Polisleri de öldürecektim

Olaydan sonra kaçtığını söyleyen katil zanlısı,
“Yakalandığım sırada polisleri de öldürecek-
tim. Ben benim olmayan her şeye sahip
olmak istiyorum, kafama koyduğumu yap-
mak istiyorum” dedi. Şüpheli, evin önüne gel-
diğinde camda birisini gördüğünü ve
panikleyerek Özdemir’e bıçakla saldırdığını ve
çantasını da bu panikle alamadığını ileri
sürdü. Katil zanlısı Özgür Arduç, ifadesinde
ayrıca yetiştirme yurdunda kendisine bir gö-

revlinin işkence ettiğini ve firar ederek Ordu
sokaklarında onu aradığını söyledi. Katil zan-
lısının “Ordu’da yetiştirme yurdunda kaldı-
ğım dönemde bir görevli bana işkence etti.
Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan gö-
revliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bula-
madım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle
daha önceden tanımadığım Ceren’i yolda gö-
rerek peşine takıldım. Uzun süre takip ettim
ve bıçakladım. Silah bulsaydım çok daha kişi
öldürecektim” dediği öğrenildi.

Pişman değilmiş

Soğukkanlılıkla cinayeti anbean anlatan
Arduç, kafasında birisini öldürmek olduğunu
ve bunun için yola çıktığını, cinayeti işlemek
için önce bir zıpkın almak istediğini ancak
daha sonra bir bıçak aldığını da belirtti. İfade-
sinde Arduç’un “Yaptıklarımdan pişman de-
ğilim.” dediği öğrenildi.

Daha öncede cinayet planladı

Özgür Arduç’un, daha önce de birilerini öl-
dürmek için planlar yaptığını, özellikle güçsüz
olan kadınları seçtiğini, bazı kadınları takip et-
tiğini, ancak bu kişilerin kalabalığa karışma-
sından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini
söylediği öğrenildi. Cezaevine dönmediği
günlerde bir alışveriş merkezinden alarmlarını
söktüğü kıyafetler ve yine bazı iş yerlerinden
de yiyecek çaldığını söyleyen şüpheli, bıçakla
öldürdüğü Ceren Özdemir’i daha önce hiç ta-
nımadığını ifade etti. 

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i takip ederek evinin girişinde vahşice bıçaklayarak katleden katil zanlısı Özgür Arduç'un
dün gece boyunca süren ifadesi kan dondurdu. Sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Arduç, "Yaptıklarımdan 
pişman değilim" dedi. Arduç, Ordu'ya kendisine işkence eden bir yurt görevlisini bulup öldürmek için gittiğini söyledi

Canını zor kurtardı
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Arduç, güvenlik gerekçesiyle Ordu Emni-
yet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar
tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
Katil zanlısı Özgür Arduç’a, dün gece ya-
rısı, bıçağı çaldığı iş yerinden, Ceren Öz-
demir’i takip ettiği evinin bulunduğu
yere kadar olan güzergah boyunca yer
gösterme yaptırıldı. Katil zanlısı, daha

sonra da olay yerinde cinayeti nasıl işle-
diğini polislere anlattı. Emniyetteki sor-
gusu tamamlanan katil zanlısı, saat
11.45 sıralarında da geniş güvenlik ön-
lemleri altında araçla adliyeye sevk
edildi. Bu sırada Emniyet ve Adliye çev-
resinde toplanan kalabalıklar, katil zan-
lısına büyük tepki gösterdi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Markete sığındı
yardım istedi

Olay, Şişli, İnönü Mahallesi,
Babil Sokak'ta sabah saatle-
rinde meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, Libyalı olduğu öğrenilen
Osman Z. ile kimliği henüz belirsiz şüp-
heliler arasında tartışma çıktı. Tartışma-
nın büyümesi üzerine şüphelilerden biri
Osman Z.'yi bacağından bıçakladı. Şüp-
heliler ara sokaklara kaçarak kayıplara
karıştı. Yaralı turist ise sokakta bulunan
bir markete sığınarak yardım istedi.
Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar
durumu sağlık ve polis ekiplerine bil-
dirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri
yaralı turiste ilk müdahaleyi yaptıktan
sonra hastaneye kaldırdı. Libyalı turisti
bıçaklayarak kaçan şüphelilerin yakalan-
ması için çalışma başlatıldı. Bacağından
bıçaklanarak yaralanan turistin sokak
üzerinde bulunan markete sığınarak yar-
dım istediği anlar ise güvenlik kamera-
sına yansıdı. Kanlar içinde kalan turistin
market sahibinden ambulansı aramasını
isteyerek dışarı çıktığı sırada bayıldığı 
görüldü. 
DHA

Minibüs
kamyonete
çarptı

Hasta taşıyan 
ambulans
kaza yaptı

Gaziosmanpaşa'da sürücü-
sünün kontrolünden çıkan
minibüs ekmek taşıyan kam-

yonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yara-
landı. Kaza, saat 10.30 sıralarında
Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 547/1
sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Kadir Akdoğan Caddesi'nde
giden içinde yolcu olmayan minibüs şo-
förü sokağa girmek için manevra yaptı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan mini-
büs önce yol kenarındaki duvara ardın-
dan da seyir halindeki ekmek taşıyan
kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle
savrulan minibüs park halindeki bir
otomobile daha çarparak durabildi.
Kazada minibüs şoförü ile kamyonette
bulunan sürücü Hasan Teoman ve ya-
nındaki Aruc Eyubos yaralandı. 

Görgü tanığı kazayı anlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları
olay yerindeki ilk müdahalesinin ardın-
dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi
altına alınan ismi öğrenilemeyen mini-
büs şoförünün durumunun ağır olduğu
öğrenildi. Görgü tanığı Mehmet Kırk-
baş "Yukarıdan aşağı minibüs geliyor.
Kayıyor araba, önce ekmek arabasına
vuruyor. Sonra duvara çarpıyor. Ekmek
arabası da diğer duvara çarpıyor. Sonra
park halindeki araba hasar görüyor. 3
kişi yaralandı." dedi. DHA

Silivri'de hasta taşıyan am-
bulansla otomobil çarpıştı.
Kazada ambulansta bulu-

nan 3 sağlık çalışanı, hasta ve yakını
ile şoför hafif şekilde yaralandı. Kaza
dün akşamüstü Silivri D-100 Kara-
yolu Çanta Kavşağı'nda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre hasta taşı-
yan ambulansla Mahmut P'nin kul-
landığı 34 ZUB 22 otomobil kafa
kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle
ambulans kaldırımı aşarak, otluk
alanda durabildi. Haber verilmesi üze-
rine olay yerine itfaiye, sağlık ve jan-
darma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle 3 sağlık çalışanı,
hasta Duha Gizem Y. ile yakını ve
otomobil şoförü hafif şekilde yara-
landı. Yaralılar ambulansla ilçedeki
hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alı-
nan yaralıların sağlık durumlarının iyi
olduğu öğrenildi. Kazaya karışan
araçlar ile çekici yardımıyla kaldırılır-
ken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli
aksama meydana geldi. DHA
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Ü lkenin en büyük metropolü olan 
İstanbul'un İmar Komisyonu ve
Anıtlar Kurulu gibi engellere takı-

lıp, yenilenmediğini aslında dev bir gece-
kondu kenti olan ve yaşanabilecek bir
depremle petrol zengini İran'ın kerpiç  evleri
gibi yerle bir olacağı yönünde ele aldığım,
'Yoksul Sarıyer ve İmamoğlu'nun işi zor' adlı
iki yorumum ardından geldiğim Ardahan'da
bazı şovmenlerin sözde çevreci kesilip,
benim de aralarında olduğum ileri sürülen
bazı gazeteci ve şahıslara ambargo koyduğu
iddia edilen Ardahan'ın CHP'li Belediye 
Başkanının kente yenilikler katmak iddia-
sıyla  yaptığı çalışmaları engelleme
girişimleri içinde olduğuna şahit oldum.

Aslında eski ve bayatlamış bir konu olan
ama birilerinin gazı ile bir türlü ne yeşil alan
ne de başka bir yöntem ile bir türlü yenilene-
meyen ve harabe halinde olan şehir merke-
zindeki Milli Egemenlik Parkının imara
açılması konusunun yeniden ısıtılıp, siyasi
rant peşinde olanlara bir kez daha rastlar-
ken seçimler öncesi benim bunlara başından
beri karşı olduğumu ama verdiğimiz müca-

dele ardından yorucu ve geç de olsa şu an
postalanan zamanın İl Başkanının gizli an-
laşmaları ile CHP'nin listesine konulan ama
onların da gerçek yüzü anlaşılınca kovulduk-
ları sözde HDP'lilerin oyları ile seçilen iki 
kişinin de artık eskimiş olan bu filmin baş
artistleri olma çabalarını görüyordum.

Yani çoğu CHP'li olanların AK Partili Be-
lediye zamanında karşı çıktığı, hatta mevcut
İl Başkanı Yalçın Taştan'ın başını çektiği bir
eylemle ağaçların kesilmesinin engellendiği
ama bu gün tam tersi bu konu başta olmak
üzere bir çok konuda sus-pus olan AK Parti-
lilerin sahip çıkması gerekirken yine CHP
tarafından karşı çıkılan ve İmar'a açılması
düşünülen Ardahan Merkezdeki Milli Ege-
menlik Parkının adının değiştirilmeye çalışıl-
dığı, ağaçlar kesilip, altına kapalı otopark,
içine de tuvalet yapılırken ve bu yaşananları
bürosunun penceresinden izleyenlerin bu gün
sözde çevreci kesilmeleri karşısında  daha
fazla sessiz kalamayacağım ve  bu konuda
nerede olduğumu duyuracağım.

Zira İstanbul'daki durum gibi bir çok 
konuda bu tipler yüzünden çözüm bulunama-

dığı ve  bunların bu saçma, gereksiz, şov
olsun diye yaptıklarının tek adam diktatör-
lüğü denen başkanlık sistemini millete kabul
ettirdiğini düşünenlerdenim.

Evet, yeşili koruyalım ama yapılmayanlar
yüzünden boşalmaya devam eden kentin ye-
nilenmeye, yeni yatırımlara muhtaç oldu-
ğunu da bilen biri olarak başta bu tür
saçmalıklar, bürokratik engellemeler yüzün-
den bu kentin olduğu gibi İstanbul ve ülkenin
İmar Komisyonları, Anıtlar Kurulu, çime
basan Yeşil alancı , çöpleri dışarı atan Çev-
reciler gibi tipler yüzünden yenilenmediğini
de kabul etmek gerekir.

Ve kentin ortasında bulunan ve 4 tarafı
duvarlar ve demir korkuluklarla kapatılan
Ardahan Milli Egemenlik Parkının İnönü
caddesini başta olmak üzere Atatürk cadde-
sini, Kongre caddesinin başlangıcını  kim ve
ne zaman Ardahan'da vali olduğu tam bilin-
meyen ama adı caddeye verilen yani Vali

Hurşit Bey caddesini ölü ve çıkılmaz ko-
numa soktuğunu da hesaba katmak gerekir
ve CHP'li belediye Başkanının bu duvarları
yıkıp, etrafına Türk, Kürt, Ermeni, Gürcü,
Rus yerleşim kültürüyle yeni bir imar ve mi-
mari proje ile yapılacak nezih ve güzel 
dükkanlar ile bu kentte 100 insanın iş yeri
sahip olması sağlanır, o kişilere ekmek 
kapısı açılır. Kentimizin güzelleşmesi açı-
sından başkan Faruk Demir'in imara açmak
istediği bu alana yönelik bir planı, projesi
varsa yanında olduğumu burada ilan 
ediyorum.

Ve bu park denilen ama bana göre şehrin
ortasında adeta ölülerin olmadığı mezarlık
görüntüsünde olan burayı gerçek anlamda
park yapmak için etrafının yukarıda bah-
settiğim gibi  güzel bir mimari projeyle iş
yerlerine imara açmak, bunu yaparken de,
'Yap/İşlet/Devret ya da Yine Kirala' modeli
ortaya konulup, belediyeye gelir sağlanmış
olabilir.

Yani belediye burayı imara açmalı ve bu
imar projesini kendisi
hazırlamalı  önce  yerel gazeteler ve kitap-
çıklarla reklamı yapılmalı,sonra büyük bir
salonda bu konu halkımıza anlatılmalı,  on-
lardan alınacak onayla Milli Egemenlik

Parkının içine edilmesi için wc değil, ortası
gerçek bir yeşil alan etrafına ise 4 caddeyi
olduğu gibi kenti canlandıracak olan güzel
bir proje ile kadınlarımızın boynunda ve 
kolunda   parlayan değerli ziynetleri gibi 
süsleyecek ve Ardahanımız daha da güzelle-
şecektir. Halkın bu konuda  destek verdiğini
gören bu küçük grup, sanal kalemşörler su-
sacağı gibi şehri değiştireceğini iddia edip,
bir şeyler yapma gayreti içinde olan ve A
takımını arayıp, yanında olduğumu hala an-
lamayan beni ve onları dinleme gereği bile
duymayan Faruk Demir başkan da halktan
onay alacaktır derim.

Ve B olan bir iki sahte partiliye de 
muhtaç kalmayacaktır.

Ha unutmadan erinmeden yazımı ve baş-
kanın yanında nasıl olacağımı anlatan pro-
jeyi önce beyaz bir sayfaya çizip sonra da
bana göre bir mimarı bile geride bırakacak
olan ve anlattığımı anında çizerek sanatını
eserleri ile ortaya koyan arkadaşım grafik
ustası Osman Baytöre'ye anlattım ve oda
yazımı ve anlatmak istediğimi yapıp, bana
attı belki başkan ve siz anlarsınız diye 
yazıma ekledim..

İşte o anlatmak istediğim yazımın 
hayali grafiği.

Ben başkanın yanındayım...

2020 Yılı Wan Optimizasyon / Obje Ön Bellekleme Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/630430
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Başkanlığı-1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / 
İSTANBUL Maltepe MALTEPE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2164212626 - 2164210016
c) Elektronik Posta Adresi :kuzeysatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2020 Yılı Wan Optimizasyon/Obje Ön Bellekleme Hizmet Alımı 12 

Ay Süreli (Toplam 21.400Kullanıcı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL 
(İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 - Konferans 
Salonu)

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL 

(İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 - 
Konferans Salonu)

b) Tarihi ve saati :30.12.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel ki-
şiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel sektörde yapılan tek sözleşmeye dayalı her türlü veri
merkezi güvenliği ve yönetimi hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zo-
runludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL
(İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 - Mali Hizmetler Birimi/Satınalma ve İhale Uy-
gulama Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2020 YILI WAN OPTİMİZASYON / OBJE ÖN BELLEKLEME HİZMET ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1096340)

K üçükçekmece Belediyesi, 3
Aralık Dünya Engelliler
Günü dolayısıyla, özel ge-

reksinimli bireyler ve aileleri için da-
yanışma yemeği düzenledi. Dünya
Engelliler Günü kapsamında, ilçede
faaliyet gösteren Kumsal Özel Eği-
tim Uygulama Okulu bünyesinde
hizmet verecek olan ‘Spor Salonu
ve Uygulama Sınıfı’nın açılışı da
gerçekleştirildi. Engellilerin kent
hakkına sahip çıkarak, onları kent
yönetimine dahil etmek amacıyla
Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda
düzenlenen yemeğe, bine yakın özel
gereksinimli vatandaş ailesiyle bir-
likte katıldı. İlçede ikamet eden va-
tandaşlar, Küçükçekmece ilçe
protokolü ile bir araya gelerek, ihti-
yaç ve beklentilerini dile getirdi.
Görme engelli Avukat-Yazar Eşber
Yağmurdereli, engelli ve ödüllü
sporcular; Galatasaray Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı Baş An-
trenörü Sedat İncesu, İBB sporcusu
Nazmi Aşkın ve Caner Aşkın, İBB
Paralimpik yüzücüsü Beytullah
Eroğlu ile Elif İldem de katılımları

ve toplumsal farkındalık mesajla-
rıyla geceye destek verdi.

Durmadan çalışacağım

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, gerçek olan tek enge-
lin eşitsizlik olduğuna dikkat çeke-
rek, "Kente saygı, kente sevgi ve
kentte eşitlik için öncelikle engelleri
ortadan kaldırmamız gerekiyor.
Sizlerin sosyal hayat içinde daha
etkin bir rol oynamanızı sağlamak
önceliklerimiz arasındadır. Üretimi
yapılmakta olan ve yapılacak her
yatırımın engelsiz olması için kri-
terler ve şartlar belirledik. Herkesin
sinemaya gidebildiği, parklarda,
sokaklarda gezebildiği bir Küçük-
çekmece’ye ulaşana kadar durma-
yacağız. Sizlere eşit ve adil bir kent
kurmak için durmadan çalışacağı-
mın sözünü veriyorum" diye ko-
nuştu.

