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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Giresunlularla bir araya

geldi. Kılıç, “Görev sürem boyunca
kimseyi bölüştürmeden, ötekileştirme-
den, kutuplaştırmadan, şu bölgeden
geldi, şu partiye oy verdi demeden,
elimden geldiğince eşit şekilde arka-
daşlarımla hizmet sunmaya çalıştım.
Benim karnemi artık 31 Mart günü 
vereceksiniz” dedi. I SAYFA 9
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Karnemi seçimde 
vereceksiniz

sAyFA 3Mehmet MerT

B.Çekmece’yi
HDP belirler!

sAyFA 4bahadır sÜGÜr

Bugün 
Kandil! 

sAyFA 5Ayhan onGun

Nisandan
sonra siyaset...

sAyFA 7utku kıZılTAn

Hani nerde adil
gelecek? 

sAyFA 9Mustafa dolu

Beka ve terör
gerginliği

sAyFA 11yavuz AkbulAk

Sezon
sonu...

Bakırköy Adalet Sarayı
önünde silahlı saldırı sonucu

bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre
14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir ci-
nayet davası görüldü. Adliye polisi 
davanın taraflarını yarım saat arayla
güvenlik kapsamında adliyeden çı-
kardı. Yarım saat sonra Adliye 
çıkışında taraflar karşılaştı. Cinayet
davasında yargılanan 22 yaşındaki 
tutuklu sanığın babası Abdullah Ö., 
tanıklardan Eren C. ile tartıştı. Tartış-
manın kavgaya dönüşmesiyle sanığın
babası, Eren C. (16)'yi vurdu. Kalça-
sından yaralanan Eren C. hastaneye
kaldırılırken gözaltına alınan Abdullah
Ö.’nün ilk ifadesinde, “Kemerle bana
vuracaktı. Ben de silahla karşılık 
verdim” dediği öğrenildi.

Adliye önünde 
silahlı saldırı

TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

ç

çökTÜkTen sonrA eyVAH PArA eTMeZ
Büyük bir deprem bekleyen İstanbul’da her ne kadar kentsel
dönüşümün öneminden bahsedilse de birçok bina kendili-
ğinden çökmeye devam ediyor. Bütün kolonları patlayan Sir-
keci Aile Sağlığı Merkezi de resmen çökeceği günü bekliyor. 
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yA onArın yA dA bAŞkA yere TAŞıyın!
İstanbul Valiliği'nin hemen
arkasında bulunan Ebus-

suut Caddesi'ndeki Sirkeci Aile
Sağlığı Merkezi'nin kolon ve kiriş-
lerinde derin çatlaklar oluştu. 
Ortaya çıkan görüntü sağlık mer-
kezindeki çalışanlar ile buraya
gelen vatandaşları endişeye sevk
etti. Sağlık merkezine ilaç yazdır-

maya gelen bir kişi, binanın eski
bir yapı olduğunu belirterek, 
“Binadaki çatlakları daha önce
gördüm. Bu bina eski bir bina.
Yaklaşık 7 senedir burada bulu-
nan aile hekimimizden ilaç yazdı-
rıyorum. Ya onarılsın ya da başka
bir yere taşınsın. İnsanlar buraya
hasta olarak geliyor” dedi. 

ç
kolon Ve kİrİŞlerde çATlAklAr VAr

Bir başka vatandaş ise çat-
laklarının rahatlıkla fark

edilir düzeyde olduğunu belirterek
önlem alınması gerektiğini kay-
detti. Sağlık merkezinin içinde 
çekilen görüntülerde kolon ve ki-
rişlerde çok sayıda derin çatlak ol-
duğu görülüyor. Kolon ve
kirişlerdeki çatlakların her geçen

gün arttığı, sıvasının bile dökül-
düğü belirtiliyor. Tarihi Yarıma-
da'da İstanbul Valiliği'nin arka
bahçe duvarının bitişiğindeki ya-
pıda sağlık merkezinin yanı sıra
çok sayıda da iş yeri bulunuyor.
Kısa bir zaman önce Kartal'da bir
bina çökmüş 24 kişi hayatını kay-
betmişti. 

ç

Birbiri ardına çöken binalarla gündeme gelen İstanbul’da vatandaşlar diken 
üzerinde yaşıyor. Her gün yüzlerce kişinin geldiği Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi’nin
de kolonlarının çatladığı, her an çökme riskiyle karşı karşıya olduğu görüldü
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalış-

malarını Küçükçekmece'de sürdürdü. Gazeteci-
lere açıklamada bulunan Yıldırım, CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İma-
moğlu'nun kendisine “İstanbul'un sorunlarını 
birlikte konuşalım” çağrısının sorulması üzerine,
“Konuşuyoruz zaten, bütün adaylar sahada ko-
nuşuyor, İstanbullular da dinliyor, 31'inde de
karar verecek” ifadelerini kullandı. Yıldırım,
seçim anketlerinin sorulması üzerine de “Benim
işim anket değil. Gerçek anket 31 Mart'ta 
sandıkta ortaya çıkacak” yanıtını verdi. 

ç Cem Kara 
bİr süre 
çalışamayacak

CHP Çatalca İlçe Baş-
kanı Halil Gök, Belediye

Başkanı Cem Kara'nın önceden
planlanmış rutin tedavi süreci
nedeniyle kısa bir süre seçim
çalışmalarına ara verdiğini
açıkladı. “Başkanımız bu 
süreçte saha çalışmalarını,

Meclis üyelerimize ve CHP
İlçe Başkanlığı’na ve siz
değerli halkımıza emanet
etmiştir” diyen Gök, “Bu
süre zarfında bizler, Çatal-
ca’mızda Cumhuriyet Halk
Partisi Ailesi olarak takım

ruhumuzu koruyacak, her
zaman ve her şartta halkımız

için çalışmaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
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Kasımpaşa’ya ıtına
göstereceğız

Kasımpaşa’ya itina
göstereceğiz

CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Adayı

Ekrem İmamoğlu, seçim çalış-
maları kapsamında geldiği Be-
yoğlu'nda esnaf ziyaretleri yaptı,
vatandaşlarla sohbet etti. İma-
moğlu, “Beyoğlu özel bir yer.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın
mahallesi Kasımpaşa'nın da
burada olmasından ötürü
itinalı bir şekilde burada
hizmetimizi sürdüreceğiz”
dedi. I SAYFA 9
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cOKTu cOKEcEK!

Hürriyet Mahallesi'nde bir va-
tandaşın hayatını kaybettiği 

patlama sonucu çıkan yangında kulla-
nılamaz hale gelen apartman dairesi,
Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından yenileniyor.
“Vatandaşlık görevimizi yerine getiri-
yoruz” diyen Belediye Başkanı Akgün,
“Her zaman halkımızın yanındayız”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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Belediye Fen İşleri
boya badana yaptı

AK Parti Esenyurt Belediye Baş-
kan adayı Azmi Ekinci, ilçede

bulunan kaplıcaları vizyoner çalışma-
larla İstanbul'un termal sağlık merkezi
haline getirerek yabancı turist çekmeyi
hedeflediklerini belirtti.  AK Parti
Adayı Ekinci, “Termal tesislerin stan-
dartlarını yükseltip ilave tesisler yapa-
cağız” diye konuştu. I SAYFA 5
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Termal tesisler
dünyaya açılacak

Azmi Ekinci

Adnan Kahveci Mahallesi'nde
vatandaşlarla bir araya gelen

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık, “Bugün
Türkiye’nin en büyük ikinci mahallesi
olan Adnan Kahveci Mahallesi’nde
bir kültür merkezi, bir spor salonu yok.
İktidarımızda Adnan Kahveci örnek
gösterilen bir mahalle olacak” dedi. 

Adnan kahveci’nin
bir spor salonu yok!

BU MAHALLE ÖRNEK GÖSTERİLECEK
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Ümraniye'de başına sert bir
cisimle vurularak hayatını
kaybeden 45 yaşındaki Arzu
Özkan'ın öz oğlu 17 yaşındaki
Tunç Özkan tarafından
öldürüldüğü öğrenildi

oz annesini
sopayla öldürdü

Ümraniye Esenevler Ma-
hallesi Firuze Sokak 34

numarada işlenen cinayet aydın-
lığa kavuştu. Dün sabah saatle-
rinde başına sert bicisimle aldığı
darbe sonucu hayatını kaybeden
bir çocuk annesi Arzu Özkan
(45)'ın öz oğlu tarafından öldü-

rüldüğü ortaya çıktı. Baba ve
oğlu ifadesi alınmak üzere polis
merkezine götürüldü. Tunç Öz-
kan'ın polis merkezindeki ilk ifa-
desinde annesi ile ders çalışma
konusunda tartıştığını ve anne-
sine sopayla vurduğunu itiraf et-
tiği öğrenildi. I SAYFA 3
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Annesİnİ öldÜrdÜĞÜnÜ İTİrAF eTTİ

Yerel seçim çalışmaları kapsa-
mında CHP ve İYİ Parti ilk kez

ortak miting düzenledi. İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de

halka hitap etti. Mitingde konuşan CHP li-
deri Kılıçdaroğlu, “Bizim İYİ Parti ile işbir-
liğimiz ülke çıkarları içindir. Bizim
mücadelemiz; bayrak, gelecek ve Mustafa
Kemal’in çağdaş Türkiye’si içindir” dedi. 
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CHP
Lideri Kemal

Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti 
Lideri Meral Akşener 

Denizli’de birlikte 
halka hitap etti. 

Anne bAbA nAsılsA

çocuk öyledİr
HABERİN DEVAMI SAYFA 2’de

AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım

Ekrem 
İmamoğlu

AKıllANMAdıNız Mı?

istanbullular
bizi dinliyor!

İTTİFAKTAN ORTAK MİTİNG

Ali Kılıç

Arzu
Özkan



Ü sküdar Üniversitesi NPİSTAN-
BUL Beyin Hastanesi’nden Psi-
kiyatri Uzmanı Dr. Mahir

Yeşildal, ebeveyn davranışlarının çocuklar
üzerindeki etkisi hakkında önemli değer-
lendirmelerde bulundu. “Çocuk yetiştirir-
ken temel kaidelerden biri çocuğu sözlerle
eğitmek yerine, davranışlarla eğitmektir”
diyen Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, “Mesela
eve misafir gelir, 23.00-00.00 gibi kalkar,
anne-baba ‘Oturun daha yeni gelmiştiniz’
der. Misafir gider, bu defa da ebeveyn, ‘Bir
türlü gitmediler’ der. Çocuk oradan ikiyüz-
lülüğü öğrenir. Bu çocuğa dürüst davran-
mamak, ikiyüzlü davranmanın normal bir
şey olduğunu gösterir. Şiddet noktasında
aile içerisindeki problemleri çözme beceri-
mizi çocuğa öğretmemiz gerekiyor” şek-
linde konuştu.

kızlar anneyi erkekler 
babayı örnek alır

Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, “Kız çocukları
annelerini, erkek çocukları da babalarını
rol model alır” diyerek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bir kız çocuğunun hayatındaki ilk
erkek babasıdır ve kız çocukları, bir başka
erkekle nasıl iletişim kuracaklarını babası
ile kurduğu ilişki ile öğrenir. Erkek için de

aynı şey söz konusudur.

çocuğunuzun fikrini sorun

5 yaşındaki çocuğu kendi kafasına
göre giydirmemek gerekiyor. 3 tane
tişörtü koyup, ‘Kızım-oğlum han-
gisini giymek istiyorsun’ diye sor-
mak gerekiyor. Kendi özgür
iradelerini ortaya koyabilecekleri
bir yetişme modelini koymak
lazım.

Sorunları gizlemeyin

Bir problem çıktığında aile içerisinde
şuna da çok karşıyım; problem var,
‘Çocuğun yanında susalım’. Hayır efen-
dim, eğer evinizde mali bir problem varsa,
bunu çocuğun önünde konuşmanızın bir
sakıncası yok. İkili ilişkilerinizde bir prob-
lem varsa, bunu medeni insanlar gibi ko-
nuşacaksanız, lütfen çocuğun önünde
konuşun. Çünkü çocuk sizden sorun çöz-
meyi öğrenecek. Mesela anne-baba boşa-
nacak, ‘Çocuğumuzun en azından soyut
düşünme becerisi gelişsin, 6-7 yaşına
kadar bekleyelim, boşanmanın ne oldu-
ğunu anlayabileceği yaşa kadar erteleye-
lim’ diyorlar ve o yaşa kadar, evin
içerisinde hiçbir sorun yokmuş gibi davra-

nı-
lıyor.
Çünkü ‘Aman ço-
cuğun psikolojisi olumsuz etkilenir’ diye,
sorunlar sofraya, çocuğun oyun alanına
getirilmiyor. Çocuk güllük gülistanlık gi-
derken, birden bire anne-babasının boşan-
dığını öğreniyor. Neden boşandığını
kimden öğrenecek? Anneanneden, baba-
anneden yani taraflı kişilerden öğrenecek
ve olayları çarpık bir şekilde öğrenmiş ola-

cak. Dolayısı ile burada çocuk yetiş-
tirirken, eğer medeni bir biçimde

ilişki kurabiliyorsanız, çocuktan
bir şeyleri gizleyip saklamanın
anlamı yok. Çocuğun olduğu
ortamda belediye seçimlerini
de konuşmalısınız, artan kuru
yemiş fiyatlarını da tanzim
satış noktalarını da… Bütün
bunları konuşarak çocuğa
hayatı öğretebiliriz.”