Engelleri sporla aşın

Galatasaray Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı Baş Antrenörü
Sedat İncesu, engellerin sporla aşı-
labileceğine dikkat çekerek, katılım-
cılara, "Anadolu Efes’ten yetişmiş,

profesyonel bir basketbolcu iken
çok ciddi bir sakatlık geçirerek,
basketbol hayatıma son verdim.
Yaşadığım travma beni adeta dön-
üştürdü. Ben en büyük başarıların
arkasında ciddi travmalar oldu-
ğuna inanıyorum. Hareketten ve
spordan vazgeçmeyin" sözleriyle
seslendi. İBB sporcusu Caner Aş-
kın’ın babası Nazmi Aşkın, oğlu-
nun 9 yaşından itibaren yüzde yüz
sporla yaşama geri döndüğünü
ifade ederek, engellerin sporla aşı-
labileceği mesajı verdi.

Engel olmayın, destek olun

2020 Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı’nda ülkemizi temsil etme hakkı
kazanan ve şuan da ‘klinik psiko-
loji’ dalında yüksek lisansını ger-
çekleştiren milli yüzücü Elif İldem
ise ailelere; "Bize engel olan dü-
şünceler ve davranışlar sonucu bir
kafesin içinde yaşamak zorunda
kalıyoruz. Bu konuda ailelere
büyük görevler düşüyor. Bana
ailem hiçbir zaman sen engellisin
yapamazsın demedi. Çocukları-
nıza engel olmayın, destek olun"
çağrısı yaptı. BARIŞ KIŞ

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

EN BUYUK ENGEL
ESITSIZLIKTIR!

UFUK ÇOBAN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel gereksinimli bireyler ve aileleri
için dayanışma yemeğinde konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, en büyük engelin eşitsizlik olduğunu belirterek, "Kente saygı, kente sevgi
ve kentte eşitlik için öncelikle engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi

Mücadeleden vazgeçmeyin
Avukat - Yazar Eşber Yağmurdereli,
engellilerin okumaktan ve kendini
geliştirmekten vazgeçmemesi
gerektiğini söyleyerek,''Eğitimin aslı
bilgiye ulaşma meselesidir. Bilgiye
ulaşmak günümüzde herkes için
daha kolay. Günümüzde, teknoloji o

kadar gelişti ki ulaşamamak bizim
engelimizle alakalı değildir. Bilgi
özgürleştirir, bağımsız kılar. Hayat
bir mücadele alanı. Bizler bu alana
biraz daha geriden başladık.
Yarışmazsanız ezilirsiniz. Mücade-
leyi sürdürmeye devam edin'' dedi.

TÜRKKadınına Seçme ve Se-
çilme Hakkının Verilişinin 85.
Yılı nedeniyle Bağcılar Beledi-

yesi tarafından özel bir program düzen-
lendi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen
“Siyasette Anne Olmak” konulu panelde
mali müşavir Ayşe Demirhan, uzlaştır-

macı-bilirkişi Şennur Şen ve eczacı Serpil
Uzun, hemcinsleriyle bir araya geldi.
Avukat Aysel Çelik Boz’un moderatörlü-
ğünü yaptığı programda üçü de hem
anne hem de Bağcılar Belediyesi meclis
üyesi olan konuşmacılar, “Siyasetin kadı-
nın hayatındaki yeri, önemi ve yaşadığı
sıkıntıları” kendi yaşadıkları üzerinden
değerlendirdi.

Evi yönetmek de bir siyaset

Türk kadının üretimden savaşlara, ev
idaresinden devlet yönetimine kadar her
türlü mücadelenin içinde yer aldığını be-

lirten Ayşe Demirhan, “İslam toplumla-
rında gerek aile gerekse siyasi, hukuki ve
sosyal alanda kadının konumunu belirle-
yen iki unsur var. Biri dini kurallar ikincisi
örf ve adetlere dayanıyor. İslam öncesi
Arap dünyasında kadınların ikinci sınıf
vatandaş olarak görüyoruz. Peygamber
efendimiz döneminde kadınların siyasi
hayata katıldıklarını görüyoruz” dedi.
Kadının hayatın her alanında siyasetle iç
içe olduğunu belirten Serpil Uzun da
“Kadınlar nüfusumuzun ve seçmen sayı-
sının yarısını oluşturuyor. Bu noktada
nezaket şart” diye konuştu.

KADIN VARSA NEZAKET VAR

3 bin 100 öğrenciye burs imkânı sağlandı
Her yıl ilkokul, orta-
okul ve lise öğrencile-
rine burs veren

Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl
da yapılan başvuruları değerlen-
direrek 3 bin 100 öğrenciye burs
imkânı sağladı. Velileriyle birlikte
Mehmet Akif Ersoy Kültür Mer-
kezi’ne davet edilen öğrencilere
bankamatik kartları teslim edildi.
Programa katılarak eğitimin
önemine vurgu yapan Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner, “Ülkemizin geleceği olan
sevgili öğrencilerimize her yıl

burs vererek destek oluyoruz. Bu
yıl da geleneği bozmadık ve Bay-
rampaşalı toplam 3 bin 100 öğ-
rencimize burs imkânı sağladık.
Hayırlı olmasını ve güle güle
harcamalarını temenni ediyo-
rum. Bizler dün olduğu gibi
bugün ve bundan sonra da eği-
time destek olmayı kararlılıkla
sürdüreceğiz" dedi. Altı ay bo-
yunca ilkokul ve ortaokul öğren-
cilerine aylık 90 lira, lise
öğrencilerine ise 100 lira burs ve-
rilecek. Toplamda 1 milyon 741
bin lira burs yardımı yapılacak.



CUMA 6 ARALIK 2019

İSTANBUL

İLKELİ KÖŞE

İlke DUYAN

ilkeduyan@gmail.com

5

H epimiz bugüne kadar bir yerlerde bir yel değir-
meniyle karşılaşmışızdır. Adına rüzgar gülü,
rüzgar tribünleri de diyebiliriz. Bir doğa olayı

neticesinde boşa esen rüzgarın bir değirmen vasıtasıyla
enerjiye dönüştürülmesi en az elektriğin icat edilmesi
kadar insanlığın devamı açısından bir mucizedir.

Yine doğa döngüsü içinde bir fosil atık olan kömürün
yakılması sonucu elde edilen buharın tribünler vasıta-
sıyla döndürülerek ortaya çıkan enerji sistemine de ter-
mik santral denilmektedir. Bilmeyenler için bir dip not
daha bu yolla kalitesiz kömür kullanılarak atıl durum-
daki kömürlerin de bir işe yaraması sağlanmıştır.

Dünya nüfusunun hızla kalabalıklaşması sonucu
artan enerji ihtiyacını karşılamak sebebiyle ilk olarak
1950’lerde kurulan santraller o günden bu güne ihtiyaç
olan elektrik üretimini sağlamak amacıyla çoğalarak
şimdilerde 31 ülkede aktif 438 termik santrale ulaşır-
ken halen 14 ülkede 68 santralin daha inşaatı devam
etmektedir.

Ülkemizde ise 2019 verilerine göre 47 termik sant-
ral var. Yenileri de açılmaya devam ediyor. Oysa konu-
nun uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar
sonucunda tüm dünyadaki kömürlü termik santrallerin
gelir gider tablosu, verilmeyen teşvikler derken yapılan
basit hesaplamalarla beşte ikisinin zarar ettiği ortaya
çıkarılmış durumda.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişik-
liği Paneli IPCC’ye göre 2030 yılına kadar dünyadaki
kömürlü termik santrallerin en az yüzde 59’unun kapa-
tılması gerektiği ve birçok dünya ülkesinin kömürden
çıkış tarihini bile belirlemiş olduğu ortaya çıktı.

Ülke ekonomisi açısından o kadar da karlı bir iş ol-
madığı gözler önüne bu denli serilmiş bir yapının yerine
güzel yurdumuzun zengin doğal kaynaklarından rüzgar
değirmenleri ve güneş panelleri ile kurulacak tesislerle
de elektrik üretilebilir. Bu durumda neden hala ısrar
edilerek bu santrallerin varlığının sürdürülmesine izin
veriliyor ve tüm halkın çığlıklarına rağmen yenilerinin
de açılmasına çalışılıyor?

Bacasından zehir fışkıran, çevresini susuz bırakarak
ot dahi bitmesine engel olan bu düzenin varlığına, değil
2,5 yıl, bir dakika dahi müsaade edilmemesi gerekmez
mi? Ülkemizde ilk olarak 1948 yılında kurulan termik
santralin ardından hızla artan santrallerin faydadan
çok verdiği zararı daha ne kadar konuşacağız?

Dünya yenilenebilir enerji üretimine çoktan geçti
bile...

İlkeli Söz; Fırsat, rüzgara benzer. Marifet onu 
geçerken yakalayabilmektir...

Bir termik santraldir 
gidiyor...

UFUK ÇOBAN

T he Bloomberg 50 listesi, “finans-
tan modaya, teknolojiden ticarete
2019 yılını tanımlayan” isimlerden

oluşuyor. Listede Yeni Zelanda Başba-
kanı Jacinda Ardern, iklim aktivisti Greta
Thunberg ve Barbadoslu ünlü şarkıcı/gi-
rişimci Rihanna gibi 2019’a damga vuran
isimler yer aldı.
Bloomberg Business Week, “2019’u 2019
yapan” isimlerle ilgili kısa bilgilendirme
yazılarına da internet sitesinde yer verdi.
Ekrem İmamoğlu’nun haziran ayında
tekrar edilen belediye başkanlığı seçimle-
rini yüzde 54 oyla kazandığının hatırlatıl-
dığı yazıda, 31 Mart seçimlerinin
ardından yaşanan sürece yer ve-
rildi.

Cumhurbaşkanı olabilir

Enflasyon, işsizlik ve değer kay-
beden liranın büyük bir zarara
yol açtığı ve Erdoğan’ın partisi-
nin mart seçimlerinde başkent
Ankara’yı ve diğer büyük şehir-

leri kaybettiğinin aktarıldığı kısa maka-
lede, buna karşın İmamoğlu’nun 14 bin
oyla kazanmasının ardından Cumhur-
başkanı’nın oy sahtekârlığı diye haykıra-
rak, İstanbul yenilgisini kabul etmediği
yazıldı. Çağan Koç imzalı yazı şöyle
devam etti: “Türkiye’nin en yüksek seçim
kurulu, yarışın tekrarı yolunda tartışmalı
bir karar verdi ve İmamoğlu oy farkını
800 bine çıkardı.” Tanıtım yazısında,
“İmamoğlu iyi iş çıkarırsa, Cumhurbaş-
kanı’nın (Tayyip Erdoğan) 2023’te bir ra-
kibi olabilir” ifadesi yer aldı. Makale,
belediye başkanlığı koltuğunun Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyeri
için de bir sıçrama tahtası olduğu bilgi-
siyle sona erdi.

İmAmoğlu The
BloomBerg 50’de

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1095992)

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME
MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İli Sarıyer ve Zeytinburnu İlçesi Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/628159
1-İdarenin
a) Adresi : Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

(Vatan Cad.) No:64 34091 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124555082
c) Elektronik Posta Adresi : yikob@istanbulyikob.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Onarım İşi [İnşaat İşleri (döşeme yenilenmesi, boya,asma tavan, 

bölücü duvarlar, banko v.b.) Elektrik İşleri (aydınlatma, priz,data tesisatı, 
sıramatik sistem, tava imalatları, kamera) Makina (Mutfak ekipmanı)]
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1 No.lu 

Toplantı Salonu Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes 
(Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İz-
leme Müdürlüğü İhale Takip Bürosu Hırka-i Şerif Mah.Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-
Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-
liyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1095353)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Planın Özü : BAKIRKÖY ilçesi, Zeytinlik Mahallesi, 2 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım
ve Uygulama İmar Planı ; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca
02.10.2019 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5.
Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Dünyanın saygın 
medya kuruluşlarından

ABD merkezli
Bloomberg Business

Week dergisi, İstanbul
Büyükşehir Belediye

(İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nu “The

Bloomberg 50" listesine
aldı. İmamoğlu, listeye

Türkiye'den seçilen 
tek isim oldu

Yangın TIR’ı 
yollara düştü
Dünyanın sayılı itfaiye kuruluşları arasında gösterilen İBB İtfaiyesi, yurttaşların yangın öncesi ve
yangın sonrasında almaları gereken tedbirler konusunda bir dizi eğitime başladı. Ev eşyaları ile
donatılarak ‘mini mutfak’ haline getirilen bir tır, İstanbul’un ilçelerini gezerek eğitimler veriyor

İstAnbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İt-
faiye Teşkilatı, en modern teçhizatla ken-
tliye hizmet ediyor. Dünyanın en gelişmiş

itfaiye kuruluşları arasından gösterilen İBB İtfaiyesi,
personeli için düzenlediği eğitim programı halkala-
rına vatandaşları da ekledi. Mini mutfak haline dön-
üştürülen bir tır, İstanbul’un ilçelerini gezerek;
mutfakta çıkması muhtemel yangına nasıl müdahale
edileceğini ve yangına sebebiyet verecek etmenleri or-
tadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme yapıyor. İtfai-
yenin tam donanımlı görevlileri tarafından verilen bu
eğitimler, İstanbul’un tüm ilçe ve sokaklarında vatan-
daşla buluşacak. Çocukların da eğitim aldığı yangın
tırında, yangın esnasında panik yaratmadan müda-
halenin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatılıyor.

Çocuklara itfaiye aracı maketi

Tırın içi, küçük bir mutfakta yer alabilecek eşyalarla
donatıldı. Ocaktan, tencereye, tost makinesinden fı-
rına yanlış kullanımda yangına sebep olacak eşya-
lara sensörler yerleştirildi. Küçük gruplar halinde
düzenlenen eğitimler sırasında, ilgili eşyadan uzak-
tan kumanda ile duman çıkması sağlanıyor. Duman
seviyesi yükseldiğinde, ucunda sensör olan yangın
tüpü ile o sırada tüten eşyanın sensörleri eşleştirilerek
yangın söndürülüyor. Tırda eğitimini tamamlayan
çocuklara çıkışta, itfaiye aracı maketi, boyama kitabı
ve şapka hediye ediliyor.

Tedbir almak çok önemli

Düzenlenen eğitim programının amacını, “Müdaha-
leden ziyade önlem almayı öğretmeye çalışıyoruz”
diyerek açıklayan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi
Albayrak, doğal afetlerden sonra can kaybının en çok
yangınlarda yaşandığının altını çizdi. Toplumda,
yangına müdahaleye karşı doğru bilinen birçok çok
yanlışı bu eğitimler sayesinde minimum seviyeye in-
dirmek istediklerini belirten Albayrak, “Doğal afetler
veya insan kaynaklı acil durumlara, en azından ilk
müdahaleyi yapabilme eğitimini verebiliyorsak ne
mutlu bize” dedi.

Kahraman itfaiyeciler 

Eğitimlere, çocukların çok ilgi gösterdiğini ve itfaiye-
cilere kahraman gözüyle baktıklarını vurgulayan Al-
bayrak, “Başkasının canını ve malını kurtarabilmek
için kendi canını gözünü kırpmadan feda edebilme
cesareti gösterebilen şövalye ruhlu insanların mesle-
ğidir itfaiyecilik” dedi. Yangın tırında düzenlenen eği-
timlerin, İstanbulluların itfaiyeye olumlu bakış açısını
çok daha yukarılara çekmek için de buNU iyi bir fır-
sat olarak gördüklerini anlatan Albayrak, sözlerini
şöyle bitirdi: “İBB’nin hizmetlerinden memnuniyet
anketlerinde İtfaiye birimimiz beş üzerinde 4.1 ile
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın ardından ikinci sı-
rada geliyor. İtfaiyemiz, İBB’nin vitrini ve 
kahramanıdır.”

Avcılar gençlerle güzelleşecek
AvcılAr Belediye Baş-
kanı Av. Turan Hançerli,
İstanbul Üniversitesi –

Cerrahpaşa Mühendislik Fakülte-
si’nde düzenlenen 23. Makine ve
Teknoloji Günleri’ne katıldı. Etkinli-
ğin açılış konuşmasını gerçekleştiren
Hançerli, gençlerle bir arada olmak-
tan keyif aldığını ama yoğunluğun-
dan ötürü fazla vakit ayıramadığını
ifade ederek, “Avcılar’da gençlerle,
öğrencilerle daha sıkı iletişim halinde
olacağız. Sizdeki enerji ve ışığın Av-
cılar’ı daha da güzelleştireceğine ina-
nıyoruz. Her birinizi belediyeye

beklerim, çekinmeden bize gelin.
Görüşelim, ortak yapabileceğimiz
şeyleri birlikte yapmaktan büyük
mutluluk duyacağız” dedi.

Çevreyi oldukça önemsiyoruz

Çevre duyarlılığına dikkat çekmek
açısından etkinliğin önemli oldu-
ğuna vurgu yapan Hançerli, “Çev-
reye ve doğaya daha zararlı karbon
yakıtların azaldığı ya da ortadan kal-
dırıldığı bir dünya arzuluyoruz. Yeni
bir bilgi öğrendim. biz doğalgazın
çok çevreci olduğunu düşünüyoruz.
Ama dünya doğalgazı terketmeye

başladı. 2022 yılında Hollanda’da
doğalgazı kullanmaktan vazgeçiyor-
lar. Ve şimdi doğalgazdan vazgeçen-
lere bir teşvik veriliyor. Umarım biz
de çevre duyarlılığı konusunda gere-
keni yaparız” dedi.

Dergide
yayınlanan
makalede
İmamoğlu
için geleceği
parlak
denildi.
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Y eşilköy’deki sosyete pazarında
satılan ünlü marka taklidi
çantaların fiyatları 2 bin 600

liraya kadar çıkarken, cüzdanlar ise
70 ile 650 lira arasında alıcı buluyor.
Dünyaca ünlü iki İtalyan markasının
çantalarının orijinallerinin fiyatı 40-
80 bin lira arasında. Ünlü İtalyan
markalarının özel tasarım çantaları-
nın orijinallerinin fiyatı ise 250 bin li-
rayı buluyor. Orijinal fiyatı 10 bin lira
olan çantanın taklidi pazardaki fiyatı
ise 800 lira ile bin 200 lira arasında
değişiyor. Cüzdanın fiyatı ise pazar-
daki fiyatı 650 lira olurken, orijinali-
nin fiyatı 3 bin euronun üzerinde.
Pazar alışverişine çıkan kadınlar ise
fiyatların pazar için çok yüksek oldu-
ğunu söylüyor. Esnaf ise Arap turist-
lerin daha çok ilgi gösterdiğini
belirtiyor.

Şok’ diyorum bu fiyata

Pazara çıkan bir kadın, “Çantaya o
kadar para vermem" derken, yanın-
daki arkadaşı ise “Birebir replika, ve-
rilmez o kadar" dedi. Bir başka kadın
ise “Şok’ diyorum bu fiyata. Az önce
bir şey sordum 900 lira, dedi inana-
madım. Pazar için gerçekten çok
yüksek fiyatlar. Bu tür şeyleri alabi-
lenler için mağazadan almak daha
doğru" şeklinde konuştu. Bir başka
kadın ise indirimleri takip ederek

mağazadan almayı tercih edeceğini
söyledi. Pazar esnafı Cemal Akkaya,
“Alan memnun, satan memnun,
müşteri marka istiyor" derken Recai
Şentürk ise Arap müşterilere dikkat
çekerek, “Araplar olunca satışlar iyi"
şeklinde konuşuyor.

Sanatçılar da kullanıyor

Modacı Muammer Ketenci, sahte
çantaların yapıldığı hammaddelere
dikkat çekerek, “Yapıldığı yerler var,
kalite kalite. Bazen bakıyorsunuz,
ünlü bir markanın çantasını birisi
yapmış 50 liraya satıyor, bir tanesi
yapmış 500 liraya satıyor, bir tanesi
yapmış 5 bin liraya satıyor. Bunlar
kullandıkları işçiliklerden, makinalar-

dan, suni ve gerçek derilerden birebir
replikalarını yapıyorlar hazırlıyorlar.
'Ünlü bir sanatçı çantaya 80 bin lira
ödedi' denilmişti. Halbuki onun oriji-
nali normalde 3 bin dolardı. Ünlü
sanatçıların çoğu replika kullanıyor.
Hiçbirinin elinde 40 bin liralık, 80
bin liralık ürünler yok. Orijinalle-
rinde, boyu 12 santime 21 santim
olan el çantalarında fiyatlar 40 bin li-
radan başlıyor. En ufak erkek cüz-
danları 8 bin lira, 20 bin lira.
Vitrindekileri görünce Muammer
Ketenci olarak benim bile kanım do-
nuyor. Küçücük bir cüzdan 18 bin
lira, çanta büyüdüğü zaman 60-65
bin liraya falan çıkıyor" dedi.
DHA

2 Kalem Bilgi İşlem Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/628912
1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 

34899 Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166254545 - 2166570696
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@marmaraeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Bilgi İşlem Malzemesi AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/Ayniyat Dayanaklı Taşınır Deposu Deposu
c) Teslim tarihi : İdarenin yazılı siparişi doğrultusunda sözleşme konusu malların 

teslimatı ilgili depoya 10 (on) iş günü içerisinde yapılacaktır. 
Teslimat programı 20.12.2020 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik ve 

Eğitim Araştırma Hastanesi İhale Salonu-Fevzi Çakmak Mah. 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca / Pendik

b) Tarihi ve saati : 27.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler,ihalede teklif vermiş oldukları kalem için en az 1(bir) adet  numuneyi son teklif verme saatinden
önce ihale teklif zarfı ile birlikte vereceklerdir. Numune firma adını açıkça belirten , malzemenin  ihale sıra
numarası ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte  ve numunenin üzerinde ihale kayıt numarası , firma
adı , kalem numurası ve malzeme adı  yazılı etiketlenmiş olarak vereceklerdir. teklif edilen kalemlerin tek-
nik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı ka-
talog veya broşür, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanları ihale işlem
dosyasında sunacaklardır. Teknik Şartname özellikleri kataloglarda işaretlenmelidir. Başka bir dilde su-
nulan katolaglar, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda
teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.    
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde bilgisayar, bilgisayar donanımları ve ekipmanları satış işleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik ve Eği-
tim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi -Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca /
Pendik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1096637)

ALAN MEMNUN 
SATAN MEMNUN

Dünyaca  ünlü markaların çanta ve
cüzdanlarının taklitleri pazar tezgahlarında

2 bin 600 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor.
Gerçeğinden ayırt edilemeyen çanta ve

cüzdanları ünlülerin de kullandığı 
belirtiliyor. Pazar esnafı bu durumu 

“Alan memnun, satan memnun, müşteri
marka istiyor" şeklinde değerlendiriyor

Sahte ürünlere olan ilgi konusunda açıklama yapan
Muammer Ketenci, “Özeniyor, 40-50 bin liraya kul-
lanılanı görünce, o da gidiyor, 300 liraya 500 lirayı
6 ayda topluyor sonra replikayı alıyor. Ama bu onu
o kadar mutlu ediyor ki… Bu kadınları üzüyorlar,
bence, bu bir üzüntü; pazarda kadının 3-5 bin liraya
çanta görmesi ve onu alamaması, çünkü onun bu-
tiği orası. Bu çantayı alamayınca evine üzgün dönü-
yor. Bu tezgahçıların onları üzmeye hakkı yok.
Bence devletin el atması gerekiyor. Bunları toplat-
tırması gerekiyor" şeklinde konuştu.  

Devlet el atmalı

Servis ihalesinde 
dikkat çeken detay
İBB'nin 2020 yılı için düzenlediği personel servisi ihalesi dün gerçekleştirildi. İhalede
en iyi teklifi Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem
Altunsoy'un şirketi Platform Turizm’in sunduğu öğrenildi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Destek Hiz-
metleri Şube Müdür-

lüğü 2020 yılı için 319 hatta 718
araç ile personel taşıma hizmeti
için dün ihaleye çıktı. İhaleye 4 fir-
manın teklif sunduğu öğrenildi.
Teklif sunan firmalar arasında,
İBB'nin yıllardır kiralık araç ve per-
sonel servisi ihalelerini alan Plat-
form Turizm Taşımacılık Gıda
İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi de yer
aldı. Platform Turizm, Albayraklar
Holding Başkan Yardımcısı Nuri
Albayrak’ın damadı Adem Altun-
soy’un şirketi. Platform Turizm'in 4
firma arasında en düşük
yani en iyi teklifi sunan

firma olduğu bildirildi. İhalenin
henüz değerlendirme aşamasında
olduğu sonuçlanmadığı kaydedildi.

Daha önce birçok ihale aldı

Yenişafak ve TV Net medya kuru-
luşlarını da bünyesinde bulundu-
ran, Albayrakların, yerel seçim
sürecinde ve sonrasında İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik
sert muhalefetine karşın büyükşehir
belediyesinin açtığı bir ihaleye katıl-
ması da dikkat çekti. Platform Tu-
rizm, yıllardır İBB'nin düzenlediği
servis ve kiralık araç ihalelerinin
abonesi. İBB'nin 2019 yılı için aç-

tığı 327 hatta 695 araç ile personel
servisi ihalesini, Platform Turizm
67 milyon 967 bin 714 TL'ye al-
mıştı.
2018 yılı için açılan 362 hatta 694
araç ile personel taşıma ihalesi de
61 milyon 992 bin 682 TL'ye bu fir-
maya gitmişti. 2017 yılında da 363
hatta 695 araç ile servis hizmeti
satın almak üzere açılan ihaleyi
Platform Turizm 55 milyon 994 bin
617 TL'ye almıştı. 2016 yılında da
336 Hatta 622 araç ile personel ta-
şıma hizmeti almak üzere düzenle-
nen ihale aynı firmaya 51 milyon
471 bin 371 TL'ye verilmişti.

O MASAYA OTURMAYIZ
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret pazarlıklarıyla ilgili iddialı bir
açıklamada bulundu. Atalay 2.578 TL altında bir miktarın pazarlığını
yapmayacaklarını söyledi. Atalay, "O masaya oturmayız" dedi

TÜRK-İŞ
Başkanı
Ergün Atalay

asgari ücretle ilgili açık-
lamalarda bulundu. Ata-
lay 2578 TL altında bir
rakamın konuşulduğu
pazarlık masasına otur-
mayacaklarını söyledi.
Atalay bugün Ankara'da
yaptığı açıklamasında,
“Bundan bir hafta evvel
HAK-İŞ, DİSK ile görüş-
tük. Bir basın toplantısı
yaptık. Komisyonu tespit
ettik ne olması lazım dediler. Elimizde
bir veri var 2578 TL yaşam maliyeti.
Bir kişinin yaşam maliyeti 2578 TL.
Nasıl bulundu bu rakam bilmiyorum.
Bunun altında bir şey konuşmazlar.
Sendikalar bunun üstünde konuşur-
lar. Biri çıkmış 10 bin TL olsun diyor”

ifadelerini kullandı. 

Kararı komisyon
verecek

“Bir sendika açıkladı 
3 bin 200 TL olsun diyor.
Bunun kararını tespit ko-
misyonu verecek” diyen
Atalay, “DİSK'in HAK-
İŞ'in yöneticileri ile 
beraber ortaklaşa konu-
şacaklar. Bu rakamın
üstünde bir pazarlık 
yapacaklar. Müspet bir
şey olursa TÜRK-İŞ yö-

netiminden arkadaşlar getirirler 
ama bu rakamın yanında veya 
altında bir şey olursa, Nazmi Bey'e
söyledim (Irgat) bize de getirmenin
bir anlamı yok o masada oturmayız.
O masada bulunmayız” açıklama-
sında bulundu. 

Ergün Atalay 
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NATO ile sAmimi
DAyANismA ONemli

C umhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay ve Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan, An-

kara Ticaret Odası (ATO)
Congresium'da düzenlenen, 'Tür-
kiye Kooperatifler Fuarı' açılış
programına katıldı. Açılışta konu-
şan Bakan Pekcan, kredi kefalet
kooperatiflerinin esnaf ve sanatka-
rın dostu olduğunu, ülke ekonomi-
sinde önemli bir unsur haline
geldiğini söyleyerek, "Şu ana kadar
564 bin 309 esnafımıza 40 milyar
TL yüzde 6 ile kredi kullandırmış
bulunuyoruz. Bu 40 milyarının sa-
dece 21 milyarını bu sene ilk on ay
içinde verdik" dedi.

Kooperatifler ile yaygınlaşma
sağlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
ise, ABD, Fransa, İngiltere ve Ja-
ponya'da kooperatif girişimlerinin
giderek yaygınlaştığını, Avrupa Bir-
liği içinde 250 bin kooperatifin 5,4
milyon kişiye istihdam sağladığını
kaydetti. Türkiye'de kooperatiflerin
gelişimine önem verdiklerini söyle-
yen Oktay, "İlgili tüm bakanlıkları-
mız ve kurumlarımızla, kooperatif
girişimlerinin sürdürülebilir kalkın-
manın altın anahtarı olduğu bilin-
ciyle hareket ediyoruz. Üçüncü
çeyrekte 0,9 büyüyerek büyüme
eğilimini sürdüren ekonomimizi,
kooperatiflerin katacağı ivmeyle
daha da yükselteceğiz. Birlikteliğin
gücünü temsil eden kooperatifleri
bu doğrultuda farklı destekler yo-
luyla teşvik ediyor; 'etkinlik ve nice-
lik' anlamında kooperatifleri
güçlendirmeye çalışıyoruz. 2019
yılı Kasım ayında Türkiye gene-
linde kooperatif sayısı, bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
3,34 artarak 12 bin 324'e ulaşmış-
tır. Kooperatiflerin ortak sayısı ise
1 milyon 567 bin 164'e yükselmiş-
tir" diye konuştu.

NATO göndermesi 

Oktay, uluslararası konularda da-

yanışmanın her zamankinden
daha önemli olduğu bir dönem-
den geçildiğini, terör ve düzensiz
göç gibi olguların işbirliği olma-
dan hiçbir devletin tek başına çö-
zemeyeceği boyutlara ulaştığını
bildirdi. İngiltere'de gerçekleştirilen
NATO Liderler Toplantısı'nın itti-
fakın kıymetini bir kez daha gözler
önüne serdiğini söyleyen Oktay,
şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanı-
mız toplantı vesilesiyle müttefik-
lere, 'teröre karşı ortak tavır' çağrısı
yaparak terörle mücadeleye
'ama'sız, 'fakat'sız destek istemiştir.
Türkiye böyledir çünkü. Konu
terör olduğunda, terörist oldu-
ğunda 'ama', 'fakat', 'benim teröris-
tim', 'senin teröristin' yoktur. Ne
yazık ki, biz bunu uluslararası ca-
miada göremedik, göremiyoruz.
İkiyüzlü tutumu sürdürmeye ıs-
rarla devam ediyorlar. Biz de so-
nuna kadar bunun karşısında

olmaya, teröre 'terör', teröriste 'te-
rörist' demeye ve sonuna kadar da
mücadele etmeye devam edeceğiz.
Türkiye'nin sınırları NATO'nun da
sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan
saldırılar NATO'yu doğrudan ilgi-
lendirmektedir. Bu sebeple ülke-
mize yönelik tehditler yönünde
NATO'nun güvenlik kodlarının
güncellenmesi kaçınılmazdır.
NATO müttefikleri, ortak terör
tehdidine karşı samimi dayanışma
temelinde çok daha güçlenecektir.
Bölgemizde sürdürülebilir barışa
verdiğimiz diğer bir önemli katkı
Libya ile imzaladığımız münhasır
ekonomik bölge anlaşmasıdır.
Bugün gazi meclisimizde oylana-
cak bu tarihi anlaşma ile Doğu
Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye
ve Libya kardeşliği olacaktır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
ve Bakan Pekcan, daha sonra fuar
alanını gezdi. DHA

Davutoğlu, son olarak
geçen hafta Abant'ta partide
kurucu olması istenen isim-

lerle bir araya geldi. Kampa katılan isim-
lere partinin programı, tüzüğü, ismi ve
logosu konusunda sunumlar yapıldı. 11
alternatif parti ismi ve logosu üzerinde
duruldu. Öneriler 5 isim üzerinde yoğun-
laştı. Pazartesi günü partinin ismi ve lo-
gosu için, Salı günü ise kurucular kurulu
listesi için son çalışmaların yapılacağı
öğrenildi. Kampa HDP'li iki eski ismin
katılması da dikkat çekti. 2015 yılındaki

seçim hükümetinde Kalkınma Bakanlığı
yapan HDP'li Müslüm Doğan ile HDP
Batman eski milletvekili Mehmet Ali
Aslan, da kurucu listesine alındı. Do-
ğan'a kuruculuk da teklif edildi. Bir
dönem Davutoğlu'na danışmanlık yapan
yazar Etyen Mahçupyan, Karar Yazarı
Hakan Albayrak, Best FM'den istifa ede-
rek ayrılan programcı Ufuk Karcı da lis-
tede yer aldı.

Polatkan'ın yeğeni de var

Merhum Başbakan Adnan Menderes ka-

binesinde Maliye Bakanı olan Hasan Po-
latkan'ın yeğeni Hasan Serdar Bilir'in de
partide kurucu görevi alacağı bildirildi.
Viyana Büyükelçiliği görevinden ayrılan
Ümit Yardım, Varşova Büyükelçiliği
yapan eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya
Özcan, CHP'li eski milletvekili ve eski
müftü İhsan Özkes, Borsa İstanbul eski
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tur-
han da kurucular listesinde bulunuyor.
Kurucuların sayısının 130 olması bekle-
niyor. Bunlardan 25'i kadın, 25'i ise 25-30
yaş aralığında gençlerden oluşacak.