İletişim şekli etkiler

Üsküdar Üniversitesi NPİS-
TANBUL Beyin Hastanesi’nden

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşil-
dal, anne-babanın istikrarsız davranış-

larının çocuk üzerindeki etkileri hakkında
şunları söyledi:
“Baba işe gidiyor, anne kayınvalideden,
görümcelerden şikâyet etmeye başlıyor.
Babanın eve geldiğinde çizdiği tablo
apayrı. Anne susmuş, bu konularla ilgili
hiçbir şey söylemiyor, baba diyor ki; ‘Senin
annen, 20 sene önce koltuk alırken de
böyle yapmıştı’. Çocuk ikili bir mesaj almış
oluyor. İstikrarlı bir iletişim ve ilişkiyi böyle
bir ailede büyümüş bir çocuğun geliştir-
mesini beklemek mümkün mü?” Dha
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Çocuk yetiştirirken söz odaklı
değil, davranış odaklı eğitimin

esas alınması büyük önem
taşıyor. Kız çocuklarının 

annelerini, erkek çocuklarının
ise babalarını rol model

aldıklarına dikkat çeken Uzm.
Dr. Mahir Yeşildal, çocuğun

anne-babadan örnek aldığı
davranışları, ilerleyen 

zamanlarda kendisinin de
gerçekleştireceğini vurguladı
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTaNBUl Beyin Hastane-
si’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, sözlerini
şöyle tamamladı: “Erkek çocuksa, eğer annesi ile ba-

bası arasında sağlıklı bir ilişki yoksa ve kendisi baba ile
özdeşleşip, anne ile sağlıklı bir iletişim kuramamışsa, ba-
bası annesine nasıl davranıyorsa, aynı şekilde davrana-

cak. Babası annesine nasıl davranıyorsa, o da aynı
şekilde davranacak. O çocuk sürekli babasından yakı-
nacak, ‘Benim babam böyle yapmıştı, benim babam

anneme şiddet göstermişti, benim babam para
vermiyordu’ vb. diyecek; ama babasının yap-

tığının 5 katını kendisi yapacak. Çünkü
başka bir şey bilmiyor.”

5 KATINI 

YAPAR 

Dİş sıkmanın 
yol açtığı 

7 sorun
MemorialBahçelievler Hastanesi Ağız ve Diş
Sağlığı Bölümü’nden Uz. Dr. Esma Geçkili,
diş sıkma ve gıcırdatma ile ilgili bilgi verdi

Diş sıkma, gün içerisinde ve
uyku sırasında diş gıcır-
datma veya sıkma biçiminde

gerçekleşen ağzın sert ve yumuşak do-
kularında çeşitli olumsuzluklara yol
açan istem dışı bir çiğneme sistemi ra-
hatsızlığıdır. Günlük aktiviteler sıra-
sında bireylerin dişlerini temasta tutup,
onlara kuvvet uygulaması çok sık rast-
lanan bir durumdur. Bu tip aktiviteler
gün içinde bir şeylere konsantre olun-
duğunda ya da yoğun fiziksel kuvvet
sarf edildiğinde de görülmektedir.

Stresli günlerde sıkıyorsanız...

Diş sıkma, psikolojik, genetik ve stres
faktörlerine bağlı olarak gelişebilmekte-
dir. Pek çok hastada beraberinde psiki-
yatrik belirtilerin de bulunuşu
gözlemlenmiştir. Bu sendrom ile ilgili

yapılan çalışmalarda, hastaların psiko-
lojik ve psikiyatrik açıdan da değerlen-
dirilmelerine ihtiyaç duyulduğu
bilinmektedir. Psikolojik etkenler var
olan ağrıyı ve yakınma şiddetini artıra-
rak ağrıyı gidermek için uygulanan te-
davilere yanıtı azaltabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda stresli ve yorucu
günlerden sonra diş sıkma veya diş gı-
cırdatmada artış gözlenmektedir. Bu
alışkanlıkların anksiyete, sinir, kaygı ve
depresyon ile ilişkisi olduğu 
bilinmektedir.

Diş sıkmanın yol açtığı 
7 problem

ÜDiş sıkma neticesinde dişlerde, ek-
lemlerde, dokularda gerilmeler ve ağrı
meydana gelmektedir.
ÜDiş sıkma diş aşınmalarına yol aça-

bilmektedir.
ÜDiş sıkma devam ettiği sürece oral
bölgedeki hasar daha da artar; diş mi-
nesinde çatlaklar, dişlerde hassasiyet,
mine kırıkları ve renklenme 
görülebilmektedir.
ÜUzun vadede kemik erimesi ve diş eti
çekilmesi ile karşılaşılabilmektedir.
ÜDiş sıkmayı sürdürenlerin çoğu 
geniş restorasyonlara ihtiyaç 
duyabilmektedir.
ÜBaş ağrısına neden olabilmektedir.
ÜDiş sıkma ve diş gıcırdatma yüz kas-
larında ve çiğneme kaslarında büyü-
meye neden olur. Bu da uzun dönemde
kare çene görünümüne neden olabil-
mektedir. Ayrıca bu kaslarda ağrı, has-
sasiyet, yorgunluk ve fonksiyonel
sınırlanma görülmektedir.
Dha

Kadınlar alışverişe ne kadar harcıyor?
kaDıNlarıN alışveriş yaparken duygu-
larına göre hareket ettikleri, bütçelerine
en fazla hasarı ise kırık kalple alışverişe

çıktıklarında verdikleri belirlendi. 500’ü aşkın sanal
mağazadan alışveriş yapan herkese nakit para
ödeyen avantajix.com, 8 Mart Dünya kadınlar
Günü dolayısıyla kadın üyelerinin bir kısmına, alış-
veriş arzularını tetikleyen nedenleri ve bu dö-
nemde ne kadar harcama yaptıklarını sordu.
ankete yanıt veren kadınların alışverişte en fazla

harcamayı, biten bir ilişki, eş ya da erkek arka-
daşla yaşanan sert tartışmanın ardından yaptıkları
ortaya çıktı.

ÜzgÜnken çok harcıyorlar

kırık kalple çıkılan alışverişler kredi kartı limitlerini
zorlayıcı boyutlara ulaşabiliyor. Bu ruh haliyle yapı-
lan alışverişlerin ortalaması ise 210 lirayı buluyor.
İndirim ya da kampanya dönemlerinde kadınlar
kendilerini mutlaka alışveriş yapmak zorunda his-

sediyorlar. Sosyal medyada görülen bir reklam, bir
e-posta bile kadınların ortalama 185 lira harcama-
larına yol açıyor. aybaşı ya da artık aybaşının ye-
rine geçen kredi kartı hesap kesim tarihlerinde de
kadınlarortalama 140 liralık alışveriş yapıyorlar.
Büyük bir taksidin sona ermesi de kadınların alış-
veriş için kendilerini özgür hissettikleri günlerin ba-
şında geliyor. Taksidin son ödemesini yapar
yapmaz çıkılan alışverişte kredi kartlarına orta-
lama 120 liralık ekstra yük biniyor.

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olma-
nın birinci adımı doğru cilt temizleme alış-
kanlığı edinmektir. Cildimiz vücudumuzun

en dış tabakası olduğundan dış ortamla sürekli etkile-
şim halindedir. Bütün gün cildimizde toplanan toz ve
kirin temizlenmesi, gözeneklerin tıkanmasını ve akne
oluşumunu engeller. Temiz bir cilde sahip olmak ve onu
korumak aslında düşündüğünüzden daha kolaydır. Yap-
manız gereken şey bunlara dikkat etmektir:

lSabah ve akşam yüzünüzü yıkayın. ılık su ve yüzü-
nüze uygun temizleme ürünü kullanın. Yüzünüzü yıka-
dıktan sonra hafif nemli bırakın.

lEgzersiz sonrası temizlenin. Düzenli egzersiz, do-
laşımı düzenleyerek vücudunuz için olduğu kadar cildi-
nizin sağlığını da olumlu yönde etkiler. ancak egzersiz
sonrası ölü deri tabakası ve bakterilerden arınmak için
duş almayı ve yüzünüzü yıkamayı ihmal etmeyin.

lYüz havlunuzu ve yastık kılıfınızı sık sık değiştirin.
Telefonunuzu ve klavyenizi temiz tutun. Yüz temizliğini
ne kadar iyi yapsanız da, yüzünüze temas eden şeyler
temiz değilse temizlik bir işe yaramayacaktır.

lNemlendirici kullanın. Özellikle yağlı cildi olanlar
cildinin yağlanacağından korkarak nemlendirici kullan-
mıyor. ancak bu cildin daha fazla yağlanmasına neden
oluyor. Gözenekleri tıkamayacak özellikte yağsız bir
ürün tercih etmelisiniz.

lGüneş kremini ihmal etmeyin. Güneşten gelen ult-
raviyole ışınları cildinizi kurutur ve cildinizin daha fazla
yağ salgılamasına neden olur. Daha önemlisi bu ışınla-
rın kanserojen özelliği vardır. Dolayısıyla evden çıkar-
ken güneş kremi sürmeyi asla unutmayın.

lMakyajınızı temizlemeyi unutmayın.

Sağlıklı cildin
şartları
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N e yazık ki her seçim öncesi 
konuştuğumuz ama bir türlü de 
gerekli tedbirleri alamadığımız 

sahte seçmen durumları bu seçimler öncesi de
konuşulur oldu.

Hani taşıma seçme durumu var.
Suriyeli seçmen durumu var.
Görevli sandık görevlilerinin özel tercih

edilme durumu var.
Bir de görevli polislerin oy kullanma du-

rumu var.
Hele hele şu mürekkep olayı kalktıktan

sonra daha da bir çok oy çalma durumu söz
konusu oluyor.

***
CHP Büyükçekmece Belediye Başkan

Adayı Hasan Akgün geçtiğimiz gün bir tel-
evizyon programında yaptığı konuşmada; 31
Mart Yerel Seçimi ile ilgili olarak, 5 bin poli-
sin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumu
aldıklarını, sağ görüşlü 2 gazeteciden kendi-
sine uyarı geldiğini söyledi.

Akgün bu iddiayı başka bir ilçe belediye
başkanı veya adayı olarak ortaya atsaydı
belki fazla ilgi çekmezdi.

Ancak; 2014 yerel seçimlerinde CHP’li
Hasan Akgün'ün 60 bin oy, AK Parti adayının
ise 57 bin oy aldığı Büyükçekmece söz konusu
olunca.

Beş bin oy ile kazanan kişinin değişeceğini
söyleyebiliriz.

***
Peki bu konuda yasalarımız ne diyor.
Seçim Kanunu'nun 298'e 94.Maddesince şu

ifade yer almakta.
Geçici emniyet müdürlüğü personeli ancak

ikamet ettiği yerde mahalle muhtarına ve ilçe
belediye başkanına oy kullanabilir. Şayet gö-
revli memur ise ve ikamet ettiği ilçe dışında
ama aynı zamanda aynı şehirde oy kullana-
caksa sadece Büyükşehir Adayı'na oy kullana-
bilir. Şehir'de farklı ise geçici memur hiçbir
adaya oy kullanamaz.

***
Evet, polis devlet memuru olduğu için oy

kullanacağı sandıkta ikametgahı görev yap-
tığı şehir olmak zorundadır.

Ankara'da görev yapan polis ikametgahı
Ankara iken İstanbul'a tayin olursa ikametga-
hını oraya almak zorundadır.

Bu polis seçimde İzmir'e görevlendirilirse
görev yeri olan İzmir'de sadece genel seçim-
lerde cumhurbaşkanı için oy kullanabilir, mi-
letvekilliğ için bile kullanamaz.

Anlayacağınız mantık şunu söylüyor.
İster polis ol ister başka bir memur, ancak

oturduğun veya ikametgahın olan yerin yöne-
ticisini seçebilirsin...

***
Bu konuda daha önce Yüksek Seçim Ku-

rulu (YSK), İçişleri Bakanlığı'nın 24 Hazi-
ran'daki seçimde geçici görevli olarak başka
illere kaydırılan ve o ilde seçmen listesine ka-
yıtlı olamayan polislerin kimlik gösterip oy
kullanmaları talebini reddetti.

Yasalar açıkça böyle derken ve YSK bu
yönde talebi reddederken buna rağmen bu
söylentiler nereden çıkıyor dersiniz?

Bir taraftan Akgün gibi tecrübeli siyasiler
seçim öncesi kendince tedbir almak istiyordur.

Ekibini canlı ve konsentra tutmak 

istiyordur.
Diğer taraftan da olur ya belki söylentilerin

doğruluk payı varsa, yetkili organları hare-
kete geçirmek istiyordur.

Mensubu bulunduğu siyasi parti seçmenle-
rini sandığa taşımayı hedefliyor olabilir.

Büyükçekmece rakamları ne diyor?

2014 yerel seçimlerinde;
CHP 47,6 oran ve 60 bin 470 oy almış.
AK PARTİ 44,9 oran ve 57 bin 

026 oy almış.
MHP 3,7 oran ve 46 844 oy almış.
HDP 2 oran ve 2550 oy almış.
SP - Saadet Partisi 0,5 oran ve 

634 oy almış.

2019 genel seçimlerinde;
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
Recep Tayyip Erdoğan %45,47
Muharrem İnce %43,78
Meral Akşener %5,60
Selahattin Demirtaş %4,43
Temel Karamollaoğlu %0,54
Doğu Perinçek %0,18
şeklinde gerçekleşmiş.
2019 genel seçimlerinde;
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
AK Parti %37,86
MHP %7,74
Olarak Cumhur İttifakı %46,35 ora-

nında 69,130 oy almış.
CHP %32,87
İyi Parti %10,16
Saadet Partisi %0,95
Olarak Millet İttifakı %44,33 ora-

nında 66,113 oy almış.
HDP ise %8,95 oranında 13 345 oy almış.

Büyükçekmece'yi HDP belirler!

Bu rakamlardan da açıkça anlaşılacağı
üzere Büyükçekmece seçimleride HDP seç-
meni sonuçları belirleyici olacaktır.

HDP'nin 13 bin 345 seçmeninin içerisinde
İyi Parti ve CHP seçmeninin olduğunu da 
söyleyebiliriz.

Aynı seçmenin sadece 6 bin 620 tanesi
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'a oy
vermiş.

Bu da tam yarısına denk geliyor.
Peki HDP'nin yarısı kime mi oy vermiştir

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a

67,879 oy İnce'ye 65,365, Akşener'e ise
8,364 oy gelmiş.