Davutoğlu’nun A takımı belli

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2019/87 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1096409)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/12/2019
1.İhale Tarihi : 03/02/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 24/02/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : Yağcıoğlu Yediemin Deposu - Yarımburgaz Mah. Fabrikalar Cad. 2401. Sok. Veziroğlu 

Sit. No:4/B Blok KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 38.500,00 7 Adet  %8 7 Adet   40 lı tres marka bağ makinesi balkonlarmakine

1.İhale Tarihi : 03/02/2020 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.
2.İhale Tarihi : 24/02/2020 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.
İhale Yeri : Yağcıoğlu Yediemin Deposu - Yarımburgaz Mah. Fabrikalar Cad. 2401. Sok. Veziroğlu 

Sit. No:4/B Blok KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 94.500,00 21 Adet  %8 21 Adet   32li tres makinesi balkonlar makine

1.İhale Tarihi : 03/02/2020 günü, saat 12:05 - 12:10 arası.
2.İhale Tarihi : 24/02/2020 günü, saat 12:05 - 12:10 arası.
İhale Yeri : Yağcıoğlu Yediemin Deposu - Yarımburgaz Mah. Fabrikalar Cad. 2401. Sok. Veziroğlu 

Sit. No:4/B Blok KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3 52.000,00 13 Adet  %8 13 Adet  24 lü tres makinesi balkonlar marka

1.İhale Tarihi : 03/02/2020 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
2.İhale Tarihi : 24/02/2020 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
İhale Yeri : Yağcıoğlu Yediemin Deposu - Yarımburgaz Mah. Fabrikalar Cad. 2401. Sok. Veziroğlu 

Sit. No:4/B Blok KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
4 48.000,00 16 Adet  %8 16 Adet   16 lı tres makinesi balkonlar makine
(İİK m.114/1, 114/3)

ÖRNEK NO: 25*

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE PAPERCUT LİSANS VE TEKNİK 
DESTEK ALIMI İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1096513)

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale
usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin ; 
1.1. İhaleye çıkan birimi :Bilgi İşlem Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası :02123381037 - 02123381865
1.3. Adresi :Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi : Erhan Gündoğdu  erhangundogdu@ku.edu.tr
2. İhale konusu malın ;
2.1. Adı :Papecut Lisans ve Teknik Destek Alımı 
2.2. Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü: Teknik Şartnamede Belirtilmiştir
2.3. Teslim edileceği yer :Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer İstanbul
2.4. Teslim süresi / tarihi :30.12.2019
3. İhalenin;
3.1. Numarası :201911-BT00190
3.2. Usulü :Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer :Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati) : 13 Aralık 2019, 10:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi :Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi

https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
4. İstenilen belgeler:
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
-Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
-Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
-İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
-Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartna-
mededir.)
-İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlan-
ması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c) Ta-
ahhüdü altında devam eden mal tedariklerinin gerçekleştirilen kısmının veya tamamlanan mal tedariklerinin
parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Mal tedarikleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gös-
teren belgeler. 

[*] İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
[**] İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.

-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
-İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
-İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b)
İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için doküma-
nın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası
belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alı-
nabilir. Doküman bedeli 30 TRY’dir.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale
komisyonuna verilmelidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat
mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer
hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Ahmet Davutoğlu 
partisine 130 kurucu

aldı, 81 ilden birer kişi
seçti. Kurucular

arasında; AK Partili
isimlerin dışında, CHP,

HDP, MHP kökenliler
ve Milli Görüşçüler 

de bulunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve böl-
gemizde yaşanan saldırılar NATO'yu doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple ülkemize yönelik
tehditler yönünde NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefik-
leri, ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenecektir" dedi

Asgari ücretliden
vergi alınmamalı

CHP Genel Başkan Yar-
dımcıları Veli Ağbaba ve
Lale Karabıyık başkanlı-

ğındaki, CHP Ekonomi Masası he-
yeti, Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı
Genel-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Ağ-
baba, Türkiye'de çalışanların önemli
bir kısmının asgari ücretle geçindiğini
belirtere, "Asgari ücretle geçimini
sağlayan insanlar, açlık sınırının al-

tına yaşamaktadır. Asgari
ücretle çalışanlar ülkemi-

zin en yoksul kesimini
oluşturmakta, ancak en

çok verginin altında
ezilen kesim oldu-

ğunu da hep bir-
likte görüyoruz.

Asgari ücretliler
aldıkları ücre-

tin 700 lira-
sını her ay

vergi ve
diğer

ödeme-
lere

ayır-

mak zorunda kalıyorlar. Açlık ve se-
faletle boğuşan milyonlarca asgari
ücretli tek başına ülke genelinde gelir
vergisi hasılatının yüzde 8'ini sırtla-
maktadır. Bunca açlığın, yoksulluğun
içerisinde yaşam savaşı veren asgari
ücretliden vergi kesintisine son veril-
mesi gerekmektedir" dedi. Ağbaba,
Türkiye'de işsiz sayısının 8 milyona
dayandığını söyleyerek, "Ülkemizdeki
geniş tanımlı işsiz sayısı dünyadaki
95 ülkenin nüfus sayısından fazladır.
Ülkemizde genç işsizlik yüzde 27,4'e
yükselerek cumhuriyet tarihinin reko-
runu kırmıştır. Ülkemizde her 3 genç-
ten biri işsizdir" ifadelerini
kullandı.Maaş 3 bin 200 TL olsun-
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu ise asgari ücretin sadece
çalışanları değil, tüm kesimleri ilgi-
lendirdiğini belirterek, "O nedenle as-
gari ücretin belirlenme sürecini,
devletin toplumla yaptığı en önemli
süreç olarak görüyoruz. 2020 yılı as-
gari ücretinin insan onuruna yakışır
bir ücret olması için mücadele sürdü-
rüyoruz. Asgari ücretin net 3 bin 200
lira olması gerektiğini belirtiyoruz"
diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Veli Ağbaba,
"Asgari ücretle geçi-

mini sağlayan insan-
lar, açlık sınırının

altında yaşamaktadır.
Bunca açlığın, yoksul-

luğun içerisinde
yaşam savaşı veren

asgari ücretliden 
vergi kesintisine 

son verilmesi 
gerekmektedir" dedi

Fuat
Oktay

Veli
Ağbaba



H aliç’in dip çamurunun temiz-
lenmesi yaklaşık 20 yıl sonra
yeniden gündemde. Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İs-
tanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı olduğu dönemde, Haliç’in dip
çamuru taranmış ve 4 kilometre mesa-
fedeki eski taş ocaklarına pompalan-
mıştı. Daha sonraki yıllarda da dip
çamuru kepçelerle taranmaya çalışılmış
ancak etkili bir sonuç elde edileme-
mişti. İSKİ 2018’de Haliç için, 'Dip
Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Te-
sisinin Kurulumu, İşletilmesi ve Çamu-
run Bertaraf Edilmesi' adı altında ihale
açtı. İSKİ’nin açtığı ihaleyi, İBB’nin şir-
ketlerinden İSTAÇ 61 milyon 853 bin
TL’ye üstlendi. İSTAÇ, üstlendiği işin
bir bölümünü oluşturan tesisin yapımı
için ayrı bir ihale açtı. 15 Mart 2019 ta-
rihinde yapılan ihaleyi, Murat Beyri 3
milyon 211 bin TL’ye üstlendi. İSTAÇ
ayrıca söz konusu tesis için gerekli
ekipman için de ihale açtı. 12 Eylül
2019 tarihinde yapılan ihaleyi, Ket Ma-
kina ve Tesis İmalat San. Tic. A.Ş. 11
milyon 950 bin TL’ye aldı.

Sistemli şekilde taranacak

İSTAÇ, söz konusu ihalelerin ardından
hazırladığı 'Haliç Dip Çamuru Susuz-
laştırma Tesisi' proje tanıtım dosyasını

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu.
Başvuru ile ilgili olarak Çevre ve Şehir-
cilik Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada şöyle denildi: "Eyüpsultan
Bahariye Caddesi, Silahtarağa Mahal-
lesi Tekke Parkı, 18 Numaralı Parsel
mevkiinde, İstanbul Çevre Yönetimi
Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapıl-
ması planlanan Haliç Dip Çamuru Su-
suzlaştırma Tesisi projesi ile ilgili olarak
Bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım
Dosyası incelenmiş ve değerlendiril-
miştir. ÇED Yönetmeliği’nin 17. mad-
desi gereğince Haliç Dip Çamuru
Susuzlaştırma Tesisi projesi'ne Valiliği-
mizce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir."

Çevreye rahatsızlık vermeyecek

Proje dosyasına göre, Haliç tabanında,
modern teknolojilerle sistemli bir ta-
rama yapılacak ve taranan çamur su-
suzlaştırılarak bertaraf edilecek. Haliç'i
kirleten ve oksijensiz bırakan çamur sü-
rekli olarak temizlenecek. Tesisin gele-
cek yıl hizmete girmesi planlandı.
Çamur susuzlaştırma tesisinde uygula-
nacak sistem sayesinde taşınacak ça-
murun katılık oranı yüzde 35’ten yüzde
65’e çıkacak ve taşıma sırasında sızıntı
olmayacak, çevreye rahatsızlık verme-
yecek. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1096299)

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü
2020 YILI KURU GIDA DEPOLAMA VE DAĞITIM HİZMET ALIMI İHALESİ 

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Kuru Gıda Depolama ve Dağıtım Hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/632950
1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ NO:2 

TAKSİM BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122518810 - 2122436459
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul@vgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Vakıflar 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğu alanında bulunan 

İstanbul Avrupa Yakası İlçeleri ve Tekirdağ İl Merkezinde 2020 yılı 
Kuru Gıda Koli yükleme, boşaltma, depolama ve dağıtımı hizmet alımı 
işiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu mah. İnönü 
cad. No:2 (7.Kat ihale salonu) Taksim/İST.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü 

Cad. No:2 - 7 Kat İhale Salonu Taksim- Beyoğlu İST
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde adrese yapılan  her türlü Gıda, Yemek Dağıtım  ve Nakliye  İşi benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 -
7 Kat İhale Salonu Taksim- Beyoğlu İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
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Haliç'i kirleten ve oksijensiz bırakan çamur, İSKİ’nin yapacağı dip çamuru susuzlaştırma tesisi ile temizlenecek.
2018'de ilk adımı atılan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülürken, İstanbul Valiliği,
‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararı verdi. Haliç’in dibinden taranacak çamur tesiste susuzlaştırılıp preslenecek

İhale kayıt numarası :2019 / 12-0013
1-İdarenin ;
a) Adresi : Koç Üniversitesi 

Hastanesi, Davutpaşa
Caddesi  No:4 34010 
Topkapı, İstanbul                                                                                                  

b) Telefon ve faks numarası : 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi :
mdsaihale@kuh.ku.edu.tr   

2-İhale konusu malın ;
a) Niteliği, türü ve miktarı :    Ayni Yardım – Gıda 

Kolisi ve Poşet Alımı 
2 Kalem

b) Teslim yeri : Koç Üniversitesi 
Hastanesi

3-İhalenin ;
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi 

Hastanesi/1P 
Büyük Toplantı  odası

b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 Cuma 
Günü Saat:14.00

c) Son teklif verme tarihi : 12.12.2019 Perşembe 
Günü Saat:14.00

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
lFirma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname /
İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
lİhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)
lYasaklı olmadığına dair taahhütname
lTicaret Sicil Gazetesi fotokopisi
l Firma İmza sirküsü 
lİhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve
numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web
sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç
Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe
Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000
0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin
dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman
satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır.
Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversi-
tesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davut-
paşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1096373)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ 

Ayni Yardım – Gıda Kolisi ve 
Poşet Alımı Açık İhalesi

ESAS NO : 2019/313 Esas         29/11/2018
KARAR NO : 2019/300

Davacılar, MEHMET UZUN, MİYASE UZUN ile  
Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahke-
memizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
1-DAVANIN KABULÜNE, 
Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Erbaşlar Mah./ Köyü, Cilt
No:49, Hane No:110 da nüfusa kayıtlı,
35773721814 T.C. Kimlik Nolu davacı küçük Okan
Uzun'un nüfus kayıtlarında "Okan" olan ön adının
"Ahmed Okan" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar
verildiği ilan olunur. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1096378)

İLAN 
İstanbul Anadolu  23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Halic temizlenecek

Tanıtım dosyasında yer alan
bilgilere göre, Haliç’in dip 
taramasından çıkartılacak
çamur tesiste susuzlaştırılıp,
preslenecek ve sızdırmaz 

kamyonlarla Silivri Seymen
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli
Depolama Tesisi’ ne gönderi-
lecek. Tesiste günde 6 bin
metreküp dip çamuru susuz-

laştırılacak. Yaklaşık bin met-
rekarelik bir alan üzerine kuru-
lacak olan tesisin toplam proje
bedeli 19 milyon TL olarak he-
saplandı.

Bedeli 19 milyon TL

İstanbul’da elektrik
helikopterlere

emanet
İstanbul'da ana elektrik iletim hatlarına, 
elektrik kesilmeden, helikopterle bakım
yapılıyor. Bu çalışma sırasında yerden 
metrelerce yükseklikteki teknisyenler adeta
ölüme meydan okuyor. İstanbul Boğazı'nın
280 metre üzerinde, 400 bin voltluk elektrik
kablolarında yapılan nefes kesen çalışma
havadan fotoğraflandı

EnErji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı ve Türkiye Elektrik iletim A.Ş
(TEiAŞ)'nin bu yıl Ağustos ayında

başlattığı çalışma ile ana elektrik iletim hatla-
rına, elektrik kesilmeden, helikopterli canlı
bakım hizmeti veriliyor. Bu çalışma sırasında
yerden metrelerce yükseklikteki teknisyenler
adeta ölüme meydan okuyor. istanbul'un Av-
rupa Yakası'nda da elektrik sağlayan ana iletim
hattının Zekeriyaköy'de bulunan direklerinde
bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Günlük
yaşam için adeta vazgeçilmez olan elektriğin
kaynağından iletimi Türkiye Elektrik iletim A.Ş
(TEiAŞ) tarafından bütün ülkeye sağlanıyor.
Yaklaşık 16 bin çalışanı, 22 bölge müdürlüğü
ve 10 yük tevzi kontrol merkeziyle TEiAŞ, ter-
mik, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal sant-
rallerinde üretilen elektriği, enerji iletim hatları
ve trafo merkezleri ile şehirlere, organize sa-
nayi bölgelerine, fabrikalara iletiyor. Ancak bu
iletimi sağlayan hatların da düzenli bakımları-
nın yapılması gerekiyor. Bakımlar sırasında en
önemli konu ise elektriği kesmenden çalışma-
ların yapılması.

Elektriği kesmeden çalışıyorlar

Bu noktada devreye 'canlı bakım' çalışması
devreye giriyor. Türkiye'nin dört bir yanında
yerden yüzlerce metre yükseklikte, 400 bin volt
elektrik yüklü kablolar üzerinde canlı bakım ça-
lışması yapılıyor. Asıl adı Enerji iletim Hatla-
rında Helikopterle Enerji Altında Bakım
çalışması, kısaca “canlı bakım" olarak adlandı-
rılıyor. Özel eğitimli 15 kişilik ekip, çalışmalar
için özel olarak donatılan helikoptere, 450 kilo
ağırlığında bir sepet bağlıyor. Helikoptere, izole
halatlarla bağlı sepette yine izole kıyafetler
giyen bir ya da iki bakım teknisyeni biniyor.
Ekip bakımı yapılacak olan ana dağıtım hattına
gidiyor. Helikopter kendisine bağlı sepeti, 400
bin volt elektrik yüklü kabloya bırakıyor. Teknis-
yen yerin yüzlerce metre üzerindeki kablo üze-
rine çalışmalarını yapıyor.

Yerden 280 metre yükseklikte 

istanbul, Türkiye'deki elektriğin yaklaşık yüzde
25'ini tüketiyor. Şehrin Avrupa Yakası'na ise is-
tanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçen 8
ana hat elektrik sağlıyor. Bu hatların bakımı ise
boğazdaki rüzgar nedeniyle daha da zorlaşıyor.
istanbul Zekeriyaköy'de bulunan ana iletim
hattının Avrupa Yakası bulunan dev direkle-
rinde teknisyenler deniz seviyesinden 280
metre yükseklikte, saatlerce çalışıyorlar. 

İşçiler işlerini
geri istedi 

Ataşehir Belediyesi önünde toplanan
bir grup toplu iş sözleşmesinin

hükümlerinin uygulanmadığını, işten
çıkarıldıklarını belirterek eylem yaptı

Belediye binası önünde topla-
nan grup "Ataşehir Belediyesi
Mücadelemiz İş, Onur Emek

Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz" yazılı
pankart açıp, "İşimizi geri istiyoruz", "Hakkı-
mızı istiyoruz" yazılı dövizler açtı. "İşçiyiz,
Haklıyız, Kazanacağız" sloganları atan grup
üyeleri açıklama yaptı. Eylemde polis ekipleri
geniş güvenlik önlemi aldı. Grup üyeleri bele-
diyede toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin
uygulanmadığını ve işten çıkarılanların tekrar
geri işe alınmasını istediklerini belirten açıkla-
malar yaptı.