Cumhur İttifakı oy toplamı 69,130 oldu-
ğuna göre Erdoğan'a oy vermeyen MHP seç-
meninden 1311 kişi İnce'ye oy vermiş.

Toparlarsak bu ilçede yerel seçimde aday
çıkartmayan yaklaşık 7 bin HDP seçmeninin
kararı belirleyici olacaktır.

AK Parti Adayı Uysal ve CHP adayı Akgün
taraftarlarından aldığım bilgilere göre son ya-
pılan anketlerde CHP 1.5 (birbuçuk) puan
önde görülüyor.

Kaldı 25 gün.
Bakalım 31 Mart'ta bu oran kapanacak mı

yoksa daha mı fazla açılacak hep beraber
bekleyip göreceğiz...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Büyükçekmece'yi HDP belirler!

Polisler canı istediği
yerde oy kullanabilir mi?

O lay sabah saatlerinde Esenev-
ler Mahallesi Firuze Sokak 34
numarada Atalay apartma-

nında meydana geldi. Bir çocuk annesi
Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde
eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden
bağrışmalar duyan komşuları durumu
polise bildirdi. Olay yerine gelen polis,
kadını kanlar içinde buldu. Bir süre
sonra gelen sağlık ekipleri kadının öl-
düğünü belirledi. Acı haberi alan yakın-
ları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri
inceleme ekiplerinin çalışmasının ar-
dından cenaze evden çıkarıldı. Arzu

Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre ta-
buta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze
daha sonra cenaze aracına konularak
Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. 

Ders çalış dedi diye vurdu

Babave oğlu ifadesi alınmak üzere
polis merkezine götürüldü. Tunç Öz-
kan'ın polis merkezindeki ilk ifadesinde
annesi ile ders çalışma konusunda tar-
tıştığını ve annesine sopayla vurduğunu
itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan
Tunç Özkan'ın emniyetteki işlemleri 
sürüyor. DHA

3

Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu
belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü
bulundu. Kadının oğlu 17 yaşındaki Tunç
Özkan tarafından öldürüldüğü öğrenildi

Beykoz'da sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği
kumaş yüklü TIR devrildi. TIR

sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yavuz
Sultan Selim Köprüsü istikameti Hüseyinli
Kavşağı'nda saat 8.30 sıralarında meydana
gelen kazada 02 AF 450 plakalı kumaş
yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimi-

yetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevre-
dekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü ka-
zayı yara almadan atlattı. Polis, kaza nede-
niyle yolda güvenlik önlemi aldı. Yan yatan
TIR'daki kumaşlar başka bir TIR'a yük-
lendi. TIR ekipler tarafından olay yerinden
kaldırıldı. DHA

Kumaş yüklü TIR devrildi

oGlu tarafından
olduruldu!

İstanbul’dan kaçtı
İzmir’de yakalandı
Gaziosmanpaşa'da, Fırat Yıldırım'ın cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda
yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı

asayiş Şube Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliği ekipleri, 17 Ara-
lık 2018'de Barbaros

Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta
Fırat Yıldırım (44)'ın cipte
uğradığı silahlı saldırı so-
nucu ölümüyle ilgili yürü-
tülen soruşturmada
şüpheli Aşık B.'yi (45) kaç-
tığı İzmir'de yakaladı.

Suçunu kabul etti

Gayrettepe'deki Asayiş
Şube Müdürlüğü'ne getiri-
len Aşık B.'nin, cinayeti iş-
lediğini kabul ettiği
öğrenildi. Aşık B. akrabası
Vefadin K.'nin, Fırat Yıldı-
rım'dan 800 bin lira ala-

cağı olduğunu, kendisinin de parayı tahsil
edebileceğini söylediği öğrenildi. Aşık B.'nin,
olay günü kiraladıkları araçla yanında akra-
baları Yunus K. ve Halil İbrahim A. ile Yıldı-

rım'ı takip ettikleri ve
aracına binerken ya-
nındaki tabancayla
ateş edip olay yerin-
den kaçtıklarını anlat-
tığı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye
sevk edilen Aşık B.
tutuklandı. Olayın ar-
dından gözaltına alı-
nan Vefadin K,
kardeşi Yunus K. ve
Halil İbrahim A. da
tutuklanmıştı. DHA

Çocuk Çocuğa Çarptı!
küçükçekmece'de
15 yaşındaki çocuğun
kullandığı otomobilin

çarptığı 5 yaşındaki çocuk ölüm-
den döndü. Güvenlik kamerasına
yansıyan kaza geçtiğimiz pazar
günü öğle saatlerinde meydana
geldi. 5 yaşındaki Mehmet

Çoban kaldırımda yürüyordu.
Bu sırada 15 yaşındaki bir çocu-
ğun kullandığı ve içerisinde 2 ço-
cuğun daha olduğu otomobil
hızla girdiği virajı alamayarak
Mehmet Çoban'a çarptı. Demir
korkuluklarla otomobil arasına
sıkışan çocuğun yardımına çevre-

dekiler koştu. Otomobili iterek
çocuğu sıkıştığı yerden kurtaran
vatandaşlar durumu sağlık ekip-
lerine haber verdi. Şans eseri
hafif şekilde yaralanan çocuk,
ambulansla hastaneye kaldırıldı
ve tedavisinin ardından taburcu
edildi. DHA

Satıcı değil hırsız
kağıthane'de bir
apartmana dini kitap
satar gibi giren bir kişi

ayakkabıları çalarak kaçtı Gü-
venlik kamerasına yansıyan olay
Kağıthane Gültepe'deki bir
apartmanda meydana geldi.
Elindeki Yasin kitabını satar gibi
sokakta ilerleyen bir kişi, apart-
mana girdikten sonra bir katta
durdu. Hırsız, ayakkabıları tek
tek inceledikten sonra iki çift
ayakkabıyı aldı. DHA

Kaza değil felaket
Başakşehir'de bir
sürücünün çarptığı ka-
dınla birlikte bir sitenin

bahçesine uçtuğu anlar güvenlik
kamerasına yansıdı. Kaza Başak-
şehir Kayaşehir Mahallesi'nde
meydana geldi. Sitenin girişine
doğru ilerleyen sürücü, fren ye-
rine gaza basında yol kenarın-
daki kadına çarptı. Kadını da
önüne alan araç sitesinin bahçe-
sine uçtu. DHA
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A K Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali
Yıldırım ve AK Parti Adalar

Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin
Vural, seçim çalışmaları kapsamında
Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde,
Cemevi temsilcileri, kanaat önderleri
ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.
İlk konuşmayı gerçekleştiren AK Parti
Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem
Öztekin Vural, "Bir Adalı kardeşiniz
olarak ben de bu ilçenin sorunlarını en
az sizin kadar iyi biliyorum. Bu yönde
birçok proje geliştirdik. 31 Mart seçim-
lerini inşallah zaferle sonuçlandırırsak,
hepsini sizler için birer hizmete dönüş-
türmeyi planlıyoruz. Tabi ki bunu ya-
parken AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayımız Binali Yıldı-
rım da bizimle beraber olacaktır. Çok
güzel bir meclis üyesi listesi hazırladık.
Bu listede Adalar için dertlenen arka-
daşlarımız var” dedi.

Adada bir ilki başaralım mı?

AK Parti Adalar Belediye Başkan

adayı Özlem Öztekin Vural’a her
zaman destek verdiğini belirten AK
Parti İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Binali Yıldırım, "Adada
bir ilki başaralım mı? Adaya kadın eli
değsin mi? Adanın ilk kadın belediye
başkanını adadan seçelim mi? Adaya
yakışır mı Özlem hanım? Kesinlikle
en iyisi olacak. Hadi bakalım, hayırlı
uğurlu olsun” diye konuştu.
Adalar ile ilgili diğer projelerini de ak-
taran Yıldırım, "Balıkçıların avlanma
alanlarıyla ilgili problemleri var. Va-
kıfların burada çok arazileri var. Sa-
hile ulaşımda sorunlar var. Bütün
bunların hepsinin planı, projesi, ha-
zırlığı tamam. Bütün bu sorunları,
ekip halinde çalışmak suretiyle çöze-
ceğiz. Adalar'a 20 kilometre bisiklet
yolu yapacağız. Öyle çarşı pazar
içinde bisiklet değil. Adanın çok mü-
sait alanları var. Buralara bisiklet yol-
ları yapılacak. Adaya olan tarifeli
sefer sayıları artırılacak. Son zaman-
larda bazı seferlerde kesintiye gidil-
miş. Bunun için gereğini yapacağız.

Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar
kurulacak, hayırlı uğurlu olsun. Ada-
lar'dan Büyükada'dan Maden Ma-
hallesi'ne spor tesisi yapacağız.
Toplam 4 bin 600 metrekarelik bir
alanda, spor kompleksinde, 150 kişi-

lik tribün, 150 kişilik konferans sa-
lonu, basket sahası, stüdyoların bulu-
nacağı bir kompleksi yapıp adaya
kazandıracağız. Adanın gençlerinin
emrine bu tesisleri vereceğiz" ifadele-
rini kullandı.  DHA
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VURAL’A
DESTEK
İSTEDİ

SEBZE VE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İha-
leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/101062
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 

34945 TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : SEBZE VE MEYVE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 54 KALEM MUHTELİF NİTELİKTE SEBZE VE MEYVE 

ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 gün içinde işe 

başlanacaktır. Malzemeler idarenin talebi doğrultusunda 
Tuzla sınırları içindeki 6 farklı noktaya haftada 6 gün peyderpey 
teslim edilecektir. Gün içinde mail faks vb. iletişim kanallarıyla 
talep edilen malzemeler takip eden gün içerisinde en geç 
saat 11:00'a kadar ilgili birime teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 gün içinde 
işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsur-
lara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin
bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
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. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliş-
kin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama isten-
meksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:957238)

MR CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/98460
1-İdarenin
a) Adresi : İ.Ü.C. VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI MALİ İŞLER 

BÜROSU 34320 AVCILAR KAMPÜSÜ AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0 212 473 72 09 - 21247372130
c) Elektronik Posta Adresi : vetmali@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet MR Cihazı Bakım ve Onarımı Hizmeti AlımıAyrıntılı 

bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İ.Ü.C. Veteriner Fakültesi Dekanlığı 34320 Avcılar 
Kampüsü - Avcılar / İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği 
Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale 
Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 14.03.2019 - 12:30
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Tica-
ret 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. 
4.2. 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 ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü.C. Döner Ser-
maye İşletme Müdürlüğü / İskenderpaşa Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sk. No:3/4
Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H
Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL 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.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

MR CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:957670)

AK Parti 
İstanbul 

Büyükşehir
Belediye 

Başkan
Adayı Binali 

Yıldırım, 
Adalar'ı 

en iyi bir 
Adalı'nın 

yöneteceğini 
belirterek, 

"Adalar'a 
20 kilometre 
bisiklet yolu 

yapacağız.
Ada’ya olan 
tarifeli sefer 

sayıları 
artırılacak" 

dedi

Ç atalca! Adı ile her şeyi ile içimin
aşkla dolduğu, eşsiz güzellikte olan
vatanım, toprağım! Dedelerim iyi ki

diyorum 1800'lü yıllarda Kırım'dan göç et-
tiklerinde iyi ki buraya yerleşmişler. 

Bugün kandil dedim ya hani; 

Ben bugün bu güzel ilçemin, eşsiz ve eşi
benzeri bulunmayan tüm insanları için dua-
lar etmek istiyorum. 

Başta tüm ölmüşlerimize Allah gani gani
rahmet eylesin! Şu an hastanelerde tedavi
gören ve bir şifa bekleyen herkese yardım
etsin. Hastane koridorlarında sevdiklerinin
iyi olabilmesi, şifa bulabilmesi için el açıp
dua eden tüm hasta yakınlarına sabırlar

ihsan etsin! 
Derdi olana, derman, borçlu

olana ferahlık versin. 

Benim ilçemin insanı dermansız derde
düşmesin. Her nerede bir yoksul, bir kimse-
siz, bir yetim varsa ona yar ve yardımcı
olsun. Hiç birimizin anasını, babasını başı-
mızdan eksin etmesin. 

Ben hep söylerim, en güzel dua, kendiniz
için değil, bir başkaları için edilen duadır. 

Seçim ile ilgili çok fazla bir şey yazmaya-
cağım bundan sonra! 

Şartlar hiç bir şekilde eşit değil. 
Ancak sadece şu kadarını söyleyebilirim. 
Kendi siyasi ikballeri için bir başkasını

ölümüne siyaset sahnesine atanlar, bugün
olmasa bile, yarın olmasa bile, bu dünyada
olmasa bile öbür dünyada bunun hesabını
vereceklerdir.

Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun.
Kandiliniz mübarek olsun. 

Bugün Kandil!  gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

adalar’ı en ıyı 
bır adalı yOnetır Küçükçekmece’de 

Karadeniz gecesi
KüçüKçeKmece Belediyesi’nin
Yahya Kemal Beyatlı Gösteri merke-
zi’nde düzenlediği Karadeniz Gecesi

renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz’in mü-
ziğinin başarılı sanatçıları Resul Dindar, Grup Ko-
liva ve Volkan Arslan gecede söylediği şarkılarla
adeta Karadeniz rüzgarı estirdi. 

Vatandaşlar horonla eşlik etti

Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, siyasi parti ve sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri de katıldı. Yahya Kemal Be-
yatlı Gösteri merkezi’ni dolduran 5 bine yakın
vatandaş sanatçıların söyledikleri şarkılara hep
bir ağızdan eşlik etti. Binlerce vatandaş, şarkıla-
rın yanı sıra tulum ve kemençe eşliğinde horon
oynadı. Gecede Karadeniz yöresi halk oyunları
ekibinin gösterileri de ilgiyle izlendi. 