Biz hırsızlık yapmadık

Eylem yapan işçilerden Melike Şahin, "Biz
hak mücadelesi yürütüyoruz. Uygunsuz ola-
rak işten çıkarılan arkadaşlarımızın tekrar işle-
rine geri alınmasını istiyoruz. Hırsızlık
yapmadık, namussuzluk yapmadık, usulsüz-
lük yapmadık. 58 gündür burada direniyoruz.
Bu süre zarfında pankartlarımız çamura
atıldı. Burada ısınma amaçlı kullandığımız
sobamız ve tüpümüzü çaldılar” dedi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünya
Çapındaki İtalyan Girişimciler

(C.I.I.M) Konfederasyonu” ile bir araya
gelerek, “çalışma ve diyalog toplantısı”
gerçekleştirdi. Beşiktaş’ta bir otelde ger-
çekleştirilen toplantıda ilk konuşmayı,
C.I.I.M Dünya Teşkilatı Başkan Yardım-
cısı ve C.I.I.M Avrasya Akdeniz Bölge Teş-
kilatı Başkanı Aldo Kaslowski yaptı.
Kaslowski, Türk ve İtalyan yatırımcılardan
oluşan yaklaşık 80 yatırımcıya, İmamoğlu
ile bilgiler verdi. Kaslowski’nin ardından
mikrofonu alan İmamoğlu, “Kadim İstan-
bul kentinin keyfini yaşarken, sorumluluk-
larımızı yerine getirmeliyiz. Tüm korumacı
duygularımızla da geleceğe bu şehrin tüm
değerlerini aktarabilme yeteneğini ortaya
koymalıyız. İstanbul’da yaşamanın en
önemli bedeli, burada sorumluluk duy-
gusu. Kendinizi sorumlu kabul edeceksi-
niz ve bu şehrin tüm yükünü, tüm
ağırlığını taşıyarak hayatınızı devam ettire-
ceksiniz. Bunun tek başına bir belediye
başkanına ait sorumluluk olmadığını, 16
milyon insanının, yaşayanının bir sorum-
luluğu haline gelmesini sağlamak, onların
aidiyet duygusuyla bu süreci beslemek
gerçekten İstanbul’da yaşamayı hak et-
meyle paralel bir çaba" dedi.

Kendimi şanslı hissediyorum

Kendisini dünyanın en şanslı insanların-
dan birisi olarak gördüğünü ifade eden
İmamoğlu, “Böyle bir kentte yaşıyorum.
Daha da ötesi, böyle bir kente belediye
başkanlığı yapıyorum. Ama bir o kadar da
kendimi sorumluluk sahibi hissediyorum.
Çünkü, İstanbul’da belediye başkanı ol-
manın sorumluluğunun bir boyutu da şu:
Bazı kentler, bazı yaşam alanları vardır ki,
evet bugün biz bu şehrin bekçileriyiz, ya-
şamsal sürecin bu bölümünde ev sahibi-
yiz. Bu, aynı zamanda dünyaya karşı da
sorumluluğunuz olan bir ev sahipliği.
Çünkü, İstanbul bize, dünya tarihinin bir
emanetidir. Bunu yaşamak ve hissetmek
lazım. 10 bin yıllık bir kentin bugününe
dair hangi kurguyu, hangi hesabı, hangi
tavır ve davranışı ortaya koyuyorsanız, o
derinliğinden gelen bütün sorumluluğu
hissederek uygulamalarınızı hayata geçir-
melisiniz. Tümüyle bunu hissederek gör-
evimi yapmaya çalışacağım ve
çalışıyorum. Bunu destekleyen önemli fak-
törler ama en değerlisi, gerçekten bu şeh-
rin insanları” diye konuştu.

Farklılık yaratmalıyız

Yeni nesil siyaset, demokrasi ve yerel yöne-
tim anlayışını geliştireceklerini belirten

İmamoğlu, “Farklılık yaratmalıyız. Bunu
daha büyük fırsatlara dönüştürmeliyiz.
Dünyada en cesur demokrasiyi biz yaşat-
malıyız. Yaşamla ilgili atacağımız her
adımda, insanların bütünün bir parçası ol-
duklarını hissettirmeliyiz. Bu yönetim sü-
recine katkı sunmanın, gerektiğinde hesap
sormanın, gerektiğinde hiç kimsenin ak-
lına gelmeyen bir fikri ortaya koyarak ba-
şarının önemli parçası olmanın keyfini
yaşamalıyız. Yapabilir miyiz? Kesinlikle
yapabiliriz. Tam da bu fırsatı yakalamış-
ken, tam da bu demokrasi coşkusunu ya-
kalamışken bunu yapmalıyız” dedi. Kamu
yönetiminin ülkemizde ve dünyanın birçok
yerinde ivme kaybettiğine vurgu yapan
İmamoğlu, “Hatta bir yozlaşma süreci var.
Kamu yönetiminin anlamı değer kaybedi-
yor. ‘İnsanlar kamu yönetiminden ne anlı-
yor’ diye sorduğunuzda hiç de iyi şeyler
anlamıyorlar. Kamu yönetiminde olan, ka-
muda çalışan, hatta o sürece hizmet eden
siyasiler, kişiler, kurumlar ve o kurumlar-
daki insanlar ne yazık ki itibarsız bir şe-
kilde anılıyor. Bizim bunu tersine
çevirmemiz lazım. Kamu yönetimi bir fe-
dakarlık ister, idealist anlayış ister. Eğer o
alanı seçmişseniz, bu ruha uygun hareket
etmelisiniz. Kamu bütüne hitap eder. Bir
şehrin tüm yaşayanlarına hizmet eder bir
belediye mesela. Ya da bir ülkenin tümüne,
82 milyon insana bu ülkenin hükümeti
hizmet eder. İşte orada bütün hassasiyetle-
rine uymak lazım; atanmışlarıyla, seçilmiş-
leriyle. Onun için biz, ’16 milyon
insanımız, bizim insanımız’ dedik. ‘Bazı
kavramları reddediyoruz’ dedik. Örneğin,
azınlık diye bir kavram asla konuşmayaca-
ğız bu şehirde. Böyle bir kavramın dünya
literatüründen kalkması lazım. O şehrin

insanlarını kategorize etmek kadar kötü bir
tanım olamaz” şeklinde konuştu.

İstanbul değerli bir marka

İstanbul’un dünyadaki en değerli marka-
lardan biri olduğunu kaydeden İmamoğlu,
“Biz, bu markayı yukarıya taşıyıp, bu şeh-
rin ziyaretçilerini arttırmak, şehirde daha
fazla vakit geçirmelerini sağlamak, daha
keyifli anlar yaşamalarını sağlamak, el-
bette biraz daha fazla paralarını harcama-
larını sağlamak istiyoruz. Bu anlamda bir
‘Turizm Platformu’ kurduk” diye konuştu.
“Böyle büyük bir kentin çok önemli ideal-
leri olmalı” diyen İmamoğlu, geleceğe
ümitle ve planlı baktıklarını ifade etti. İs-
tanbul’un yaşadığı sorunları kentin bir
“master planı” olmamasına bağlayan
İmamoğlu, “İstanbul’un gelecek planı,
kimsenin hafızasında yok. Hatta her
dönem İstanbul’a farklı sürprizler yaşat-
mıştır. Hiç beklenmedik binaları önünüzde
görmüşsünüzdür birkaç yıl içerisinde. Ya
da bir kişinin kararıyla bir anda İstan-
bul’un ulaşım sistemi değişmiştir. Bu, bir
‘master plana’ sahip olmamanızdan kay-
naklanır. Dolayısıyla biz, geleceği planla-
mak zorundayız. 2050 vizyonu diye bir
çalışma başlattık. 2050 vizyonu, bir şehir
açısından hiç de uzun vadeli bir planlama
değildir. Aslında çok da kısa sayılabilir. 30
yıl sonrasını konuşuyoruz. Gururla ifade
ediyorum ki; İstanbul’un stratejik plan ça-
lışmasında ve hazırlığında, 250 binin üze-
rinde katılımcının fikriyle bir stratejik plan
çalışması yaptık. Bu hem uygulamalarla
hem bir kısım yerlerde sandıklar ve insan-
ların iletişim kurma çabalarıyla karşılık
veren çalışmalarımızla hem de birebir bu
tarzda çalışma masalarıyla 250 binin üze-

rinde insan sayısına ulaştık. İlk defa bu de-
nendi. Duyduğumuz ve bildiğimize göre;
dünyada bu denli katılıma sahip bir başka
stratejik plan çalışması olmadı mesela”
dedi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

“Dünya Çapındaki İtalyan
Girişimciler (C.I.I.M) 

Konfederasyonu” temsilcileri ile
bir araya geldi. İstanbul'un

belediye başkanı olduğu için çok
şanslı olduğunu belirten

İmamoğlu, "Ama bir o kadar da
kendimi sorumluluk sahibi

hissediyorum. Evet bugün biz bu
şehrin bekçileriyiz, yaşamsal

sürecin bu bölümünde ev
sahibiyiz" dedi

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Yousef Habboush 99152131304

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mahmut Feal 99220996804

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mahmoud Saıe Maghaırı 99625856932

MEHMET MERT

BIZ BU SEHRIN
BEKCILERIYIZ

Stratejik plan çalışmasıyla istanbul’un
3 ana yoluna ışık tuttuklarını belirten ima-
moğlu, kentin 2050 yılına kadar “adil”,
“yeşil” ve “yaratıcı” bir şehir olmasını
hedeflediklerini vurguladı. istanbul’da ya-
şayanlara sorulduğunda kentin en önemli
sorununun “ulaşım” olduğunu söyleye-
ceklerini ifade eden imamoğlu, kendisinin
uykularını kaçıran bir başka konunun da
“depremle mücadele” meselesi oldu-
ğunu belirtti. Depremle ilgili ciddi adımlar
atılmadığına dikkat çeken imamoğlu,
mülteci konusun da kenti yoran konular-
dan biri olarak sıraladı. imamoğlu, sırala-
dığı tüm sorunlarla ilgili çözüm yollarını
da katılımcılarla paylaştı. Yapacakları ça-
lışmalarla istanbul’un potansiyellerini or-
taya çıkartmayı hedeflediklerini belirten
imamoğlu, “Bu şehrin tüm değerlerini,
bütün dünyayla paylaşmak ve geliştirmek
istiyoruz. elbette ki ülke politikamız var,
elbette ki ülkemizin vazgeçilmez prensip-
leri ve değerleri var. elbette ki evrensel
değerlerle paralel bir iş birliği yapmak is-
tiyoruz. ama günün sonunda, evet bu
şehri, bir dünya kenti yapmak istiyoruz.
Bu konuda herkesin paylaşımına, katkı-
sına, iş birliğine hazırız. Yatırımlarına ha-
zırız. Dünyanın en çok ziyaret edilen 3
kentinden birisi olmak istiyoruz. Yaşam
kalitesi en yukarıda, sadece tarihi anları
ve binlerce yıllık tarihi değerlerini yaşa-
tan değil, aynı zamanda sanatın, kültürün,
yemeğin… aklınıza gelebilecek her hu-
susta tüm zevkleri yaşatacak bir şehir
olmak istiyoruz. Yatırımcının da keyif al-
dığı, tüm coğrafyalardan en yaratıcı, en
nitelikli, en kaliteli beyinlerin gelip bu şe-
hirde fikirlerini yaşama geçirdiği bir kent
olmak istiyoruz. Bu coğrafyada bir eğitim
üssü olmak istiyoruz. Ve nitelikli eğitim
veren bir şehir olmak istiyoruz. Geçmişi
derin olmayan kentlerde bunları kurgula-
mak zordur. ama biz bu şehirde, bazı şey-
leri korusak bile, üzerine aklı ve bilimi
kattığımızda çok kolaylıkla erişebileceği-
miz hedefler olduğunu düşünüyorum"
şeklinde konuştu.

EĞİTİM ÜSSÜ 
OLMAK İSTİYORUZ

Kıt kaynaklarımızı doğru kullanacağız
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yenilenmesi konusunda söz verdiği Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlk ve 
Ortaokulu konferans salonu tamamlandı. Yılmaz, "Bu projelerde de hayırseverler ile birlikte belediyemize yük 
getirmeden, kıt kaynakları doğru kullanarak çalışmalarımıza en küçük köylerimizden başlayacağız" diye konuştu

KADIKÖY Mahallesi Şehit Olcay
Özcan İlk ve Ortaokulu konfe-
rans salonunda Silivri Belediye

Başkanı Volkan Yılmaz’ın aracılığı ile yeni-
leme çalışmaları tamamlandı. Bir ay önce
yapılan kütüphane açılışı sırasında mevcut
konferans salonu için yenileme sözü veren
Başkan Yılmaz, bu sözünü yerine getirerek
hayırsever Muharrem Balcı, Fedai Balcı ve
Mehmet Kaya’nın katkılarıyla yeni salonu
okula kazandırdı. Ziya Gökalp Konferans
Salonu açılış kurdelesini Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Ay, Kadıköy Mahalle Muhtarı
Mehmet Yeniçiftlik, Okul Müdürü Osman
Akgül ve hayırseverler birlikte kesti.

Yeni bir heyecan geldi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, "Gü-
nümüzde eğitime önem veren toplumlar
her zaman kültürel yönden, sosyal yönden
zenginleşmiş, kalkınmış toplumlardır" di-
yerek, "Son yıllarda ülkemizde de çok ciddi
anlamda eğitim yatırımları yapılmakta, il-
çemizde de aynı şekilde devam etmektedir.
İstanbul’da eğitime gerek eğitim gönüllüsü
hayırseverlerimiz gerek kurumlarımız, okul
kütüphanelerimize, konferans salonları-
mıza ve laboratuvarlara çok ciddi anlamda
katkı sağlıyorlar. Kadıköy okulumuza da
Osman Hoca’nın gelmesiyle birlikte yeni

bir heyecan geldi. Bundan önce kütüphane
açılışı yapmıştık, bugün de başkanımız ve
hayırseverimizin katkısıyla güzel bir konfe-
rans salonu yapılmış oldu. Ben emeği
geçen başta başkanımız olmak üzere eği-
tim gönüllüsü hayırseverimize ve değerli
katılımcılara teşekkür ediyorum, salonu-
muz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

Okullar eğitim yuvasıdır

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, alt
yapısı mevcut bulunan konferans salonu-

nun yenilenmesine katkı sağlayan hayırse-
verlere teşekkür ederek başladığı konuşma-
sında şu mesajları verdi: “Biraz önce minik
kardeşim güzel bir şey söyledi: ‘Okullar
yalnızca dört duvar, üstünde damı olan
yerler olmamalı.’ Okullar çocuklarımızın
kültürle, sanatla, sporla buluştuğu ve Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e layık, muasır
medeniyetlerin üzerine çıkabilecek nesille-
rin yetiştiği alanlardır. Biz böyle bir yeri gü-
zelleştirir, çocuklarımızın kültür ve sanatsal
faaliyetlerini yapabilecekleri bir alana çevi-

ririz diyerek söz vermiştik. O günden sonra
hayırseverimiz Muharrem ve Fedai Bey ile
bu salonu yeniledik. Bu gibi sosyal sorum-
luluk projelerinde görev alan insanları ce-
saretlendirmeli, ödüllendirmeli,
onurlandırmalı ve gururlandırmalıyız ki bu
yardımlar devam etsin. Yine Mehmet bey
kardeşime de destekleri için teşekkür etmek
istiyorum.”

Salonsuz okul kalmayacak

İlçe merkezine uzak köy okulları için proje
oluşturduklarını ifade eden Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Merkeze uzak
köylerimiz mahallelerimiz var. Silivri mer-
kezdeki çocukların aldığı eğitimi, katıldığı
kültürel sanatsal etkinlikleri köylere de yay-
gınlaştırmalıyız. Şuanda da bir proje tasar-
lıyoruz. Köy okullarımızdan başlayarak
ilçemizde kütüphanesiz, tiyatro salonsuz,
konferans salonsuz okul olmasın diyeceğiz.
Bu projelerde de hayırseverler ile birlikte
belediyemize yük getirmeden, kıt kaynak-
ları doğru kullanarak çalışmalarımıza en
küçük köylerimizden başlayacağız. Bu sa-
londa da çocuklarımıza bol eğlenceli oyun-
lar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nda buradaki çocukları-
mız ilk piyesini oynasınlar, biz de gelelim
seyredelim" diye konuştu.
SAVAŞ ATAK

Hemşehrileri
taziyede bulundu

KISA bir zaman önce babası vefat eden
Gazete Damga İmtiyaz Sahibi Ali Tarak-
çı'ya taziye ziyaretleri devam ediyor. 31

Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Güngören Bele-
diye Başkan adayı olan İsmet Yaşar ve Sinop İş
Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
Ünal, Tarakçı'yı ziyaret ederek başsağlığında bu-
lundu. Gazete merkezimizde gerçekleşen ziyarette
konuşan İsmet Yaşar, "Ramazan Tarakçı'ya Allah'tan
rahmet diliyoruz. Tarakçı ailesinin de başı sağolsun"
dedi. Kendisini ziyaret eden iki hemşehrisini de te-
şekkür eden Ali tarakçı, "Kötü günümüzde bizi yal-
nız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum"
açıklamasını yaptı. 

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Yönetim Kurulumuz Gülten Yarbasan Başkanlığında topla-
narak 21.12.2019 günü saat 13:00 Merkez Mah. Marmara
Cad. Evcil İş Hanı No:5/61 Dernek Merkezi'nde aşağıdaki
gündem maddelerine göre Olağan Genel Kurul toplantısının
yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı taktirde ikinci top-
lantının 27.12.2019 tarihinde dernek merkezinde aynı saatte
yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması 
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
3-Divan Heyeti'nin oluşturulması
4-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi
5-Dilek ve temenniler
6- Kapanış

GELECEĞİ PLANLAYACAĞIZ
İstanbul’un şimdiye kadar bir
master planı olmadığını anlatan
İmamoğlu, “Biz bu duruma son
verecek ve geleceği planlayacağız”
ifadelerini kullandı.
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BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Veliler yönetim 
binasını bastı!
Doğa Kolej'inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden
açıklama talep eden veliler dün İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı. 
Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi

T ürkiye’de devlet okullarından sonra
en büyük okul ağına sahip olan
Doğa Koleji’nde çalışanların bir

kısmı, dün 3 aydır maaşlarını alamadıkları
gerekçesiyle boykota gitti. Birçok kampüste
öğretmenler derslere girmezken, temizlikçi-
ler iş yavaşlatma eylemi yaptı. Ekim’den
bu yana maaş ödemelerinde sorun oldu-
ğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine
yansımasını istemediğini belirten öğret-
menler, “Sesimizi duyurmak ve biriken ala-
caklarımızın ödenmesini istiyoruz” diyor.

Boykot devam ediyor

Yaklaşık bir yıldır devam eden ve son ay-
larda katlanılamaz hale gelen ekonomik sı-
kıntılarla ilgili okul yönetimi ise herhangi
bir açıklama yapmıyor. Birçok öğretmenin
bu gerekçelerle istifa ettiği okulda eğitim
gören öğrencilerin velileri ise yaşananlarda
endişe duyuyor. Ders boykotu devam ederken,
yönetimden açıklama talep eden veliler dün
İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük bina-
sında toplandı. Karşılarında bir muhatap bu-
lamayan veliler turnike ve güvenliği aşarak
genel müdürlük binasına girdi.

Personele mesaj atıldı

Ders boykotu kararının ardından Doğa Koleji
yönetiminden personele, “Geçilen zor süreç-
ten çıkılması için görüşmelerin sürdüğü ve so-
runun yakın zamanda çözüleceğine dair” bir
mesaj geldi. Okul yönetiminin hisseleri sat-
mak için bazı şirketlerle görüşme yaptığı bili-
niyor. Görüşmelerin “hızla sonuçlanacağını ve
devir işlemlerinin başlayacağı” bilgisini veren
ancak daha fazla detay vermeyen yönetim,
basına yansıyan maaş sıkıntısıyla ilgili haber-
lerin görüşmeleri olumsuz etkilediğini öne
sürdü.

10 BiN ÇALIŞANI VAR
Eski öğretmen Fethi Şimşek, bir
süre bir dershaneye ortak olduk-
tan sonra, Doğa Koleji’ni 2002 yı-
lında kurdu. Okulun ilk sahibi,
Fethi Şimşek’in hissedarı olduğu
Asist Eğitim Kurumları isimli şir-
ket. Okul ve öğrenci sayısı yıllar
içinde artınca, uluslararası alanda
eğitim yatırımları yapan Hollan-
dalı International Education
Systems BV (Uluslararası Eğitim
Sistemleri BV), Asist Eğitim Ku-
rumları’ndan bir miktar hisse ala-
rak Fethi Şimşek’e ortak oldu.
2016 yılında ise hem Fethi Şim-
şek’in hem Hollandalı şirketin
sahip olduğu hisseler, Metal Yapı
Konut’a satıldı. İş adamı Ömer
Saçaklıoğlu’nun 1980’da kurduğu
Metal Yapı Konut, inşaat, akarya-
kıt, enerji, gıda, alışveriş merkezi
işletmeciliği ve otelcilik gibi alan-

larda çalışıyor. Eğitime Doğa Ko-
leji’nin satışıyla giriş yaptı. Hollan-
dalı şirket, 2019 yılında, 2016’daki
satış sebebiyle kendisine borçlu
olan Metal Yapı Konut’tan alaca-
ğını tahsil edemediği gerekçesiyle
icra takibi başlattı. Doğa Kole-
ji’nin sahibi olan şirketin eski şir-
kete olan borcu yaklaşık 46 milyon
dolar. Doğa Koleji’nin Türkiye ge-
nelinde 130 kampusu, yaklaşık 10
bin de çalışanı var. Öğrenci sayısı
ise 70 binin üzerinde. Okul önce-
sinden liseye kadar Türkiye’nin
farklı illerinde eğitim veren kolejin
yıllık fiyatları, öğrencinin sınıfına
göre 20 bin ile 50 bin lira arasında
değişiyor. Ağrı ya da Bingöl gibi
daha az nüfuslu şehirlerde ücret,
20 bin liranın altına düşüyor. Veli-
ler, pazarlık yaparak ücrette indi-
rime gidebildiklerini anlatıyor.

İSTANBUL
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BÖLGE FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BOYA ALIMI
SULTANGAZİ BELEDİYESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1093700)

Bölge Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Boya Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/624011
1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Nu:54 P.K.34265 Sultangazi/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593535 - 2124593539
c) Elektronik Posta Adresi     : destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Bölge faaliyetlerinde kullanılmak üzere 100 adet silikonlu dış cephe boyası gri 

20 kg, 30 adet selülozik tiner 11 litre, 4 adet sentetik parlak boya parlament mavi 
18 kg, 40 adet konteyner boyası gümüş 15 kg alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Cumhuriyet Mah. Dersaadet Cad. Nu:23 P.K.34265 Sultangazi/İSTANBUL - 
Sultangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı gün içerisinde yüklenici firma tarafından malzemelere 
ait numuneler idareye teslim edilecek olup, 7 takvim günü içerisinde yüklenici firma 
tarafından malzemelerin tamamı idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Nu:54 P.K.34265 - Sultangazi 

Belediyesi Hizmet Binası Kat:1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Sultangazi / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Nu:54 P.K.34265 - Sultangazi 
Belediyesi Hizmet Binası Kat:1 Destek Hizmetleri
Müdürlüğü - Sultangazi / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

DIŞ HABER

Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye, daha önceden onaylamadığı
Baltık ülkeleri savunma planına destek verdi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas
Nauseda, kararı büyük bir başarı olarak niteledi. NATO Genel sekreteri ise YPG'nin
nasıl tanımlanacağı konusunun zirvede ele alınmadığını söyledi

N ATO’nun 70. Kuruluş yıl dönümünün de kutlan-
dığı zirve, görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.
Liderlerin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un

"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepkiler sü-
rerken, zirveye saatler kala ise ABD Savunma Bakanı
Mark Esper, Türkiye'ye NATO'nun Baltık devletleri ve Po-
lonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermesi için
çağrıda bulundu Ülkelerin risk analizleri ve çıkarları ara-
sındaki farkların büyük olduğunu belirten uzmanlar, top-
lantıların zorlu geçeceği görüşünde. Zirvenin programı ise
oldukça yoğun, sabah saatlerinde bir araya gelmeye başla-
yan liderlerin ilk önce aile fotoğrafı çektirecek. Sonrasında
ise görev süresi kapsamında dördüncü kez NATO Zirve-
si'ne başkanlık yapacak Jens Stoltenberg' oturumları aça-
cak.

Trump basın toplantısını iptal etti 

ABD Başkanı Trump NATO zirvesi sonrası yapılacak
basın toplantısını iptal ettiğini duyurdu.
Trump, Danimarkalı yetkililerle yapacağı toplantının bura-
daki son aktivitesi olduğunu belirterek başka bir programı
olmayacağını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan
ABD Başkanı, "NATO son üç yılda büyük ilerleme kay-
detti. ABD dışındaki ülkeler yılda 130 milyar dolar öde-
meyi kabul etti, bu rakam 2024'te 400 milyar doları
bulacak. NATO her zamankinden daha zengin ve daha
güçlü olacak. Türkiye ve Almanya ile olan toplantılarım
sona erdi. Şimdi yüzde 2 hedefine ulaşmış ülkelerle görüş-
meye girdikten sonra Danimarka ve İtalya ile toplantılar
olacak. Bugünkü görüşmeler sona erdiğinde, Washing-
ton'a geri döneceğim. Geçtiğimiz iki günde boyunca çokça
basın toplantısı düzenlediğimiz için zirvenin sonunda
başka basın toplantısı yapmayacağız. Herkese iyi yolculuk-
lar." ifadelerini kullandı.

Ortak deklerasyon yayınlandı

Yayımlanan Londra Deklarasyonu'nda NATO'nun 1 mil-
yar kişi ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam et-
tiği, "dayanışma ve birlik" ilkelerinin ittifakın temel taşları
olmaya devam ettiği belirtildi. Avrupa ve Kuzey Amerika
arasındaki güçlü transatlantik bağların teyit edildiği dekla-
rasyonda, Washington Antlaşması'nda "bir müttefike yö-
neltilecek saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır"
taahhüdünde bulunulan 5'inci maddeye olan bağlılık yine-
lendi.

Stoltenberg: YPG konuşulmadı

Stoltenberg, zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında
Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini
söyledi. Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili
savunma planını onaylamaması ile ilgili durumun çözülüp
çözülemediğine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: "Baltık
ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uy-
gulamada olan planlar var. Bunun da ötesinde sadece

planlarımız yok, bölgede daha fazla askeri güç bulunu-
yor. Tarihimizde ilk kez ittifakımızın doğu kanadı için sa-
hada savaşa hazır kuvvetler var. NATO'nun hazırlığını 3
katına çıkardık. Gerekmesi durumunda daha hızlı hare-
ket edebilmek için bugün daha fazla kuvvete karar verildi.
İttifakın değişik taraflarını korumak için hazırlanan plan-
lar düzenli olarak güncelleniyor ve gözden geçiriliyor.
Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güncellenmiş
plan konusunda mutabık kaldık. Bunu memnuniyetle
karşılıyorum. Bu da bizim planları güncelleyip gözden
geçirebileceğimizi gösteriyor." Stoltenberg ayrıca, NATO
liderlerinin NATO'nun YPG'yi nasıl tanımlayacağını tar-
tışmadığını belirtti. S-400'lere değinen Genel Sekreter,
"Türkiye tarafından kullanılan S-400'ler asla NATO'ya
entegre edilmeyecek" şeklinde konuştu. Stoltenberg ay-
rıca "Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar
verildi. Etkin silahsızlanma için çabalarımıza devam
etme kararı aldık" dedi. "Çin'in yeni ve teknolojik silahlara
büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz" diyen Genel Sekre-
ter ayrıca "Bizim konuşmamız gereken silahsızlanma an-
laşmalarına Çin'in nasıl entegre edileceği konusu.
Yapmamız gerekenlerden biri silahsızlanma anlaşması-
nın gözden geçirilmesi." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın ağırlığı sürecek

NATO Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanc-
hez, İspanya'nın, Türkiye'deki NATO füze savunma mis-
yonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.
İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
NATO toplantısı sırasında Sanchez'in, İspanya'nın Türki-
ye'deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme
vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da "kabul
gördüğü" bildirildi.

Görüşme olumlu geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsa-
mında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Zirvenin
yapıldığı The Grove Otel'deki basına kapalı görüşme yak-
laşık yarım saat sürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Twitter hesabından yaptığı paylaşımnda "Cumhurbaşka-
nımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son de-
rece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." şeklinde yazdı.
Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi.
Beyaz Saray sözcüsü şunları söyledi:
"İki lider Türkiye'nin müttefikliğe olan taahhütlerini yerine
getirmesinin önemini ve iki ülke arasında varolan ticari iliş-
kilerin geliştirilerek ticaret hacminin 100 milyar dolara geti-
rilmesini görüştü. Bunların yanı sıra bölgesel meseleler ve
enerji güvenliği de tartışılan konu başlıkları arasındaydı."

NATO'ya bağlılığımızda sağlamız

NATO zirvesinin açılışında, "Tarih barışın hafife alınama-
yacağını gösterir. Bizim de bu yıldönümünde bu sözü sağ-
lama almamız gerekli" ifadelerini kullanan İngiltere

Başbakanı Boris Johnson ayrıca, "NATO'ya olan
bağlılığımızda kaya gibi sağlamız" dedi.

Rusya endişeli 

Londra'da NATO'nun geleceğini tartışılırken, Rus-
ya'dan ise NATO'nun savunma bütçesine yönelik
bir açıklama geldi. Kremlin, "NATO'nun savunma
bütçesini artırmaya yönelik planlarıyla ilgili haber-
lerin çıkması, Rusya'nın İttifak'ın genişlemesine
yönelik endişesinin doğru olduğunun kanıtıdır"
açıklamasını yaptı.

Macron: Sözlerimin hala arkasındayım

NATO'nun "beyin ölümü" yaşadığı yorumuyla zir-
vede ayrılığa yol açan Macron, toplantılar önce-
sinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Evet,
kesinlikle. Sözümün arkasındayım diyen Macron,
ayrıca Avrupa'da dayanıklı bir barış oluşturmak için
tartışmaların gerekli olduğunu" belirterek, "Bizim
sorumluluğumuz, zararlı olabilecek belirsizlikleri ar-
tırma ve gerçek bir stratejik tartışmayı çözmek. Bu
yüzden memnunum" dedi. Amerika Birleşik Devlet-
leri Başkanı Donald Trump'la görüşen Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen gün de
NATO'nun beyin ölümüyle ilgili sözlerinin birçok
kişide sarsıntıya neden olduğunu fakat söyledikleri-
nin arkasında olduğunu belirtmişti.

Savunma planları görüşülüyor

Bu sırada Stoltenberg, Londra'da yapılan NATO
Liderler Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada
bulundu. Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm
müttefikleri korumak için uygulamada olan plan-
lar bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Bunun da
ötesinde sadece planlarımız yok askeri güçler de
var. Tarihimizde ilk kez Baltık ülkelerini korumak
için sahada savaşa hazır kuvvetler var." dedi.
Savunma planlarının güncellemesine ilişkin so-
runa çözüm bulunacağı konusunda emin oldu-
ğunu kaydeden Stoltenberg, "Dün gece bu sorunu
Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan
ile de görüştüm. Konuştuğumuz bu dakikalarda
sorun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Stoltenberg daha önce yaptığı açıklamada ise Bal-
tık Planı konusunda Türkiye ile yaşanan sıkıntıları
aşacaklarını söylemişti.

İran görüşmeye hazır
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eski
ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı tele-
fon görüşmesi sonrası, ABD’nin İran’a yöne-
lik yaptırımlarını kaldırması durumunda iki
ülke arasında yeniden müzakerelere başlana-
bileceğini söyledi. İran merkezli Mehr haber
ajansına göre Ruhani, İran Ulusal Sigorta ve
Kalkınma Konferansı’nda yaptığı açıklamada,

eski ABD Başkanı ile yaptığı 20 dakikalık tele-
fon görüşmesini ‘müzakerelerin devamı için
güçlü bir adım’ olarak tanımlarken, görüşme-
nin ayrıca iki tarafın 100 günden daha kısa bir
sürede Cenevre’de İran’ın nükleer durumu
için bir geçici anlaşmaya ulaşmasını olası hale
getirdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu toplantısı için Eylül ayında New

York’a yaptığı seyahate atıfta bulunan Ruhani,
"New York’tayken, ABD Başkanı’nın İran’a
yönelik yaptırımları kaldırması durumunda
onunla bir saat içinde görüşebileceğimi söyle-
miştim. ABD, İran’a yönelik bu adil olmayan,
yanlış kısıtlamaları kaldırdığı an İran’ın P5+1
(ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Al-
manya) liderleri ile görüşmeye hazır.” 