Sanatçılara tam not

Resul Dindar, Grup Koliva ve Volkan Arslan söy-
ledikleri şarkılarla misafirlere zaman zaman
duygusal zaman zaman ise coşku dolu anlar ya-
şatırken, performanslarıyla izleyenlerden tam
not aldı. Küçükçekmece’de festivallerin hız kes-
meden devam edeceğini ifade eden Belediye
Başkanı Temel Karadeniz, ilçede 5 yılda yapılan
projeleri anlattı.Adalar halkıyla bir araya gelen Binali Yıldırım, “Adalar-

Bakırköy hattını tekrar kuracak ulaşıma açacağız” dedi.
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ZAYİ İLANI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim. 

Hükümsüzdür. Mustafa Mustafa 
Yabancı Kimlik No: 99526921586 

Y erel seçimlere bir aydan az bir zaman kala
tüm siyasiler 31 Marta kilitlendi.İktidarın
değişmesini sağlayacak bir genel seçim 

olmamasına karşın, bu yerel seçim sonuçları 
birçok siyasi partide dengeleri değiştirecek. 

Bunu bildikleri için liderler ve çevresindeki
kadrolar, daha çok parti içi iktidarı güçlendirme-
nin hesaplarını yapıyorlar. Aday belirlemede de
bu düşünce egemen oldu ve yarın kendilerine
parti içerisinde rakip olabilecek güçlü kişileri
mümkün olduğunca elemeye, aday göstermemeye
çalıştılar.

Oysa şu bir gerçek, seçim sonuçları nasıl
olursa olsun, 1 Nisan Türkiye siyaset tarihinde
bir dönemeç olacak.

Çok partili sistemden, giderek iki ya da üç 
partili bir sisteme geçişin izlerini taşıyan bu siyasi
atmosfer, çok sürprizlere gebe görünüyor.

O nedenle, önümüzdeki günlerde değişecek bu
yeni siyasal yapıya uygun pozisyon alması gere-
ken siyasiler, henüz bunun pek farkında değiller
gibi.

Farkında olanlar da daha şimdiden rakiplerini
ekarte etmek için güç depolamaya çalışıyorlar.

Öyle sanıyorum, Türkiye belki de tarihinin en
renkli ama bir o kadar da önemli seçimini 
yapıyor.

31 Martı kazasız atlatabilmek uğruna, pek de
ilkeli olmayan, günü kurtarmaya yönelik yapılan
ittifak ve işbirliklerinin kalıcı olup olmayacağını
da seçim sonuçları belirleyecek.

Eğer Cumhur ittifakını geriletebilecek etkide
bir seçim başarısı kazanabilirse, Millet ittifakını
daha ilkeli ve pratik temellere oturtacak bir işbir-
liği ve hatta yeni siyasi organizasyonlar gündeme
gelebilir.

Örneğin; İstanbul ya da Ankara Büyükşehirle-
rinden birini CHP alırsa, hele de buna Adana,
Mersin, Antalya, Bursa gibi bazı iller katılabi-
lirse, en azından Cumhur ittifakı yeniden 
sorgulanır hale gelecektir. Bu başarılamaz ve
hatta, CHP nin elindeki Muğla, Aydın, Eskişehir
gibi önemli kalelerden biri kaybedilirse; işte o
zaman Millet ittifakı ve özellikle de CHP de
kazan kaynamaya başlar.

Bu nokta da HDP nin demokrasi adına yaptığı
koşulsuz desteği çok doğru okumak gerekir.
Bugün iktidar bloğunun geriletilmesi adına; 
Selahattin Demirtaş’ın deyimiyle “stratejik oy
kullanacak” olan HDP ye yakın görünmekten bile
korkan, mahcup, utangaç tavırlarla onları gör-
mezden gelen muhalefet partilerinin öyle sanıyo-
rum bir kez daha kendilerini sorgulamaları
gerekiyor.

“Bizim sizin oyunuza ihtiyacımız yok, zaten
bizi desteklemek zorundasınız” türünden üstenci
ve siyasi etiğe hiç yakışmayan bir tavır takınanlar
kadar, “HDP yerine MHP kazansın “ diyenlere
inat, HDP gerçekten çok stratejik bir tavır 
sergilemiştir.

Ama hiçbir siyasi parti bunu, mecbur kalındığı
için kendilerine sunulmuş bir destek olarak 
algılama hakkına sahip değildir.

HDP nin bu tavrı demokrasi ve özgürlük 
mücadelesine yönelik önemli bir katkıdır.

Batıda kimi seçmen çevrelerinde kendi adayla-
rını çıkardıklarında, onları hainlikle suçlayan
sözde devrimcilerin, şimdi adaylarını geri çekince
HDP ye övgüler düzen ikiyüzlülüğünü anlamak
mümkün değil.

İktidar partisi ve yandaşlarının cumhur bloğu-
nun oylarını” konsolide etme” çabalarını ve HDP
dahil tüm muhalefeti neredeyse terör örgütüyle
bağlantılı göstermesi, seçime yönelik bir taktik
olarak anlaşılabilir bir durum.

Ama anayasal çerçevede kurulmuş, seçimlere
girme, demokratik siyaset yapma hak ve yetkisi
olan bir siyasi parti ve ona oy veren 6 milyonun
üzerinde yurttaşı yok sayan zihniyetle aynı dili
kullanan, onlarla birlikte anılmaktan bile çekince
gösteren sözde muhalefet, seçimler sonrası bu 
politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda
kalacaktır.

Demokrasi hepimiz için önemli ve gereklidir.
Ancak bu” kendine demokrat” solculardan da,
gerçek anlamda inançlı, muhafazakar, milliyetçi
insanlar hariç, “sözde Müslümanlardan” da bu
ülke çok çekti. Şimdilik AK Parti ve MHP ağır-
lıklı Cumhur ittifakı seçimler sonrası siyasette
milliyetçi-muhafazakar kesimin temsilcisi olarak
siyaset sahnesindeki yerini koruyacak gibi 
görünüyor.

Asıl sorun; üreten, tüketen, yoksul emekçi
kitlelerin, köylünün, memurun, esnafın, emeklinin
haklarını savunacak bir kitle partisinin eksikliğini
kim giderecek?

Sermaye ve finans çevreleriyle kurduğu girift
ilişkilerden sonra CHP nin bu boşluğu doldurması
pek mümkün görünmüyor. Hatta devrimci-
demokrat-ilerici kesimlerin örgütlenmesinin
önünde neredeyse engel durumundadır.

İçinde sosyalistlerin, barışseverlerin, demo-
kratların, sosyal demokratların ayrımsız temsil
edileceği gerçek bir emek partisine ihtiyaç var.

1 Nisandan sonra tüm yurtseverlerin yeni 
siyasal döneme göre kendilerini hazırlaması,
önyargıları ve eski, köhnemiş klasik siyaset 
tarzını bırakıp, yeni bir siyaset tarzının oluşması
için çaba göstermeleri gerekecektir.

Ne demiş Mevlana;” Dünle beraber gitti 
cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi
yeni şeyler söylemek lazım.”

5
Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Nisandan sonra siyaset 
yeniden şekillenecek

AK PArti Esenyurt Belediye Baş-
kan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt'u
marka şehir haline getirmek için

dev projeler hazırladığını söyledi. Ekinci, ilçe-
nin potansiyellerine küresel vizyon katarak
Türkiye başta olmak üzere bu değerleri Tür-
kiye ve dünyaya açmayı hedeflediklerini be-
lirtti. Bu değerlerden birinin de ilçede bulunan
termal tesisler olduğunu belirten Ekinci, termal
tesisleri ilk etapta İstanbul'un sağlık merkezi
haline getirmeyi, daha sonra da ilçenin artan
değeriyle yabancı turistleri ilçeye çekmeyi plan-
ladığını ifade etti. 

Hayaller gerçek olacak

Hazırladıkları projelerle ilçenin katma değe-

rini yükselteceklerini vurgulayan Azmi
Ekinci, "İlçemizde Allah vergisi bir nimet
olan kaplıcalarımız var. Bu termaller su ka-
litesi olarak Türkiye'nin önde gelen yerlerin-
den birisi. Burada yapacağımız bir takım
çalışmalar ve tanıtımla ilk etapta burası İs-
tanbul'un ve Türkiye'nin sağlık turizminde

önemli bir merkez haline gelecek. Termal
tesislerin standartlarını yükseltip ilave tesis-
ler yapacağız. İlçe için yaptığımız diğer pro-
jelerle birlikte ilçenin görünümü ve algısı bir
hayli değişecek ve cazibe merkezi haline ge-
lecek. Esenyurtumuzda bulunan 3 bin fab-
rika için açacağımız 3 bin show- roomu

barındıran ticaret merkezi bizi küresel öl-
çeğe taşıyacak. Bu merkezle çekeceğimiz
yılda 60 bin kişilik yabancı müşteriler kaplı-
calarımızdan da yararlanacak. Bunun yanı
sıra yapacağımız iç ve dış tanıtımla tesisler
yerli ve yabancı turist için çekim merkezi
olacak" açıklamasını yaptı. 

BADANA YAPTIBADANA YAPTIBADANA YAPTIBADANA YAPTIBADANA YAPTIBADANA YAPTIBADANA YAPTI
Geçtiğimiz günlerde Tepecik Hürriyet Mahallesi Sünger Sokak’ta bir binada 1 vatandaşın hayatını kaybettiği patlama sonucu çıkan
yangında kullanılamaz hale gelen apartman dairesi, Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından baştan sona yenileniyor

Patlama sonrasında çıkan üzücü
yangın olayını yakından takip eden
büyükçekmece belediye başkanı

Dr. Hasan akgün, ekibine kullanılamaz
hale gelen dairenin yenilenmesi talima-

tını vermişti. Çalışmalarına başlayan
ekipler daire içerisinde meydana gelen
hasarın tamamını ortadan kaldırmak ve
evde yaşayan ailenin hayatına katkı
sağlayabilmek için seferber oldu. 

Görevimizi yapıyoruz
Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip
eden başkan akgün, "Ekibimle birlikte, Hürri-
yet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir va-
tandaşın hayatını kaybetmesine neden olan  

elim kazada, kullanılamaz hale gelen apart-
man dairesini yenilemeye koyulduk. Vatan-
daşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Hayatını
kaybeden vatandaşımıza allah’tan rahmet, se-
venlerine sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu. 

Belediye’den taziye evi 
Türkoba Nene Hatun Camii'ne büyükçekmece belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından taziye evi inşa edildi. böl-
gede ikamet eden vatandaşların istekleri doğrultusunda ger-

çekleştirilen çalışmalarda taziye evi içerisinde;
boya çalışmaları, alçı çalışmaları, elek-

trik, doğalgaz ve temiz su hattı çe-
kildi. ayrıca taziye evinin içerisine

mutfak yapıldı ve cami zemini
baştan sona yenilenerek sera-
mikle kaplandı. Gerçekleştirilen
çalışmalar sayesinde Türkobalı
vatandaşlar taziye evi hizmetin-
den yararlanabilecek. 

FEN ISLERI 

Termal tesisler
dünyaya açılacak
Termal tesisler
dünyaya açılacak
Termal tesisler
dünyaya açılacak
Termal tesisler
dünyaya açılacak
Termal tesisler
dünyaya açılacak
Termal tesisler
dünyaya açılacak
AK Parti Esenyurt Belediye
Başkan adayı Azmi Ekinci,
ilçede bulunan kaplıcaları
vizyoner çalışmalarla İstan-
bul'un termal sağlık merkezi
haline getirerek yabancı 
turist çekmeyi hedefliyor

Ekinci, “Esenyurt’taki termal su kalitesini Türkiye’nin sağlık turizminde kullanılabilir hale getireceğiz” dedi.

Aday olmadan önce
CHP’li adaylara gittim

Ateş Ünal 
Erzen, Bakırköy

Belediye
Başkanlığı için İYİ

Parti’den aday
olmadan önce
CHP’nin diğer

aday adaylarıyla
bir toplantı

yaptığını ve aday
olmaları halinde

onlara destek
sözü verdiğini

açıkladı

SoSyAl
medya hesap-
larından, iki

dönem Bakırköy Bele-
diye Başkanlığı yaptıktan
sonra neden tekrar aday
olduğuyla ilgili açıkla-
malar yapan Ateş Ünal
Erzen, "Aday olmadan
önce Cumhuriyet Halk
Partili diğer aday adayı
arkadaşların bir bölü-
müyle toplantı yaptım.
Ve onların aday olmaları
halinde, Bakırköy’ü tek-
rar eski Bakırköy haline
getireceklerine inandı-
ğımdan onlara, eğer siz-
lerden birisi aday olursa
ben bütün gücümle size
destek olurum, yanı-
nızda olurum, dedim"

açıklamasını yaptı. 

Seyirci kalamazdık

Bakırköy’de on sene bo-
yunca gerçekleştirdikleri
projelerin, son beş yıllık
Bülent Kerimoğlu döne-
minde sona erdirildiğini
anlatan Ateş Ünal
Erzen, bu duruma artık
seyirci kalmak istemedi-
ğini söyledi. Bu durumu
düzeltebilecek diğer
CHP aday adayları ye-
rine Kemal Kılıçda-
roğlu’nun tekrar Bülent
Kerimoğlu’nu aday gös-
termesi üzerine ise sö-
zünü tutarak,
Bakırköy’ün eski günle-
rine dönmesi için kendisi
aday olduğunu açıkladı.