NATO’NUN YENI YOL HARITASI

İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1096019)

ESAS NO : 2019/42

KARAR NO : 2019/618

Davacı SAMET KUYU aleyhine mahkememizde açı-

lan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası-

nın yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ; 

Davanın KABULÜ ile,

1-Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mah/köyü, cilt

no:151, hane no:1618, BSN:59'da nüfusa kayıtlı,

17564497238 T.C. Kimlik nolu "Samet Kuyu" nun

"Samet" olan ön adının "Samet Efe" olarak düzeltil-

mesine, karara verilmiştir. İlan olunur.03/12/2019

İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1096558)

ESAS NO : 2018/432

KARAR NO : 2019/616

Davacı ABDÜLKADİR YILDIRIM aleyhine mahkeme-

mizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)

davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ İLE 

1-Yozgat İli, Yozgat Merkez İlçesi, Eskipazar Mah/köyü,

cilt no:47, hane no:495, BSN:17'de nüfusa kayıtlı,

13991978906 T.C. Kimlik nolu "Abdülkadir Yıldırım" ın

"Abdülkadir " olan ön adının "Ali Hamza" olarak, "Yıldı-

rım " olan soyadının "Yeşilyurt" olarak düzeltilmesine,

karar verilmiştir. İlan olunur.03/12/2019

Hasan
Ruhani

NATO Liderler Zirvesi’nin ardından devlet başkanları birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Üsküdar Üniversitesinin araç kiralama işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin Üsküdar Üniversitesi
a) Adresi :Altunizade, Haluk Türksoy Sk. No: 14 Üsküdar/İst.
b) Telefon ve faks numarası :(216)400 2222  Faks: (216)474 1256
c) Elektronik posta adresi :www.uskudar.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :www.uskudar.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Üsküdar Üniversitesinde hizmetin yürütülmesi için detayları 

teknik şartnamede belirtilen 6 adet 25+1 kişilik Midibüs 
(engelli rampası olan) ve 1 adet 19+1 yolcu taşıma 
kapasiteli minibüsün şoförlü olarak kiralanması işi.

b) Yapılacağı yer : Midibüsler ile Merkez yerleşke, Çarşı Yerleşke, Güney Yerleşke, 
Fener yolu yerleşke, Etiler Yerleşke ve Ümraniye Yerleşkeleri 
arasında programa göre öğrenci transferi sağlanacaktır. Minibüs 
ile Merkez yerleşke, Çarşı Yerleşke, Güney Yerleşke, Fener yolu 
yerleşke, Etiler Yerleşke ve Ümraniye Yerleşkeleri arasında 
programa göre personel transferi sağlanacaktır. 

c) Süresi : 3 yıl.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy 

Sokak No: 14 Üsküdar/ İstanbul
b) Tarihi ve saati :13.12.2019 Saat 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-

mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  
c) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Üsküdar
Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluk-
ları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan ta-
rihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  fiyat ve teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerine göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sokak No:14
Üsküdar/İstanbul  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam
bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İHALE İLANI
T.C. Üsküdar Üniversitesi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1096182)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde
geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebile-
ceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenle-
rin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/12/2019

1.İhale Tarihi : 04/02/2020 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
2.İhale Tarihi : 04/03/2020 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
İhale Yeri : Sultançiftliği Mah. Ordu Cad. 165/1 sok. no: 3 Sultangazi/ istanbu. Yılmaz

Yedimeni Otoparkı. - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 55.000,00 1   %18 

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve
akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları
alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ
2018/161 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1096020)

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Şehir Tiyatroları,
Türkiye’den ve dünyadan önemli oyunları kentin çe-
şitli sahnelerinde sergilemeye devam ediyor. 2

Ekim'de sezonu açan İBB Şehir Tiyatroları, birbirinden ni-
telikli yapımlara ve göz alıcı performanslara ev sahipliği
yaparken, yeni sezonda sahnelenmeye başlayan oyunla-
rıyla da dikkat çekti. Gösterime başlanan; İki Efendi’nin
Uşağı, Ay Carmela!, Rüya (Çocuk Oyunu), Çın Sabahta ve
Yaşayan Sayfalar (Çocuk Oyunu),güncel bilet satış sayı-
larına göre yüzde 95 doluluk oranını yakaladı.

Yüzde 92 doluluk

106 yıldır perdelerini sanat için açan
İBB Şehir Tiyatroları, geniş kitlelere
hitap eden repertuvarıyla izleyicileri
salonlara çekmeye başarıyor. Uzun
süredir gösterimde bulunan başta
Türk tiyatrosunun efsane oyunla-
rından Cibali Karakolu olmak
üzere, 12 Öfkeli Adam, Hisse-i
Şayia, Hayal-i Temsil, Bizim Aile,
Şahane Züğürtler, Karıncalar- Bir
Savaş Vardı gibi pek çok oyun,
yüzde 92 doluluk oranıyla izlendi.

Çocuk oYunlarına da ilgi
büYük 

Çocuk oyunlarında da yüzde 94’lük
doluluk oranları yaşandı. Üzgün
Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Rüya,
Yaşasın Barış, Pollyanna, Bir Kümes
Hikâyesi, Harikalar Mutfağı, Palyaço
Prens, Benim Güzel Pabuçlarım,
Bir Gün Ayakkabımın Teki, Kara-
göz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu
Kırtık adlı çocuk oyunları, sa-
lonları seyirciyle doldurdu.
Yeni sezonda oyunlar ve ko-
nuları şöyle:

iki efendinin uşağı

Carlo Goldoni’nin yazdığı,
Rekin Teksoy’un çevirdiği,
Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı adlı oyun,
16 Ekim 2019 Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Pantolone, kızı
Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir
ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşık-
tır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme
sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Raspo-
ni'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenek-
ten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell
Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffal-
dino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyi-
cilerine keyifli bir seyir sunuyor. Oyunda Ali Murat
Altunmeşe, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu,
Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat
Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk,

Yeliz Gerçek ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

aY, carmela!

Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çe-
virdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği Ay, Carmela! adlı oyun,
30 Ekim 2019 Çarşamba günü Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde ilk kez seyirciyle buluştu. İspanya iç sava-
şında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete
oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye
zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle bir-
birlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar.
Oyunda Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık ve Deran
Özgen sahneyi paylaşıyor.

rüYa(5+ Yaş)(Çocuk oYunu)

Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin
yönettiği Rüya adlı çocuk oyunu, 10 Kasım 2019
Pazar günü ilk performansını Kadıköy Haldun
Taner Sahnesi’nde sergiledi. Hayvanat bahçesini
ziyaret eden Özgür, doğal yaşam alanlarından
kopartılıp kafese konan hayvan dostlarını rüya-
sındagörür. Artık harekete geçme zamanıdır ve
Özgür onları kurtarmakta kararlıdır. Oyunun
kadrosunda Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Emre
Çağrı Akbaba, Gülce Çakır, Mehtap Gündoğdu
Akbulut, Nilay Bağ, Nilay Yazıcıoğlu ve Orkun
Sarıalioğlu bulunuyor.

Çın Sabahta

Nezihe Meriç’in yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönet-
tiği Çın Sabahta adlı oyunun ilk gösterimi, 27

Kasım 2019 Çarşamba günü Kadıköy Haldun
Taner Sahnesi’nde gerçekleşti. Toplumun çok

farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu ya-
kalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadı-

nın hüzün dolu öyküsünün aktarıldığı
oyunda, insanların birbirlerinin ya-
şamlarından nasıl ders alıp hayata
umutla bakabilecekleri aktarılıyor.
Oyunu, Hülya Karakaş ve Ayşe
Günyüz Demirci canlandırıyor.

YaşaYan
SaYfalar(6+Yaş)(Çocuk
oYunu)

Şirin İnci’nin yazdığı Göksel Arslan’ın yönettiği Yaşayan
Sayfalar adlı oyun 8 Aralık 2019 Pazar günü saat
12.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk
gösterimini yapacak. Kumsal, boş vakitlerini kitap okuya-
rak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok
sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kal-
mamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve
tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçü-
cük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma
bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir
dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun
önerisi Kumsal’ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir?
A.Gurur Kuyucak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz,
Eylül Soğukçay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demi-
ral, Onur Demircan ve Sarin Karadaş rol alıyor.

İstanbullu 
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tİyatroya koştu
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tİyatroya koştu
İstanbullu 
tİyatroya koştu
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tİyatroya koştu

İstanbullu 
tİyatroya koştu
İstanbullu 
tİyatroya koştu

Örnek No: 25*

Satışa konu araç, 34 LV 6521 plakalı Citroen marka
kapalı kasa Kamyonet, 2,2 HDI L 4 H2 tipinde Jumper
marka 2014 model dizel yakıtlı manule araçtır. Araç
VF7YCTMFC12774734 şasi nolu beyaz renklidir.
araç dış görsel olarak çok yıpranmamış,araçta ezik
kırık görülmediği, boyasının iyi durumda olduğu, araç
üzerinde kış lastiği mevcut olup iyi durumdadır. aracın
anahtarı yok, anahtar olmadığından gerekli çalıştırma
ve fonksiyonel testlerin ( mekanik ve elektriksel) ger-
çekleştirilemediği, içinin ve motor bölümünün açılıp
görülememiştir. İİK'nun 114. maddesi gereğince ara-
cın belirleyici özellikleri bilirkişi raporundan ilana derc
edilmiştir. aracın kullanım aşamasında anlaşılabilecek
gizli kusurları bilinmemektedir. daha fazla bilgi dosya-
sında mevcuttur.

yetenekli
müzisyenlere

anlamlı destek

Yenİ nesil müzisyen-
lerin adını duyurmak
amacıyla hazırlanan

video serisi Red Bull Music
Warm Up, bu yıl da sesini duyur-
mak isteyen genç müzisyenlere
destek olacağını duyurdu. Proje
kapsamında biri üniversiteliler
arasından seçilen dört genç mü-
zisyen veya grup için birer video

klip çekileceği belirtildi. Aynı za-
manda aralarından biri, Red
Bull’un dünyanın dört bir köşe-
sine yayılan stüdyolarından bi-
rinde kayıt alma şansını
yakalayacağı açıklandı. Red Bull
Music Warm Up’ta bu yıl yer ala-
cak isimlerin; Janset, The Kites,
TKO ile üniversiteliler arasından
seçilen "Şort" olduğu ifade edildi.

Müzisyenlerin klipleri ise çok ya-
kında RedBull’un internet adre-
sinden yayınlanacak. Red Bull
Music Warm Up, son altı yıldır
olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere
destek vereceğini açıkladı. İstedik-
leri bir şarkının müzik kliplerine
kavuşacak dört müzisyen veya
gruptan biri ise üniversiteliler ara-
sından seçildi.

AYNUR CİHAN

İstanbullu
tİyatroya koştu

İBB Şehir 
Tiyatroları’nın 2019-

2020 Sezonunda sahne-
lenmeye başladığı beş
yeni oyun, yüzde 100’e

yaklaşan doluluk
oranına ulaştı

Üniversitede göç zamanı
Akademisyen ve sanatçı Prof. Mehmet Alagöz’ün ‘göç’ temalı sergisi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde açıldı

İstanbul Kültür Üniver-
sitesi Sanat Galerisi
(İKÜSAG) sanat sezonu-

nun üçüncü sergisinde ‘göç’ temalı
eserleriyle Prof. Mehmet Alagöz’ü
konuk etti. Serginin açılış konuşma-
sını gerçekleştiren İKÜ Rektörü Prof.
Dr. Erhan Güzel, kuruluşlarından bu
yana bilime ve
bilim insanlarına
olduğu gibi sanat
ve sanatçıya da
aynı değeri ve
önemi verdikle-
rini ifade ederek,
“İKÜ’yü sanat ve

sanatçıdan soyutlamak imkansız”
dedi. Göç ve göçmen konusunun yıl-
lardır Türkiye’nin gündeminde yer al-
dığını belirten Prof. Dr. Güzel,
“Sanatçımız Mehmet Alagöz de bu
konuyu birbirinden güzel eserler üre-
terek işlemiş. Biz de onun eserlerini
İKÜSAG’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz” diye konuştu.

Göçmen işçilerin resmini
yaptım

Resimlerinin göç ve göçmenlik konu-
sundaki motifleri yansıttığını söyleyen
sanatçı Mehmet Alagöz ise, “Göç,
benim yaşantımla sanatımın birleştiği
nokta. 40 yıl Almanya’da yaşadım.
Orada işçiler arasında kaldım ve on-
ların resimlerini yaptım. Akademis-
yen olarak Türkiye’ye dönünce göç
konusunun başka boyutları olduğunu
gördüm. Tarihi sanatımızdan da etki-
lenerek, motifler şeklinde göçü işle-
dim” diye konuştu. 



SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/611026
1-İdarenin
a) Adresi :AYAZAGA MAH. AYAZAGA SOK. 01 34398 AYAZAĞA ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123651264 - 2123651264
c) Elektronik Posta Adresi :3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI: Tek zamanlı 

olarak 1.185.838,32kWh
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İstanbul Merkez Komutanlığı Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından Enerji 

Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin
işlemler tamamlanarak 01 Ocak 2020 Saat:00:00 itibariyle aboneliklere 
ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacak ve 31 
Aralık 2020 saat 24:00 itibariyle iş bitirilecektir.01 Ocak 2020 
Saat:00:00-31 Aralık 2020 saat 24:00 arasında kesintisiz olarak elektrik 
enerjisi mal teslimi yapılacaktır. EPİAŞ nezdinde yapılacak işlemlerin 
gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :3'üncü Kor.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Ayazağa Sarıyer/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :30.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hü-
kümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 3'üncü Kor.K.lığı Ayazağa Sarıyer/İSTANBUL adresine elden teslim edi-
lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ
3.KOLORDU KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1096228)

SPOR14 CUMA 6 ARALIK 2019

Bu yıl 84'üncüsü düzenlenecek Büyük Ata-
türk Koşusu ile ilgili hazırlıklar yapılıyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Baş-
kanı Fatih Çintimar, süreci, parkurla ilgili
merak edilenleri değerlendirdi. Çintimar, bu

yıl 5 bin kişiyle bu yarışı koşmak istediklerini
belirterek, "Geçen yıl bin 400 katılımla rekor
olmuştu. Bu yıl hedefimiz 5 bin  kişiyle bu
yarışı koşabilmek. Hem halkımızın hem
okullarımızın hem sporseverlerin katılımı

anlamında çok geniş çaplı bir organizasyon
olabilmesi için çalışıyoruz" dedi. TAF Baş-
kanı Fatih Çintimar, bu yıl 27 Aralık Atatürk
Koşusu'nun öneminin daha farklı olduğunu
vurguladı.

Atletizm AtAtürk koşusu'nA hAzırlAnıyor

T.C.
İstanbul Anadolu

22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1096155)

Sayı : 2019/224 Esas             03/12/2019
Konu : Gazete ilanı

İLAN 
İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ'NDEN
Davacı , KEZİBAN SAĞLAM ile  Davalı ,

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde
görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İs-
temli) davası nedeniyle;

Muş ili, Bulanık ilçesi, Yemişen mah. Cilt no:
65 , Hane no: 64 Bsn: 11'de nüfusa  kayıtlı, Alaettin ile
Sultan kızı, Bulanık 23/07/1998 d.lu, 13547790174
TC Kimlik numaralı Keziban Sağlam'ın , Keziban olan
isminin NAZLI BETÜL   olarak  DEĞİŞTİRİLMESİNE
ve GAZETEDE  İLAN edilerek gazete küpürünün
Mahkememize gönderilmesi rica olunur. 

İLAN 
İstanbul Anadolu  23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1096160)

ESAS NO : 2019/397 Esas             29/11/2018

KARAR NO : 2019/309

Davacı , YILDIRIM ÇETİN ile  Davalı , 

KARTAL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahke-

memizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı 

Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

1-DAVANIN KABULÜNE, 

Giresun İli, Görele İlçesi, Çavuşlu/ Merkez Mah./

Köyü, Cilt No:34, Hane No:69 da nüfusa kayıtlı,

32443579300 T.C. Kimlik Nolu davacı Yıldırım Çe-

tin'in nüfus kayıtlarında "Yıldırım" olan ön adının "Ata-

man Yıldırım" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar

verildiği ilan olunur. 

İ stanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin (İBB) iştiraki Spor İs-
tanbul tarafından

“Heyecanımız Engel Tanımıyor”
sloganı ile düzenlenen Dünya
Engelliler Günü Spor Şöleni
Fatih Spor Kompleksi’nde ger-
çekleştirildi. 250 özel sporcunun
mücadele ettiği yüzme yarışları,
BJK Spor Kulübü ve 1907 Fener-
bahçe takımlarının tekerlekli san-
dalye basketbol gösteri maçı,
çocuk atletizm yarışları ve İBB
Engelliler Spor Müdürlüğü
(İSEM) Özel Dans Gösteri Gru-
bu’nun halk oyunu gösterileri iz-
leyenlere keyifli anlar yaşattı.
Türkiye’nin ilk engelli belediye
başkanı, Avcılar Belediye Başkanı

Turan Hançerli de sporcularla
birlikte yüzerken, BJK Asbaşkanı
Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe
Yönetim Kurulu Üyesi Simla
Türker Beyazıt, 1907 FB Derneği
Başkanı A. Ruşen Çetin, İBB
Spor Kulübü Genel Sekreteri
Erdem Aslanoğlu ve Spor İstan-
bul Genel Müdürü İ. Renay Onur
da sporcuları yalnız bırakmadı.

Maçı dostluk kazandı

Birçok engelli bireye ilham olan
BJK Spor Kulübü ve
1907 Fenerbahçe teker-
lekli sandalye basketbol
takımlarının gösteri
maçı izleyenlere heye-
canlı anlar yaşattı. Skor
board’un çalıştırılmadığı
ve kulüp yöneticilerinin

de sporcularını yalnız bırakma-
dıkları maçta dostluk kazandı.

Rekortmenler eşlik etti

Engelli sporcu kategorilerinde dü-
zenlenen yarışlar sonrası, rekort-
men Milli Yüzücüler Bahar
Atamer, Berna Gedik, Bige Vardar,
Duygun Yurteri, Halim Lafçı, Mert
Zeydanlı, Merve Şendil, Osman
Zengin, Oya Bekbay, Özlem Ör ve
Ümit Kemal Cengiz engelli sporcu-
larla birlikte kulaç attılar.