Üsküdar’a
hizmet 
etmek bir
lütuf

AK PArti Üs-
küdar Belediye
Başkanı ve AK

Parti Üsküdar Belediye
Başkan Adayı Hilmi
Türkmen, Belediye Bina-
sında merkez mahalleleri
sakinleri ile buluştu. Türk-
men, vatandaşlara Bele-
diye Başkanı olduğu
sürede yaptıklarını anla-
tırken projelerinden de
bahsetti. Türkmen, çok
katlı otopark, daha çok
yeşil alan ve antikacılar
çarşısı gibi projelerini va-
tandaşlara anlattı. Üskü-
darlı olmanın ayrıcalık
olduğunu söyleyen Türk-
men, “Üsküdar’da yaşa-
mak Allah’ın bir lütfu,

Üsküdar’a hizmet et-
mekse ayrı bir lütuf işin
doğrusu. Biz İstanbul’un
en temiz ilçesiyiz. En
temiz ilçe Üsküdar. Te-
mizlik açısından vatanda-
şın memnuniyet oranı
yüzde 91 olarak belir-
lendi. Tüm İstanbul’da
yapılan bir anket çalışma-
sında Üsküdar temizlik
konusunda bir numara
çıktı. Elbette eksiğimiz
var. Bu kadar yoğun bir
ilçe olmasına rağmen biz
günde 750 ton çöp toplu-
yoruz. Aslında bizim top-
lamamız gereken çöp
miktarı 250-300 ton arası
olmalı. Çok hareketli bir
ilçede yaşıyoruz” dedi.

Ateş Ünal Erzen

Hilmi Türkmen
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6 AY SÜRELİ KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/99900
1-İdarenin
a) Adresi :AMBARLI MAH DOLUM TESISLERI YOLU MEVKII 

34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2128759100 - 2128759113
c) Elektronik Posta Adresi :ambarli.ticaret@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1-) 10.000 kg kısa but, 2.500 kg. döş (kaburga), 330 kg 

ciğer, 300 kg kuyruk yağı. 2-) 2.000 kg but kalçalı, 1.000 
kg kemiksiz but (derili), 1.000 kg baget, 1.000 kg fileto 
(derili), 1.500 kg fileto (derisiz), 1.000 kg pirzola, 750 kg 
ızgara kanat Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 
Yemekhanesi

c) Teslim tarihi :Partiler halinde 6 aylık sürede teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati :04.04.2019 - 15:00
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: 
Üretici firmaya/firmalara ait:
"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından “Gıda Onay Belgesi”
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 kişi-
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge
veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kap-
asite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İma-
lat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve
gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya is-
tekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil
Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Ser-
tifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili
mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya ima-
latçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 
Üretici firma/firmalar adına Akredite bir kuruluştan alınmış: Teklif edilen ürüne ait "Helal Gıda Sertifikası"
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Doğalgaz
Santralları İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 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 fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede,
kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı tek-
lif üzerinde bırakılacaktır. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

eT Ve eT ÜrÜnLerİ SATIn ALInACAkTIr 
eLekTrİk ÜreTİM A.Ş GeneL MÜDÜrLÜĞÜ(eÜAŞ) İSTAnBUL DoĞALGAZ SAnTrALLArI İŞLeTMe MÜDÜrLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:957907)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alaca-
ğına 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 verilebile-
ceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin iste-
yene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize baş-
vurmaları ilan olunur. 04/03/2019

1.İhale Tarihi : 20/03/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 05/04/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : YARIMBURGAZ MAH. FABRİKALAR CAD. 2401 SOK. VEZİROĞLU SİTESİ NO:4/B 

BLOK YAĞCIOĞLU YEDDİEMİN KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL - null null / null
No   Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi    KDV      Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1      30.000,00                              1          %18      1 Adet makina TEKSAN MARKA CDU 3953 

SERİ NOLU JENERATÖR

1.İhale Tarihi : 20/03/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
2.İhale Tarihi : 05/04/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
İhale Yeri : YARIMBURGAZ MAH. FABRİKALAR CAD. 2401 SOK. VEZİROĞLU SİTESİ NO:4/B 

BLOK YAĞCIOĞLU YEDDİEMİN KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL - null null / null
No   Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi   KDV       Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2      50.000,00                              1       %18      1 Adet MAKİNA SERKON MARKA PASTAL SERME 

MAKİNASI VE EKLENTİLERİ

1.İhale Tarihi : 20/03/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/04/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : YARIMBURGAZ MAH. FABRİKALAR CAD. 2401 SOK. VEZİROĞLU SİTESİ NO:4/B 

BLOK YAĞCIOĞLU YEDDİEMİN KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL - null null / null
No   Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi    KDV      Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3      800,00                                   1       %18      1 Adet MAKİNA SHARP MARKA MX-2300 YAZICI VE 

FOTOKOPİ MAKİNASI
4     1.000,00                                 1       %18      1 Adet MAKİNA SAMSUNG MARKA 120 EKAN

TELEVİZYON
5     1.000,00                                 1        %18     1 Adet MAKİNA MAKELSAN GÜÇ KAYNAĞI

(JENERATÖR)
6     8.000,00                                 1       %18      1 Adet MAKİNA KOMSAN KOMPRESÖR 102443 SERİ 

NOLU HAVA TANKI VE KURUTMASI 3 PARÇA, 
VEK 15 İBARELİ

7     12.000,00 4      %18       4 Adet MAKİNA 4 ADET PASTAL SERME APARATI (2 
ADET OTOMATİK 2 ADET MANUEL )

8      2.000,00 1      %18       1 Adet MAKİNA 1 ADET KESİM MAKİNASI VE
TEZGAHI (13 METRELİK)

1.İhale Tarihi : 20/03/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 05/04/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : YARIMBURGAZ MAH. FABRİKALAR CAD. 2401 SOK. VEZİROĞLU SİTESİ NO:4/B 

BLOK YAĞCIOĞLU YEDDİEMİN KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL - null null / null
No   Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi    KDV       Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
9      13.000,00                         26         %18       26 Adet EŞYA 26 ADET KOLİ HALİNDE ÇEŞİTLİ EBAT 

VE RENKLERDE TİŞÖRT (500x26 adet tişört)

(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:958145)

T.C. kÜÇÜkÇekMeCe
2. İCrA DAİreSİ 2018/2861 TLMT.

Örnek no: 25*

DR. BaRBaRos BahçelioĞlU
Vatan Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı

TOLGA OPTİK
MART

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
KUTLU OLSUN

EKREM YILMAZ

MART
DÜNYA KADINLAR 

GÜNÜ KUTLU OLSUN

EROL ÇAKIR 
DELTA PLAZA YÖNETİM
KURULU BAŞKANI

MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

ERCAN ÇİFTÇİ
ÇİFTÇİOĞLU LTD.ŞTİ. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

DOĞAN SUBAŞI
CHP İBB VE BEYLİKDÜZÜ
BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN



PERŞEMBE 7 MART 2019

S evgili Okuyucular, bir kışı daha geride bırakıyo-
ruz. Bu yazımızda dünyamızın bu günkü halin-
den bahsedeceğiz. Son zamanların en çok

kullanılan sözü küresel ısınma ve bu ısınma dolayısıyla
artan doğal afetler ve sonuçları. Doğayı adaletsizce ve
aç gözlülükle tükettiğimizi, zengin yaşamak uğruna ge-
lecek kuşakları hiç düşünmediğimizi söylüyoruz, ama
sonuç değişmiyor. Hiç başka yer yokmuş gibi 70 göleti
doldurup, milyonlarca ağacı keserek 3. Hava Alanı
yaptık. En önemli kuş göç yollarını yok eden para aşık-
ları o göletler dolarken havada tur atan kuşların çığlık-
larını duymayan dindar yöneticiler sadece bizde mi var
sanıyorsunuz. Su sıkıntıları tehdidi devam ediyor. Kendi
kendine yeten bir ülkeydik şimdi tahıldan, meyveye, 
giyecekten, makineye, sigaradan enerjiye dışa bağımlı
olduk. Tüm dünya da sıkıntı içinde. Şu istatistiklere bir
bakın.

• Son 25 yılda Afrika'nın tahıl üretimi yüzde 28
azalmış.

• 1900 yılından bu yana Etiyopya'daki ormanların
yüzde  90'ı tükenmiş, bunun sonucu olarak her yıl toz
toprak kayıp gidiyor.

• Ülkemizde ise her yıl 500 milyon ton verimli 
toprak erozyonla yok oluyor.

• Her yıl atılabilir çocuk bezi için 1 milyon ağaç 
kesiliyor.• Bir litre yağ bir milyon litre suyu kirletirken
Körfez Savaşında Basra Körfezine dökülen 8-10 
milyon varil petrolün körfezdeki canlılar üzerindeki 
etkilerinin 180 yıl süreceği hesaplanıyor.

• En temiz denizimiz olan Akdeniz'e yılda 650 bin
ton deterjan, 100 bin ton cıva, 38 bin ton kurşun, 21
bin ton çinko, 320 bin ton fosfor, 800 bin ton azot 
akıtarak Akdeniz'i öldürüyoruz.

• Dünyadaki akarsuların yüzde 15'ini kirletmişiz,
okyanuslara her yıl tonlarca çöp döküyoruz.

• 1975-1980 yıllarında Marmara'da 125 tür balık
varken, bu gün 10-15 türe düşürmüşüz.

• 1995'lerde Afrika'da 1.5 milyon fil yaşarken,
şimdi 7-8 yüz kalmış.

• Dünyamızdaki hayvan ve bitki türlerinden günde 3
tür canlı dinazorlar gibi yok oluyor.

• Saatte 3000 dönüm, dakikada 50 dönüm orman
çeşitli sebeplerle yok oluyor.

• Tropikal ormanların yüzde 80'i yok oldu. Bu yok
oluşta 750 tür ağaç, 1500 tür çiçekli bitki, 125 tür me-
meli hayvan, 400 tür kuş, 100 tür sürüngen, 60 tür su
hayvanı, 150 tür kelebek ve sayısız böcek de beraber
yok oldu.Böylesine tahrip edilen tropik ormanlardaki
1400 çeşit bitkinin kanser için gerekli ilaç ham madde-
sinin yüzde 70'ini karşılıyordu. Ve dünyadaki bu yok
edişin %50'si son 35 yılda meydana geldi. Yaşamı do-
ğaya bağımlı insanların da temel hakları, doğal kay-
nakları kullanma hakkıdır. Hâlbuki sanayileşmiş ülke
insanları doğal kaynakları israfla tüketirken, sıkıntıyı
orman köylüleri, balıkçılar, tarım ile uğraşanlar çeki-
yor.Çözüm ve adalet için; Doğayla uyumlu sanayi geliş-
tirmek gerekiyor. Yenilenebilir enerjiler olan rüzgar,
güneş, iyi analizlerle etrafındaki canlılar ve köyleri
mahrum bırakmayacak akar sulardan daha çok isti-
fade teknikleri geliştirmek, hidrojenden yararlanmak,
ekolojik tarıma dönmek, daha az doğal kaynak tüket-
mek hedefimiz olmalı. Yoksa yarınlarımız çok zor 
olacak. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Hani nerde adil gelecek?

GÜNCEL 7

HAKAN GÖL
Cumhur İttifakı MHP
İlçe Meclis Üyesi Adayı

HÜSEYİN AYDIN
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

HÜSEYİN
KARAMAHMUT
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

LOKMAN
NAROĞLU
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

MESUT ÜNER
AK Parti Çatalca
Belediye Başkan Adayı

OLCAY GÜVENCİ
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

SÜHEYLA TOPÇU
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

ÖMER ERÇİN
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

YASİN HALİT
AKSOY
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

TUBA UZUN
AK Parti Çatalca
Meclis Üyesi Adayı

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZKacak insaat sorununu
cözeceğiz
Çatalca’nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Çatalca’da 4
bine yakın kaçak inşaat var. Biz bu sorunu ortadan çözeceğiz” dedi

Söz Sizde Programı kapsamında
Kestanelik Mahallesi sakinleri ile bir
araya gelen Çatalca AK Parti Bele-

diye Başkan adayı Mesut Üner, “Biz ‘Söz
Sizde’ programlarında sizin bizden olan
taleplerinizi almak istiyoruz. O taleplerin
doğrultusunda tekrardan sizlerin karşı-
sına geçip bunlarla ilgili açıklama yapmak
istiyoruz. Burada samimi bir ortam var.
Hiç çekinmeden bizden talep ve sorunla-
rınızı dile getirin çünkü siz isteyeceksiniz
biz yapacağız.” dedi.

Muhtarlar çözüm bekliyor

Söz alan Mahalle Muhtarı, “Yalnız Ça-
talca’nın değil, İstanbul’un hatta bütün
Türkiye’nin sorunu 2018 yılında çıkan ya-
saya göre geriye dönük binalara yapı kayıt
belgesi verilecek diye bir yasa çıktı ama
bizim insanımız bunu fırsat bilip hepsi
başvurdu. İşin garip tarafı beyana dayalı
bir şekilde kayıt belgesi alındı. Bunlardan
Çatalca’da binlerce var. Şimdi bu kayıt
belgeleri geri toplanıyor. Cereyan, doğal-
gaz ve su aboneliği alamıyorlar, üstelik

ceza kesiliyor. Buna kesin bir çözüm isti-
yoruz. 1970’li yıllardan beri çarşı
bizim köyümüzün geri kalmasına
sebep oldu. Şurada küçük bir
alanı yıkılırsa köyümüzün
makus talihi değişecek. Bu-
rada bir araba kaldığı
zaman Dağyenice’ye kadar
konvoy oluyor. Ama orada
ki 60 metrekarelik bir alan
istimlak edilip yıkılırsa yol
açılacak. Bir yangın olsa,
hasta olsa araçlar oraya gi-
demeyecek ve insanlar
orada telef olacak” talebini
iletti.

4 bin kaçak inşaat var

Çatalca AK Parti Belediye Başkan
adayı Mesut Üner, bu soruna istinaden
“Sayın muhtarımın istimlaklar ile ilgili ta-
lebine yanıt vermek işitiyorum. Girişteki
yerin istimlak karaları 15 Mayısta İBB ta-
rafından onaylandı. Yalnızca planlara iş-
lenecek ve bunlarla ilgili gelip tespit

ya-
pacak-

lar. Bu
istimlakları

muhtarla bera-
ber tamamlayacağız.

Çünkü en az 10 köye gitmek için insanlar
bu yolu kullanıyor. Bu iş mutlaka çözüle-
cek. İmar barışıyla ilgili sorun var. İstan-
bul‘un 39 ilçesinde bir tek Çatalca’da
sorun var. Çünkü Çatalca’da 4 bine yakın

kaçak inşaat var. İlçe belediyesi hakkani-
yetle görevini yapsaydı hiçbir vatandaşı-
mız şu anda mağdur olmayacaktı. Eğer
bu yapılar 2018 yılında yapıldıysa beyan-
larla ilgili bir sorun varsa ona bakılacak.
Ama ben onlarla ilgili İBB ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile görüşeceğim, ala-
cağımız cevap doğrultusunda buradaki
arkadaşları mağdur etmeyecek şekilde bir
çözüm bulmaya çalışacağız” yanıtını
verdi.

“Jandarmanın tekrar geri getirilmesini istiyo-
ruz.” diyen vatandaşa ise Mesut Üner, şu yanıtı
verdi: “Jandarma konusunu biz de istiyoruz. Biz

mutlaka jandarmanın tekrardan Kestanelik’e gel-
mesini istiyoruz. Çünkü Kestanelik geçiş noktası
olduğu için buranın güvenliğini sağlamamız ge-
rekiyor. İçişleri Bakanlığı ve İBB ile görüşece-

ğiz. Buradaki eski jandarma binasını
yapacağız. Jandarma yeniden burada

göreve başlayacak.”

İBB ile 
görüşeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu,
“İBB’ye ait araçlarla adaylarımızın afiş ve

bayrakları kesiliyor; sistematik bir baskı ve sindirme
politikası yürütülüyor” açıklamasında bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaf-
tancıoğlu, İstanbul’un birçok ilçesinde
belediye başkan adaylarına ait afiş ve

bayrakların kesilmesiyle ilgili yazılı bir basın açıkla-
ması yaptı. CHP’li Kaftancıoğlu yaptığı yazılı açık-
lamada şunları söyledi: “Yerel seçimlere bugün

itibariyle 24 gün kaldı. İstanbul’un tüm ilçelerinde
çok yoğun bir kampanya yürütüyoruz. Sokaklarda
caddelerde halkımızla yüz yüze iletişim kurmak,
doğrudan demokrasiyi hayata geçirmek bu seçim-
lerde en büyük gücümüzü oluşturuyor. Kampan-
yamız dahilinde İstanbullu hemşerilerimize proje
ve hedeflerimizi anlatabilmek için sokaklara, cad-
delere astığımız afişler, bayraklar ve billboard ilan-
ları ise her gün saldırıya uğruyor.”

Baskı politikası yürütülüyor

AK PArti Beykoz Belediye Başkan
adayı Murat Aydın esnaf ziyaretle-
rinde bulunarak vatandaşların talep-

lerini dinledi. Aydın,
“Beykoz bize gönlünü açtı
biz de Beykoz’a tecrübe-
mizi vereceğiz. Beykoz'a 5
yılda 15 yıllık hizmet vade-
diyorum” dedi. AK Parti
Beykoz Belediye Başkan
adayı Murat Aydın seçim
çalışmaları kapsamında
Merkez Mahallesi esnafını

ziyaret etti. Tek tek dükkanları gezen Aydın, es-
nafın sorunlarını dinleyip, vatandaşlarla sohbet
etti. Vatandaşlarla buluşup projelerini anlatan

Başkan Adayı Aydın, “Onların
Beykoz ile ilgili düşüncelerini alı-
yoruz. Beykoz’da yaşam çok
daha güzel olsun, Beykoz’da ya-
şayan insanlar daha mutlu
olsun diye onlardan alacağımız
yetkilerle 1 Nisan’dan itibaren
Beykoz’a hizmet etmeye çalışa-
cağız. Beykoz bize gönlünü açtı”
ifadelerini kullandı.

Beykoz bize gönül açtı

Üner, Çatalcalı vatandaşların isteklerini dinledi.



ESAS NO : 2018/384 
KARAR NO : 2019/94

Mahkememizin 22/02/2019 tarihli 
duruşmasında; 
Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Dağdeviren 
Mahallesi/Köyü, Cilt No:14, Hane No:21, BSN
62'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Gülfer oğlu,
08/03/1995 Yüreğir doğumlu 13213378514 TC
kimlik numaralı davacı Mahmut Toktamiş'in
nüfus kayıtlarında Mahmut yazılı isminin Özgür
olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir. 
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
01/03/2019

İLAN
BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      (Basın:958037)

ESAS NO : 2018/433
KARAR NO : 2019/85

Mahkememizin 22/02/2019 tarihli duruşmasında; 
Samsun İli, Alaçam İlçesi,  Kışlakonak 
Mahellesi/Köyü, Cilt No:33 , Hane No:1, BSN
106'da kayıtlı, Özay ve Sevin'den olma,
11/03/1998 Bahçelievler doğumlu, 54535489328
TC kimlik numaralı davacı Büşra Koşar'ın nüfus
kayıtlarında KOŞAR yazılı soyisminin KARA-
TEPE olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar
verilmiştir. 
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
01/03/2019

İLAN
BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      (Basın:958042)

ESAS NO : 2018/429
KARAR NO : 2019/83

Mahkememizin 22/02/2019 tarihli duruşmasında; 
İSTANBUL ili, GÜNGÖREN ilçesi, SANAYİ
mah/köy, Cilt No:52, Hane No:166, BSN No.9 sı-
rada nüfusa kayıtlı,
HİLMİ ve MÜRÜFET kızı, 05/01/1985 dogumlu,
29876188964 TC kimlik numaralı davacının
nüfus kayıtlarında SÜHEYLA yazılı isminin 
ZELİHA olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar 
verilmiştir. 
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
01/03/2019

İLAN
BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      (Basın:958052)

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,
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 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 bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gi-
deri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yuka-
rıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/03/2019

1.İhale Tarihi : 15/04/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.
2.İhale Tarihi : 30/04/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.
İhale Yeri : Feslipaşa Yediemin Otoparkı - Ambarlı Mah. Reşitpaşa Cad. No:121-123

AVCILAR / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 60.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
2018/3718 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      (Basın:958170)

SAYIN HİSSEDARLARIMIZ
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2019 Cuma günü saat 15.30’ da Osmaniye Mahallesi
Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini müzakere
edip karara bağlamak üzere yapılacaktır.
Olağan Genel Kurula ait evraklar ortaklarımızın tetkiki için Yamanevler Mah. Karacabey Sokak No:4 Üm-
raniye/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde incelemeye hazır hale getirilmiştir. 
Ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına, belirtilen tarih, saat ve yerde, varsa tüzel kişiliklerini
temsil eden yetkililerine örneğine uygun bir vekâlet (temsil belgesi) vererek katılmalarını arz ederim. 
Saygılarımızla,

22.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış  ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan  2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye 

değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin  2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın  kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin  seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının  tespiti, 
10- Bağımsız Denetçi seçimi,
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ                             
İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC.A.Ş’nin 22.03.2019 Cuma günü saat:15.30’da Osma-
niye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy / İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Top-
lantısında beni/bizi/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere …………………. …………………. ‘yi vekil tayin ettim.       

VEKALETİ VEREN   
İSİM/İMZA/TARİH

ADI SOYADI  :
ÜNVANI   :
SERMAYE MİKTARI  :
HİSSE ADEDİ                :
HİSSE TUTARI              :
ADRESİ                            :

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti Verenin  Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi 
Vekaletnameye Eklenecektir.

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI METNİ VE
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:958066)

2019 YILI BASILI MATBU EVRAK ALIMI 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 : 2019/100665
1-İdarenin
a) Adresi : Saip Molla Cad.Kısayol Sok. No:1 34800 Paşabahçe 

BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163222210 - 2164137959
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmapasabahce@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı Basılı Matbu Evrak AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BEYKOZ DEVLET HASTANESİ AYNİYAT BİRİMİNE
c) Teslim tarihi : Hastane idaresi malzemeleri talebe göre sipariş edecektir. 

Söz konusu malzemeler 2019 yılı sonuna kadar 
peyder pey alınacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BEYKOZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ - 

SAİP MOLLA CAD.KISAYOL SOK NO:1 BEYKOZ/İST
b) Tarihi ve saati : 29.03.2019 - 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 kişili-
ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Ga-
zeteleri 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. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYKOZ DEVLET
HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYKOZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ - SAİP
MOLLA CAD.KISAYOL SOK NO:1 BEYKOZ/İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli 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, 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 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

BASILI MATBU EVRAK SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -BEYKOZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:958163)

Örnek No: 25*

34 NE 6237 Plakalı , 2015 Model , CIT-
ROEN Marka , N Tipli , Rengi Beyaz ,
anahtar ve ruhsat yok, sağ arka çamurluk
vuruk, sol yanda muhtelif ezik ve vuruklar
var, boyaların bazı yerlerinde atıklar var,
arka tampon ve ön tamponda ezikler var
arka tampon bir parçası yok, lastikler eski
anahtar olmadığından km sine bakılamadı

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,
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 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 be-
lirtilen 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. 04/03/2019

1.İhale Tarihi : 10/04/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
2.İhale Tarihi : 08/05/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
İhale Yeri : ATEŞ YEDİEMİN OTOPARKI - ZÜMRÜTEVLER MAH. BAYRAM SOKAK 

NO:23 MALTEPE İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 36.000,00 1   Mevzuatın 

BelirlediğiOran 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. İSTANBUL ANADOLU
25. İCRA DAİRESİ 2019/93 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      (Basın:958215)

Örnek No: 25*

34 HN 0937 PLAKALI, 
RENAULT MARKA, CLİO
MODEL, 2011 MODEL YILI,
SİYAH RENK, BENZİNLİ , 
SAĞ VE SOL ÇAMURLUK KIS-
MINDA EZİKLER MEVCUT, 4
TEKER SAĞLAM, CAMLAR
SAĞLAM DURUMDA, 
ANAHTAR RUHSAT YOK

HÜSEYİN REMZİ
GÖKBULAK
CHP BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI

ŞENİZ
DEĞİRMENCİ
ESENYURT İNÖNÜ
MAHALLESİ 
MUHTAR ADAYI

MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

KUTLU OLSUN

8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  KUTLU OLSUN
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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah
saatlerinde Beyoğlu'na gelen CHP İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Ekrem İmamoğlu'nu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan
Adayı Alper Taş ve beraberindeki çok sayıda partili kar-
şıladı. Seçim otobüsü ile bir süre Kasımpaşa'da vatan-
daşları selamlayan İmamoğlu daha sonra Kızılay
Meydanı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bir taksi
durağına da uğrayan İmamoğlu, durakta çalan telefona
cevap vererek vatandaşa taksi yönlendirdi. Bir süre taksi
durağındakilerle sohbet eden İmamoğlu, "Az önce bir
manzara vardı. Biri bana el sallıyordu, diğeri de bir par-
tinin işaretini yapıyordu. Ama kol kola iki kadındı. Siyasi
farklılıklar iki insanın kol kola girmesine mani olamaz"
şeklinde konuştu.

İnsan insanı sevsin

Ziyaretler kapsamında bir çay evine giren İmamoğlu
Turabi Baba Türbesi'nin çay bahçesindeki kadınlarla
sohbet etti. Kadın, İmamoğlu'na, "Neden AK Parti'den
adaylığını koymadın?" diye sordu. İmamoğlu da, "İnsan
insanı sevsin gerisi önemli değil, gerisi bir şekilde çözü-
lür" dedi.

Beyoğlu'nu önemsiyoruz

Esnaf ziyaretinin bir bölümünde gazetecilerin sorularını
yanıtlayan İmamoğlu, “Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan
da buradaydı, 'aşkım Kasımpaşa' dedi, mahallesinin ol-
duğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl ge-
çiyor ziyaretler" sorusuna şu yanıtı verdi: "Beyoğlu bizim
de önemsediğimiz bir ilçe. Bir kere buradan aday olan
Alper Taş başkanımıza çok güveniyoruz. Güzel bir
seçim olacak ve güzel bir hizmet dönemi olacak. Bura-
daki halkı hisseden ve sorunlarını çözen anlayışla bir 5
yıl yaşayacağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanının mahal-
lesi olması bizim için şöyle özel; hizmet ederken en ilgili,
en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edece-
ğiz. Onun mahallesinin olduğu yerde, buradaki insanla-
rın bizim ilgimizden mutlu olması temennimiz.”  DHA
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ZAYÝ İLANI
Geçici kimlik belgemi kay-

bettim hükümsüzdür. 
EVİN HASAN –
99932010362

İSTANBUL 9

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu,
seçim çalışmaları kapsamında geldiği
Beyoğlu'nda esnaf ziyaretleri yaptı,
vatandaşlarla sohbet etti. 
İmamoğlu, “Beyoğlu özel bir yer.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahallesi
Kasımpaşa'nın da burada olmasından
ötürü de itinalı bir şekilde burada
hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi

B en ilk oyumu, 1968 yılında o zaman Kars’a
şimdi ise Ardahan’a bağlı olan Çıldır da Zira-
atçı olmam nedeniyle, Yukarıbeyrehatun kö-

yünde başkanlığını yaptığım sandıkta kullandım. O
gün bu gündür her seçimde vatandaşlık görevimi ya-
pıyorum.

Öncesinde tam bir 68 kuşağı olarak politika ve si-
yasetle ilgili idim. Seçim sonrasında seçme ve seçilme
bakımından çok daha ilgimi çekmeye başladı. Devlet
memuru olarak bir siyasi partiye üye olmamız 
yasaktı ama. Onların siyasetini takip etmek 
yasaklanamazdı.

Olaylı yılları tam olarak yaşadığımız günlerde,
hele hele, 70 li yıllarda bilindiği gibi muhtıralar son-
rasında sık sık hükümet değişiklikleri oluyordu. Tabi
bu durum ülke için çok da iyi sonuçlar vermiyordu.

Kardeşin kardeşi vurduğu günlerde, kim kimi ne
için vurduğu bile belli değildi. Hemen her gecenin sa-
bahında bir köşede, bir arsada solcu (kominist), sağcı
(faşist) diye tanımlanan insanların cesetleri 
bulunuyordu.