SP  R

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İBB’nin Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni; “Heyecanları Engel
Tanımayan” 250 özel sporcunun yüzme, basketbol ve atletizm
branşlarında renkli gösterilerine sahne oldu. Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli ile milli yüzücüler de organizasyona destek verdi

Hançerli destek verdi
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de
bedensel engelli milli yüzücü Emine Avcu ve
Spor İstanbul tesislerinde eğitim alan engelli
yüzücülerle birlikte havuzdaydı. Sporcularla
birlikte yüzen Hançerli “Çok cesaretliyim,
çünkü Türkiye şampiyonu ile yarışmayı göze
aldım. Kaybedeceğim, geride kalacağım.
Olsun. Şampiyon arkadaşlarla yarışmak
benim için oldukça heyecan verici. Şunu
ifade etmek lazım, umut olduğunda, cesaret
olduğunda, geleceğe dair hayaller oldu-
ğunda aşamayacağınız engel yok” dedi.

Çile bülbülüm çile
Lig ve kupa dahil olmak üzere 13
maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak
olan Galatasaray’da İstanbul
serüveni mağlubiyetle başladı
Süper Lig’de lider
Demir Grup Sivass-
por’un 7 puan geri-
sinde 8’inci sırada
yer alan Galatasa-
ray’ın Ziraat Türkiye
Kupası macerası da
kötü başladı. Kendi
sahasında TFF 2’nci
Lig Kırmızı Grup
ekiplerinden Tuzlas-
por’a 2-0 mağlup
olan sarı-kırmızılı
ekip bu maçla bir-
likte İstanbul serisine
mağlubiyetle giriş
yaptı. Dün oynadığı
Tuzlaspor karşılaşması ile birlikte İstan-
bul karşılaşmalarına başlayan Galatasa-
ray, bu fikstür avantajını iyi
değerlendirerek kupada moral bulmak is-
tiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu beklentisi
kötü sonuçlandı. 17 Aralık’ta oynanacak
rövanş mücadelesi öncesinde işini zora
sokan Galatasaray, ligde de devre arasına
girene kadar kalan dört maçından üç ta-
nesini evinde oynayacak. Bu hafta sonu
Aytemiz Alanyaspor’u, 14 Aralık’ta da
Ankaragücü’nü konuk edecek olan sarı-
kırmızılı ekip, 16’ncı haftada Göztepe
deplasmanına çıktıktan sonra ilk yarının
son maçında kendi sahasında Antalyas-
por’u ağırlayacak.

İçeride maçı çok

Galatasaray, 24’üncü haftada iç sahada
oynayacağı Gençlerbirliği maçına kadar
olan süreçte kupa da dahil olmak üzere 5
deplasmana çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip,
bu deplasman maçlarından 3 tanesinde
İstanbul’daki takımlara konuk olacak.

Emre tarih yazıyor
Yüzmede genç yaşında ül-
kemize tarihi başarılar ka-
zandıran İzmirli sporcu
Emre Sakçı, İskoçya’da dü-
zenlenen Avrupa Kısa 
Kulvar Yüzme Şampiyona-
sı'nda da Türkiye'nin gu-
ruru oldu. Havuzda yine
bir ilki başaran Emre, Glas-
gow kentindeki Avrupa
Kısa Kulvar Yüzme Şampi-
yonası'nın kurbağalama 50
metre erkekler finalinde
25.82'lik derecesiyle ülke-
mize gümüş madalyayı ge-
tirdi. Avrupa Kısa Kulvar
Yüzme Şampiyonası'nın 50
metre kurbağalama katego-
risinde ülkemize ilk kez ma-
dalya kazandıran Emre,
Derya Büyükuncu'dan
sonra şampiyonada ma-
dalya alan ikinci erkek
sporcu oldu. Emre Sakçı,
Büyükuncu'dan 19 yıl

sonra Türkiye'ye Avrupa
Şampiyonası'nda madalya
getirdi. Yüzmede Türki-
ye'de ilkleri başaran isim
olan Emre, daha önce 2015
yılında 50 metre kurbağala-
mada gençler kısa kulvar
dünya rekorunu kırarak
rekor kıran ilk Türk yüzücü
oldu. Çin'de geçen yıl dü-
zenlenen Dünya Kısa Kul-
var Şampiyonası'nda
kurbağalamada final yüze-
rek ilki başaran Emre
Sakçı, ağustos ayında Tür-
kiye Kulüplerarası Uzun
Kulvar Genç ve Açık Yaş
Yüzme Şampiyonası'nda
100 metre kurbağalama de-
recesiyle 2020 Tokyo Olim-
piyatları'na katılma hakkı
elde ederek kariyerinde ilk
olimpiyat vizesini almıştı.
Emre, spor kariyerini Fe-
nerbahçe'de sürdürüyor. 

IBB spOrDa
ENgEL TaNImaDI

DOLU DOLU
ETKİNLİK



Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Caner
Osmanpaşa, "Keşke devre olmasa, böyle gitse. Devre
arası olmasa ligi çok iyi yerde bitireceğimize inanıyo-
rum ama devre olunca rakipler transfer yapıyor. Biz de
yapabiliriz. Bazen engel oluyorlar, önüne geçiyorlar,
futbolcularına teklif yapıyorlar, bunlar oluyor. Bunlar
olmasa ben sonuna kadar kafada götüreceğimize ina-
nıyorum" dedi. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk ma-
çında deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup
eden Demir Grup Sivasspor'da Caner Osmanpaşa,
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bu-
lundu. İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Osmanpaşa,
"Ligde iyi gidiyoruz, kupada da gitmek istiyorduk. Ho-
camızın söylemesine gerek yok, biz de iyi birşeyler yap-
mak istiyoruz. Buraya gelmeden önce bir önceki turu
rahat geçtik. Bu maç öncesinde rakibimizin iyi takım
olduğunu biliyorduk. Gençlerbirliği'ni deplasmanda
elediler. Biraz daha temkinli olmaya çalıştık maçta. Ze-
minden dolayı belki acemilik çekebiliriz diye düşündük.
Suni çimde onlar sürekli oynuyor. Biz ilk defa oynadık.
Belki ben kendim 10 yıl halı sahada bile oynamadım.

10-11 yıl sonra belki ilk kez suni çimde oynadık ama
buna rağmen iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum.
Rakip biraz topla oynadı ama çok pozisyona giremedi.
Gol yemedik, deplasmanda avantajlı bir skor elde ettik.
Evimizde işi bitirip bir üst tura geçmek istiyoruz" ifade-
lerini kullandı.

Kupayı almak zor değil

Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildikleri yere
kadar gitmek istediklerini vurgulayan tecrü-
beli oyuncu, "Kupada he-
defimiz, gidebildiğimiz yere
kadar gitmek. Yarı final zor
değil. İstersen, biraz ciddiye
alırsan finale gitmek zor
değil, bunu geçmişte de ya-
şadığım için söylüyorum.
Kupayı almak da zor değil.
Yeter ki biraz ciddi olalım,
biraz isteyelim. Olacağına
inanıyorum" dedi.

SÜpEr Lig'de şampiyonluk kazanan Galatasaray, Fe-
nerbahçe, Beşiktaş, trabzonspor ve Bursaspor tarafta-
rıyla yapılan araştırmada, şiddeti tetikleyen faktörlerin
başında spor medyasında ve spor programlarında kul-
lanılan dilin geldiği belirlendi. türkiye Futbol Federasyo-
nunda (tFF) 12 sene klasman hakemliği yapan Siirt
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(BESYO) Öğretim Üyesi Dr. Servet reyhan, antalya'nın
Kundu turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 17.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nde hakemlik kari-
yeri sırasında çokça şiddet olaylarıyla karşılaştığını söy-
ledi. Bu durumun nedenlerini ortaya koymak
istediklerini aktaran reyhan, ankara Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. recep Sürhat
Müniroğlu ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi prof. Dr. ahmet azmi Yetim ile "türkiye
Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Olan Futbol takımı ta-
raftarlarının ve Futbol Kamuoyunun Futbolda Şiddete
ilişkin Görüşlerinin incelenmesi" başlıklı bir araştırma
gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Spor medyasına dikkat edilmeli

araştırmanın iki bölümden oluştuğuna değinen reyhan,
nicel bölümde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Gala-
tasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, trabzonspor ve Bursas-
por taraftarından oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişiyle, nitel
bölümde ise futbolun paydaşları olan teknik direktörler,
antrenörler, hakemler ve spor medyasından kişilerle gö-
rüşme yaptıklarını ifade etti. Kamuoyunda, hakemlerin
şiddeti tetiklediğine dair genel bir kanı olduğunu anlatan
reyhan, "Hakem karar verir, taraftar ve yöneticiler şid-
deti uygulamaya başlar, diye düşünülüyor. Bu çalışma,
hakemin dışında bazı etkenlerin de şiddete neden ol-
duğunu ortaya koydu. Futbolda şiddeti tetikleyen
etkenlerin başında, spor medyası ve spor
programlarının kullandığı dil geliyor. teknik
direktör, antrenör ve yöneticilerin demeç-
leri, futbolcu davranışlarından sonra
hakem kararlarının da şiddeti tetikle-
diği ortaya çıktı." diye konuştu.
HaBEr MErKEZi

Servet reyhan, kulüp idare-
cilerinin taraftarla arasında
olan rant ilişkilerinin de şid-
deti tetikleyen etkenler ara-
sında olduğunu belirterek,
şunları kaydetti: "Futbolda
fair play düşüncesinin
hakim kılınması gerekiyor.
Futbolda bir dil problemi var.
Bunu spor medyasında da ta-
raftarlarda da görüyoruz. 'Öl-
meye ölmeye geldik, bu maçı
almaya geldik.' diye tezahürat
yapan taraftar var. Bir insan
maça niye ölmek için gelir? Bu da
düşündürücü bir durum. Şiddet kül-
türü içinde aidiyeti hissetmek için ne
yazık ki kulübümüz adına 'Ölmeye gel-
dik.' diyoruz. Neticede tribünlerde ölen in-
sanlarımız da olmuştur. Futbolda şiddetin
önüne geçmek için dilimizi düzeltmemiz gere-
kiyor. Futbolun aslında keyif ve seyir amaçlı bir
spor olduğunu insanlara anlatmamız lazım. Yöneti-
cilerimizi, spor basınını ve futbolcularımızı bilinçlendir-
memiz gerekir." 

Planın Özü : BEŞİKTAŞ İlçesi, Yıldız Mahallesi, 511 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı
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S üper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde
Gençlerbirliği ile 91. randevuya çıkacak. Ligde
son 4 haftada kaybetmeyen kırmızı-siyahlılarla

oynayacak olan sarı-lacivertliler, rakibine karşı daha
önce oynadığı 90 müsabakada 45 galibiyet, 15 mağ-
lubiyet aldı. 30 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in ilk 13 haftasında oynanan maçların ilk
yarılarında en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe
(13 gol), aynı zamanda ilk 15 dakikalarda trab-
zonspor ile birlikte en fazla gol bulan iki ekipten biri
(4 gol). Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper
Lig maçında da gol atan Fenerbahçe (8 galibi-
yet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet), en son
Nisan 2013'te 2-0 kaybettiği karşı-
laşmada gol sevinci yaşaya-
mamıştı.

Muriç kazandırıyor

Fenerbahçe'nin sezon
başında Çaykur ri-
zespor'dan transfer
ettiği Kosovalı fut-
bolcu Vedat Muriç
takımını sırtlayan
isim oldu. ilk 11'de
çıktığı son 4 Süper
Lig maçında 4 gol
atan Vedat Muriç, ilk 7
karşılaşmada rakip file-
leri 3 kez havalandırdı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de attığı gol-
lerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (7 golle
9 puan) oldu.

Lider Kruse'un golü yok

Sezon başında Bundesliga ekibi Werder Bremen'den
transfer olan Max Kruse, ligde en çok şut çeken isim
olmasına rağmen henüz golle tanışamadı. Süper Lig'de
13 haftada rakip kaleye 26 şut çeken alman oyuncu,
geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da
çektiği son 26 şutta 6 gol kaydetmişti.

Yanal, Hamzaoğlu'na karşı önde

Ersun Yanal, teknik direktörlük kariye-
rinde Hamza Hamzaoğlu ile oyna-

dığı 7 Süper Lig maçının 4'ünde
üstün taraf oldu. Bu maçlarda

Hamza Hamzaoğlu'nun ta-
kımları ise 2 galibiyet elde
etti. Söz konusu maçlarda
1 kez ise eşitlik bozul-
madı. Son 3 mücadelede
üstün gelen taraf ise
Ersun Yanal'ın ekipleri
oldu. Hamza Hamzaoğlu
göreve geldikten sonra

oynadığı 4 maçtan 8 puan
çıkaran Gençlerbirliği, sezo-

nun ilk 9 haftasında 6 puanda
kalmıştı. DHa

Fenerbahçe'de sakatlıkları dolayısıyla Victor
Moses, Hasan ali Kaldırım, Mevlüt Erdinç ve

sarı kart cezası dolayısıyla Nabil Dirar, Gençler-
birliği karşısında forma giyemeyecek. Bu akşam
saat 20.30'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda
oynanacak olan mücadeleyi hakem ali Şansa-

lan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını
Kerem Ersoy ve ismail Şencan yapa-

cak. Maçın dördüncü hakemi ise
Direnç tonusluoğlu ola-

cak.

Sakat ve 
cezalılar
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam
Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. İki takım arasında daha önce
oynanan 90 karşılaşmada sarı-lacivertliler 45, Gençlerbirliği
15 kez kazandı. 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı
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Sporda şiddetin
sebebi üslup

Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımların
taraftarıyla yapılan araştırmada, şiddeti 

tetikleyen faktörlerin başında spor programlarında
kullanılan dilin geldiği ortaya çıktı

Rant ilişkileri de
şiddeti tetikliyor

Konuşacak 
bir şey yok!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında 
Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da Teknik 

Direktör Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada,
“Bugün konuşacak fazla şey yok. Tek söylenecek şey, 

Tuzlaspor’u tebrik etmek” ifadelerini kullandı
Ziraat türkiye Kupası 5. turu'nda tFF
2. Lig temsilcisi tuzlaspor'la eşleşen
Galatasaray, sahasındaki ilk maçtan 2-
0'lık mağlubiyetle ayrılırken teknik Di-
rektör Fatih terim karşılaşmanın
ardından düzenlenen basın toplantı-
sında açıklamalarda bulundu.
Bugün söylenecek çok fazla şey ol-

madığını ifade eden terim,
“Bugün söylenecek en önemli

şey, tuzlaspor'u tebrik etmek.
Oynanan oyuna da çok

kötü demek lazım. Biz-
den daha çok koştu-

lar, uğraştılar,
didindiler,

gol de

attılar, 2-0 da öne geçtiler ve bitirdiler.
tebrik ediyorum. Kendi oyuncularıma
söyleyeceğim şey, keşke şanslarını de-
ğerlendirselerdi. Bunun bahanesi yok.
açıkçası forma verdiğim oyuncuların
bu formayı çıkarmamasını isterdim ve
sezon sonuna kadar da bana bu for-
mayı mecbur etmelerini isterdim.
Bana göre oyunun en iyisi, en genç
olan Emin'di. 16 yaşında çok da kolay
değil. Galatasaray, rakibin oynamasına
müsaade edemez. rakibi kendi saha-
sında kapatır, kontrataklara da hazır-
lıklı olur. Bugün çok pozisyon da
bulamadık, konuşacak fazla bir şey
yok. Bugün sahada neredeyse, ‘Hocam
bana bu formayı niye verdin' diyecek
futbolcular vardı” ifadelerini kullandı.
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İhale Yeri : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK
YÜKSEKOKULU-KONFERANS SALONU
İhale Tarihi :13/12/2019
İhale Saati : 10:00
İhale Usulü : AÇIK İHALE
Şartname Ekleri ve Şartname 150,00 TL Karşılı-
ğında Satın alma Biriminden Alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.

Katılımcıdan İstenen Belgeler
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Be-
yannamesi veya İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza be-
yannamesi
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişili-
ğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel ki-
şiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere il-
gili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gös-
teren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici temi-
nat ödeme dekontu
Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif 
mektubu
Vergi veSgk Borcu yoktur yazıları.(Güncel 
Tarihli)
Ticaret Sicil a ve b bendi yazıları

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: T.C İstanbul
Şişli Meslek Yüksekokulu-İhale Komisyonu
13.12.2019 Saat :09.00’a Kadar
(Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:100 Kat :5
D.504 ŞİŞLİ/İSTANBUL)
Geçici Teminat Miktarı: Teklif Verilen ihale tutarı-
nın en az %3 ü belirtilen banka hesabına geçici
teminat olarak yatırılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhale Adı: T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU – PROMOSYON MALZEMESİ 

BASIM VE ALIM İHALESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1096192)