Ertesi gün gazetelerde, devleti yöneten hükümet ve
muhalefet kanadı, usulen birer kınama yayınlıyor.
Üzüntülerini belirtiyorlardı. Daha sonra belki de vu-
ranları tebrik edip yeni taktikler veren bile oluyordu.

O zamanlar ulaşım kısıtlı ve ağırlıklı olarak oto-
büslerle yapılıyordu.

Kars’tan İstanbul’a gelirken komşu bir ilde oto-
büslerin yolu kesiliyor ve bu günkü gibi Doğu ve 
Güneydoğululara Kürt ya da PKK yakıştırması yapıl-
dığı gibi, o zamanda Karslılara kominist yaftası 
vuruluyordu.

Tıpkı güvenlik görevlileri gibi otobüsümüzü durdu-
ran gençlerden bazıları aşağıda beklerken ön ve arka
kapıdan otobüse girenler neye baktıklarını bilmeden
yolculara şöyle bir bakıyor sözde kominist kontrolü
yapıyorlardı.

Bir genç yaşlı bir amcanın omuzuna vurarak,
“Ola. ola kominist söyle bakalım İslam’ın şartı kaç-
tır” diye sorup ihtiyarı sıkıştırıyor, silkeliyordu.

Baskı altında olan ihtiyar silkelenmek ve tacizden
kurtulmak için ıkıla, sıkıla, “Beş oglum beş” dedi.

Soruyu soran genç otobüsün ön kapısında bekle-
yen arkadaşına seslenerek, “Ola, ola bu kominist, is-
lam’ın şartını beş deyir, dogru mi?” diye sordu…

Güler misin, ağlar mısın? La havle çekerek yolu-
muza devam ettik.

Buradan günümüze gelmek istiyorum.
O günlerde ülkemizin çok gergin olduğunu, enflas-

yonun tavan yaptığını ve hükümetlerin çok sıklıkla
koalisyonlar şeklinde değiştiğini ve Milliyetçi Cephe
(MC) hükümetlerinin birden fazla olduğunu biliyoruz.

Yani o gerginlikte Devleti yönetenler kendilerini
eleştiren muhalefet mensuplarına kesinlikle günü-
müzde olduğu gibi, alçak, şerefsiz. Müfteri, vatan
haini, illet, zillet, alçak ve namussuz, terörist filan de-
miyorlar, nezaket kuralları gereği davranıyorlardı.

O sıkıntılı dönemler de, en ağır ithamlar, hüküme-
tin başı, iftiracı, yönetim yoksunu, halk sana dersini
verecek vs. şeyler söylüyorlardı. Fakat o sıkıntıda
vatan ve millet meselesi olunca öyle beka, meka 
terörist filan demeden bir araya gelip meseleyi 
halledebiliyorlardı.

Nitekim 1974 Kıbrıs Barış Harekat’ı da böylesi
bir ortam da yapıldı ve hiç kimse şimdiki gibi gürültü
koparmadı ve herkes destek oldu.

Ecevit’le arası açık ve sanki dargınlar gibi görü-
nen Demirel’e bir ziyaret sonrasında soruldu, “Efen-
dim sizin Ecevit’le aranız limoni idi. Görüşmede elini
sıktınız mı?”

Demirel, o kendine mahsus duruşuna geçmesi için
derin bir nefes alıp göğsünü kabarttıktan sonra,
“Kardeşim Sn. Ecevit’in elini sıkmayıp ta neresini sı-
kacaktık?” cevabı sizce her şeyi açıklamıyor mu?

BEKA VE TERÖR
İktidar partisi kurulduğundan bu yana seçimlere

gergin bir ortamda ve gerginlikle girme tutumunu 31
Mart’ta yapılacak yerel seçimde de başlattı. Bir beka
meselesi çıkarıldı ve sürdürülüyor. Ülkemizde böyle
bir mesele varsa,  daha önceleri olmayan bu durum o
zaman bu iktidar döneminde çıkmış olmuyor mu?
Hem böyle bir tehlike varsa, Sn. Cumhurbaşkanının
mevcut partiler ve TBMM Gurubu olan partilerle bu
konuyu görüşüp, birlik ve beraberliği sağlayıp önlem
alması gerekmiyor mu?

Ak Parti Genel Başkanı, daha önceki konuşmala-
rında, Osmanlı döneminde, Lazistan ve Kürdistan
eyaletleri varmış. Tarihe bakın bunları görürsünüz”
derken, çözüm sürecinde Kürt yurttaşlarımıza mesaj
vermiş olmuyor muydu?

Oslo, Dolmabahçe görüşmeleri ve Habur karşıla-
maları unutulmamışken, geçtiğimiz hafta Fox TV de
konuşan Meral Akşener ve Haber Türk’te konuşan
Nagehan Alçı, “Çözüm Sürecinde olduğu gibi şimdi
de İmralı ile görüşülüyor” dediler.

O zaman ittifakı kendin yaparken iyi, diğerleri
Yani CHP ve İYİ Parti yaparken bunlara katılıp ka-
tılmayacağı belli olmayan HDP ve Saadet Partisini
de katarak, “Bunlar illet, şer ittifakı, PKK dan, Kan-
dilden talimat alıyorlar” diyerek bu partilere  oy ver-
miş milyonlarca insanı  terör kefesine koymak,
töhmet altına bırakmak doğru mu?. Eğer HDP ve di-
ğerleri terörist ise, parlamento da ne işleri var. Devlet
özellikle seçim yardımı olarak HDP ye 92 Milyon
TL’yi neden verdi?

PKK ve uzantıları terör örgütü müdür? Evet.
Bunu tüm benliğimle şehit yakını olan biri olarak
kabul ederim. İktidarın şikayet etme hakkı yoktur.
Önlem al ve ne yapılması gerekiyorsa yap kardeşim.

Elini tutan olmadığı gibi, bu konuda bir 
engelde yok.

Belli ki devletimiz ve bütünlüğümüz için güvenlik
güçlerimiz tam tekmil nöbette olduğuna göre beka
sorunu yok.

Ancak, partilerinin oyunun azaldığını görenler,
“Beka vardır” diyerek oylarını muhafaza etmek ve
yükseltmek istiyorlarsa vatandaşın inlemesini durdur-
malı, yiğidi soğana muhtaç etmemeleri ve parti ta-
banlarına kulak vermelerinde yarar olduğunu
sanıyorum. O zaman göreceksiniz ki, beka, meka
yokmuş.  

Ülkemizde yerel seçim yapılıyor. Ama her yerde
Genel Seçim yapılıyormuş gibi Tayyip Bey’in
resimleri var.

Pahalılıktan, işsizlikten, trafikten ve diğer etken-
lerden iyice sıkılmış olan halk, gerginlik değil huzur
içinde bir yerel seçim yapıp kendilerini yönetecek in-
sanları seçmek istiyor.

Tedbirleri almak ve huzuru sağlamak ta
iktidara düşer.

Buraya yoğunlaşalım lütfen…

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Beka ve terör gerginliği
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gOSterecegız

Kendisinin 
seçilmesi halinde
Erdoğan'ın da
mutlu olacağını
anlatan İma-
moğlu, “Kendisi-
nin de mutlu
olması temenni-
miz. Zira en başta
ziyaretimde de-
miştim. 5 yıl so-
nunda ben
herkesin oyuna ta-
libim, kendisinin
de mutlu olmasını
isterim, demiştim.
Bugün de aynı
bakış açısıyla
devam ediyoruz.
Bakışımız şu. Be-
yoğlu özel bir yer.
Sayın Cumhur-
başkanının 
mahallesinin ol-
masından ötürü
de itinalı bir şe-
kilde burada hiz-
metimizi
sürdüreceğiz.”

Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak
Erdoğan da
mutlu olacak

kaSımpaSa’ya ıtına
gOSterecegız

Karnemi 31 Mart'ta

vereceKsiniz
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Giresunlularla bir araya geldi.
Kılıç, "Görev sürem boyunca kimseyi bölüştürmeden, ötekileştirmeden,
kutuplaştırmadan, şu bölgeden geldi, şu partiye oy verdi demeden, 
elimden geldiğince eşit şekilde arkadaşlarımla hizmet sunmaya çalıştım.
Benim karnemi artık 31 Mart günü vereceksiniz" dedi

MAltePe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Maltepe Giresunlular Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği'ne

bir ziyaret gerçekleştirdi. Maltepe Giresun-
lular Derneği Başkanı Erdi Akşen ve Mal-
tepe Belediyesi CHP Meclis üyesi Özgür
Aksoy'un da katıldığı toplantıda Kılıç,
"Benim hayat felsefem de olan Anadolu
erenlerinin, Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Ve-
li'nin, Yunus Emre'nin o hümanist yaklaşı-
mını, bu 5 yıl içerisinde elimden geldiğince
çalışma arkadaşlarıma da enjekte ederek,
bu anlayışla Maltepe'yi yönetmeye çalıştım"
diye konuştu.

Kimseyi ötekileştirmedik

5 yıl boyunca Maltepe'ye yaptıkları hizmet-
lerden olan ücretsiz öğrenci servisi, okul
önlerine zabıta birimleri, uyuşturucuyla
mücadele merkezi gibi hizmetlerini de va-
tandaşlarla paylaşan ve Maltepe Giresun-
lular Derneği eski Başkanı merhum Halil
Öztürk'ü de yad eden Başkan Kılıç, şunları
söyledi: "Rabbim nasip etti, Maltepe halkı
teveccüh gösterdi, yaklaşık 145 bin hemşe-
rimizin desteğini ve onayını alarak Malte-
pe'ye Belediye Başkanı olduk. Hayatımın en
önemli onuru, Maltepe'de 5 yıl boyunca
hemşerilerime hizmet etmektir. Şu şehirden

gelenler bana destek veriyor, bunlar vermi-
yor ya da şu mahalle bana çok oy verdi, bu
mahalle bana az oy verdi diyerek, hizmet
götüreyim veya götürmeyeyim anlayışım
olmadı. Tam tersi bana en az oy çıkan ma-
halleye yatırım yaptım. Oradaki insanlara
ilk kreşi yaptım, oradaki insanlara ücretsiz
otobüs servisi koydum. Çünkü en çok o
mahallede sorun vardır diye düşündüm. Bu
duygularla bir seçim çalışmasına girdik,
ben sizden oy istemeye gelmedim, bunu
saygısızlık sayarım. Artık siz beni tanıyorsu-
nuz. 5 yıl önce zaten sizlerden oy istedim,
benim karnemi artık 31 Mart günü verecek-
siniz.”

Çıraklık eğitimim de geçti

Kendisinin çıraklık eğitiminin de geçtiğini
anlatan Kılıç, “Görev sürem boyunca kim-
seyi bölüştürmeden, ötekileştirmeden, ku-
tuplaştırmadan, şu bölgeden geldi, şu
partiye oy verdi demeden, elimden geldi-
ğince eşit şekilde arkadaşlarımla hizmet
sunmaya çalıştım. İnşallah Rabbim nasip
eder, 1 Nisan'da yeniden bu görevi devralır-
sam aynı anlayışla, çıraklık eğitimimi de ge-
çerek, daha fazla hizmeti getireceğimi
düşünüyorum” dedi.
ANIL BODUÇ

İstanbul Boğazı
elektrik üretecek

BtP İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkan Adayı
Selim Kotil seçim çalışma-

ları kapsamında Beşiktaş Çarşı esnafını
ziyaret etti. Selim Kotil’e BTP İstanbul
İl Başkanı Fuat Şengül, BTP Beşiktaş
Belediye Başkan adayı Kemal Kambu-
roğlu ve çok sayıda partili de eşlik etti.
Vatandaşlar ve esnaftan yoğun ilgi
gören Kotil, soruları da yanıtsız bırak-
madı. İstanbul Boğazından elektrik
üreteceklerini söyleyen Kotil, “Gittiğim
her yerde söylüyorum. İstanbul
Boğazı dünyanın en büyük
nehridir. İstanbul Boğazı İstan-
bul’un bütün elektrik ihtiyacını
karşılayabilecek potansiyele sa-
hiptir. 4 tane Keban Barajına
eşdeğer elektrik üretebiliriz. Bu
enerji ile yapamayacağımız şey
yok” dedi.

Hayatı ucuzlatacağız

Bir vatandaşın hayat pahalılı-
ğına dikkat çekmesi üzerine
İBB’nin İstanbullunun hayatını
kolaylaştırabileceğini belirten
Kotil, “Silivri’de, Çatalca’da se-

ralar kuracağız. 'Ama nasıl olur İstan-
bul seracılık için çok soğuk, Türkiye’de
seracılık Akdeniz’de yapılıyor' demeyin.
Dünyanın en büyük seraları Hol-
landa’da. Hollanda İstanbul’dan daha
mı sıcak? Değil. Seraların en büyük gi-
deri iklimlendirmedir. Biz boğazın al-
tına su güllerini koyduğumuz zaman
İstanbul’da seracılık çocuk oyuncağı
olur. İşte o zaman ucuza ürün üretiriz,
halkımız da ucuza ürün bulur” ifadele-
rini kullandı. DHA

AK PArti Zeytin-
burnu Belediye
Başkan Adayı

Ömer Arısoy, seçim çalışma-
larına Merkezefendi Mahalle-
si’nde vatandaşlara karanfil
dağıtarak başladı. Vatandaşla-
rın yoğun ilgisiyle karşılaşan
Arısoy, balkondan sepet sarkı-
tan her vatandaşın sepetine
karanfil ve atkı koydu. Seçim
çalışmalarına sokakları dola-
şarak devam eden Arısoy, “Biz
her seçimde mutlaka bütün
sokaklara girer hemşerileri-
mizi selamlarız. Her zaman

olduğu gibi AK Partimize,
Cumhur İttifakımıza ve Cum-
hurbaşkanımıza büyük ilgi
var. Bizde hemşerilerinizle bir-
likte 31 Mart gecesi büyük bir
zafere imza atmak istiyoruz”
dedi.

21 yeni okul yapılacak

Projeler hakkında da bilgi
veren Arısoy, “Kariyer merkezi
projesi geliştirdik. Kariyer
merkezimize sadece Zeytin-
burnu’ndaki vatandaşlarımız
başvuracak ve biz buradaki
hemşerilerimiz adına iş araya-

cağız. Buradaki işletmelerle ve
işverenlerle Zeytinburnu’nda
iş arayanları bir araya getire-
ceğiz. Zeytinburnu’ndaki
okulların temizliğini önümüz-
deki dönemde üzerimize ala-
cağız. Velilerimizi ve okul aile
birliklerini her ay aidat topla-
maktan kurtaracağız ve okul-
larımızı daha hijyenik bir hale
getireceğiz. Milli Eğitim Ba-
kanlığımızla birlikte Zeytin-
burnu’muzu tekli eğitime
geçirmek için 21 yeni okul
projemiz var” diye konuştu.
DHA

Sepetlere karanfil bıraktı

İmamoğlu, kendisini evinin
penceresinden selamlayan
vatandaşlara el salladı.

Maltepe’de her zaman hakkaniyetli bir
yönetim anlayışına sahip olduklarını
anlatan Ali Kılıç, “Bundan sonra da aynı
anlayışla hizmete devam edeceğiz” dedi.

Ali
Kılıç

Ömer
Arısoy

Selim
Kotil
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VII Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Organizasyon Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/104250
1-İdarenin
a) Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ BELEDİYE 

CADDESİ 4 34920 SULTANBEYLİ/ İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2165641312
c) Elektronik Posta Adresi : kultur@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : VII. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Organizasyon

Hizmet Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Kültür Merkezi, Bahariye 
Mevlevi-hanesi, İBB. Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisleri, Sultanbeyli 
Belediyesi Aydos Sosyal Tesisleri, Sultanbeyli ilçe sınırlarındaki 
8 adet farklı okulda veya idarenin belirleyeceği başka 
alanlarda gerçekleştirilecektir.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 22.04.2019, işin bitiş tarihi 29.04.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sultanbeyli Belediyesi Başkanlığı, Belediye Meclis Toplantı Salonu, 

Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesi 
No: 4 Sultanbeyli / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 29.03.2019 - 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 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
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 hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya serbest muhasebeci, 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 ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kulla-
nılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka refe-
rans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma
uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki ön-
ceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile
üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üze-
rinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tu-
tarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının
veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden her-
hangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın para-
sal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu
sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir
tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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 %
45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001-2008 KaliteYönetim Sistem Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre yapılmış her türlü “Uluslararası Organizasyon Hizmet Alım İşleri” 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 ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultanbeyli Belediyesi
Başkanlığı, Kültür İşleri Müdürlüğü Kalemi 
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-
dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultanbeyli Belediyesi Başkanlığı, Kültür İşleri Müdürlüğü - Battal-
gazi Mah. Kubbe Cad. No: 8 Sultanbeyli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli 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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR 
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI 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 : 2019/92088
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba 

Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek 

olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 10 (on) gün 
içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST
b) Tarihi ve saati : 29.03.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kulla-
nılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunma-
lıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı
veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ka-
yıtlı veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firma-
sının bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak eş-
leştirilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetme-
likler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında suna-
caktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belir-
terek SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli,
yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; is-
tekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur.
Kataloglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog
üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune ge-
tirilmesi zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir. Tes-
lim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde
ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeye-
cek şekilde belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendir-
meye alınmayacaktır. Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye
uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeye-
cektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Yeşil-
köy Şubesi Şube Kodu:890 Hesap No:5100009 Iban:TR150001200989000005100012 nolu hesaba
döküman bedeli yatırarak ödeme makbuzuyla birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7. Kat Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok
7. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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2 018-2019 Süper Lig sezonu geçen hafta
oynanan müsabakalar ile artık iyice şekil-
lenmeye başladı.

BAŞAKŞEHİR özellikle oynadığı futbol ve yaka-
lamış olduğu 8 puanlık fark ile şampiyon oldu di-
yebiliriz. Nispeten hakem hataları da lehine olan
Başakşehir in şampiyonluğu bu aşamadan sonra
bırakması artık çok zor. Bu hafta oynanacak olan
Fenerbahçe maçı şampiyonluk yolunda en kritik
mücadele olacak. Olası bir Başakşehir galibiyeti
matematiksel olmasa da mantıksal olarak şampi-
yonluğunu ilan etmesi anlamına geliyor.
GALATASARAY geçen hafta sonu zorlu saha
şartlarında yaptığı Erzurumspor mücadelesinden
beraberlik ile ayrıldı. Bu sonuç lider Başakşehir
ile olan puan farkını 8 e yükseltti. Puan farkının
açılması ve istikrarsız futbol artık Galatasaray
için şampiyonluk umutlarını daha da azalttı. Şüp-
hesiz puan farkının açılmasında ki en büyük etken
devre arasında yapılan forvet transferlerinden is-
tediği verimi bir türlü alamaması oldu. Diagne ve
Mitroglou Galatasaray taraftarının istediği bekle-
diği forvet özelliklerini taşımıyorlar. Yalnız Mit-
roglou’nun Erzurumspor maçında Belhanda’ya
yaptığı asist golden daha fazla öne çıkması gere-
ken bir pozisyon oldu. Verdiği pas ile Belhanda’ya
adeta penaltı pozisyonu gibi kaleci ile karşı kar-
şıya bir pozisyon hazırlayan Mirtoglou 1 puanın
asıl sahibi oldu diyebiliriz.
BEŞİKTAŞ için 2 hafta önce oynadığı ve travma-
tik Fenerbahçe maçı sonrası sezon artık bitmişti.
Daha önce ki yazımda belirttiğim gibi olası bir
mağlubiyet veya Beraberlik sonrası Şenol Güneş
Milli takım ile hemen sözleşme yapacaktı ve dedi-
ğimiz gibide oldu. Kendisini her zaman garanti al-
tına almayı seven Şenol Güneş bu kötü gidişattan
sıyrılmayı başardı ve Milli takım ile hemen söz-
leşme yaptı. Yapılan röportajlarda da bu kötü so-
nuçların sebebi olarak kendisini hiçbir zaman
görmedi. Her zaman hatalı olarak yönetim ve fut-
bolcu performanslarını ön plana çıkardı. Beşiktaş
ın artık kalan maçları için Şenol Güneş yerine
sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak bir yeni
Teknik Direktör ile yoluna devam etmesi daha
mantıklı olacak. Şenol Güneş şuan Beşiktaş ile
olan bağlarını koparmış durumda ve takımda kal-
ması durumda bu durum Beşiktaş a daha fazla
zarar verecek. Şenol Güneş in yerine en doğru ter-
cih Erzurumspor ile yollarını ayıran Mehmet Öz-
dilek olacak.
FENERBAHÇE için ise sezon adeta yeniden baş-
ladı. Hala istenilen performans ve futbol kalitesi
sahada görünmese de yükselen bir oyun grafiği ol-
ması taraftarları oldukça memnun ediyor. Fener-
bahçe taraftarları takımlarının şuan ligin 14.
Sırasında olmasına aldırış etmeksizin Beşiktaş ve
nispeten Galatasaray taraftarlarına göre daha
mutlu görünüyor. 2 hafta önce ki Beşiktaş ma-
çında yaşanan o müthiş geri dönüş, bu hafta zorlu
Çaykur Rize mücadelesinde alınan galibiyet ve
oynan futbol Takımın 14. Sırada olduğunu unut-
turmuş görünüyor. Yönetim sezon başında yaptığı
açıklamada bu sezon için hedeflerinin olmadığını
ve gelecek sezonların sağlam bir Fenerbahçe’sini
oluşturmak için takımın altyapısını hazırladıkla-
rını belirtmişti. Eğer bu sezon bu şekilde yükselen
bir grafik ile devam ederse Ali Koç un gelecek
sezon için planları harfiyen uygulanacak gibi gö-
rünüyor. 

TFF’de gündem…

YILDIRIM DEMİRÖREN patronu olduğu, yönet-
tiği bir futbol organizasyonu daha başarısızlıkla
sonuçlandırarak görevinden ayrıldı. Daha doğrusu
baskılara dayanamayarak istifa etmek zorunda
kaldı. Yıldırım Demirören’i yıllar yıllar önce Be-
şiktaş kulübü başkanı olarak tanımıştık ve o gün
bu gündür herhangi bir somut yada soyut başarı-
sını göremedik. Yıldırım Demirören futbolu yönet-
mesini bilmeyen, organize edemeyen, Federasyon
içinde ki görevleri doğru kişilere veremeyen, takip
edemeyen, değerlendiremeyen, aksiyon alamayan,
çözüm üretemeyen, yol gösteremeyen, fikir ürete-
meyen bir kişi olarak Federasyon başkanlığı ta-
mamladı ve hafızalardan uzun süre çıkmayacak
bir kişilik olarak tarihteki yerini aldı. Yeni seçile-
cek yada atanacak başkanın doğru kişi olması ve
Futbolumuza katkı sağlaması dileğiyle…

Sezonun sonu...
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E senler Belediyesi, Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte spora ve

sporcuya yapılan yatırımlara bir yenisini
daha ekliyor. Projeleri hazırlanan Spor
Külliyesi ve Spor Vadisi'nin hizmete gir-
mesiyle birlikte Esenler spor merkezine
dönüşecek. Konuyla ilgili basın toplan-
tısı düzenleyen Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, Esenler’de spora
bakışlarında 3 temel perspektif ortaya
koyduklarını kaydetti. Başkan Mehmet
Tevfik Göksu, “7’den 70’e herkesin
sporla ilgisi olabileceği ve herkesin spor
yapabileceğini toplumla paylaşmamız ve
bunu toplumla birlikte yapıyor olmamız.
Sadece genç grupları değil herkesi içine
alacak sokak basket grupları kurmak isti-
yoruz. Biz biliyoruz ki gerçekten sporla,
spora ilişkin toplumun zihninde özel bir
yer ayırabilirsek, kentin geleceğine çok
önemli bir katkı sunmuş oluruz. Spor
altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bele-
diye meclisinden karar alarak, yaklaşık
10 yıldır uyguladığımız bir şey var: Esen-
ler’de sporla ilgili başarı elde eden her
sporcuyu biz ödüllendiriyoruz. Bu ödül-
lendirmeden sonra çok ciddi şampiyon-
lar çıktı. Bunları ödüllendirmeye devam
ediyoruz. Arzu ediyoruz ki bir genç okul
ve normal hayatı dışında bir iş yapmak
istiyorsa, mutlaka kendisine spor yapabi-
leceği bir alan bulsun. Gençlik ve Spor
Bakanlığı ile beraber, Allah nasip ederse
inşallah Esenler’deki tüm gençlerin yete-
nek testlerini yaparak, kendilerini geliştir-
meleri için üzerimize düşen ne ise
yaparak gençlerimizi geleceğe hazırla-

mak istiyoruz. Çok yakında başlayacak
‘Genç Yetenek Esenler’ projemizle de
yaklaşık 150 bin gencimiz yetenek testin-
den geçirilecek” diye konuştu.

1 buçuk milyon metrekare olacak

Esenler’in İstanbul’da sıkışıklığını aş-
maya çalışan bir ilçe olduğuna dikkat
çeken başkan Göksu, “Esenler’in toplam
nüfusunun yaşadığı alan 7.4 milyon
metrekare bir alan. Şimdi biz bu alana
yeni bir alan ilave edildi. Bu yeni alanla
beraber sıkışıklığını aşmış olacak. Yakla-
şık 1.5 milyon metrekare alan açıyoruz.
16 bin 500 konutu transfer ediyoruz. Bu
transfer gerçekleştiğinde, bu alanın
büyük bir bölümü boş kalacak. Spor
alanı, kültür alanı olarak kalacağı için
bizzat halkın evden çıkınca direkt spor
yapabileceği özel mekanlar üretilecek”
şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en büyüğü

Türkiye’nin en büyük spor vadilerinden
bir tanesini yaptıklarını söyleyen başkan
Göksu, “280 bin metrekare alan üze-
rinde 16 futbol sahası, spor liseli, sporcu
hastanesi, kamp alanları, sporun her
türlü çeşitleriyle beraber içinde yer aldığı
bir spor vadisi. Ayrıca çok yakında başla-
yacak olan millet bahçemizin içinde bini-
cilik, okçuluk, basket sahalarıyla ilgili
özel bir altyapı çalışması yapıyoruz.
Bunların çalışmaları tamamlanmış, start
verecek noktaya geldik. Bu spor vadi-
sinde herkesin kendisini bulabileceği,
herkesin kendi branşı ile ilgili spor yapa-
bileceği bütün alanlar var; Stadyum var, 

havuzlarımız var, futbol sahalarımız var,
amatör kulüpler için antrenman sahaları
var. Bir taraftan amatör kulüplerimize,
bir taraftan profesyonel kulüplerimize
hizmet edecek, bir taraftan da uzak doğu
sporlarıyla ilgili eğitim alınabilecek tesis-
leri spor vadisi içinde barındıracağız.
Hayata geçtiğinde Türkiye’nin en büyük
vadilerinden bir tanesi ve en çok da spor
yapılan vadilerinden biri olacaktır. Şu an
projeler çiziliyor. Öyle zannediyorum ki
2021-2022’de bütün tesisler bitmiş olur”
dedi.

Bizi Süper Lig'de duyacaksınız

3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden
Esenler Erokspor hakkında da açıklama-

larda bulunan Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, “3’üncü Lig’de,
ikinci sırada yer alıyoruz. Bu sene inşal-
lah şampiyon olacağız inşallah. 2’nci lig,
ardından da Süper Lig olmak üzere he-
deflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.
Erokspor’un adını Esenler Erokspor ola-
rak değiştirmesi, Esenler’in kulübü ol-
ması ve 3’üncü Lig’de oynaması,
Esenler’e farklı bir ruh kattı, heyecan
kattı. Sporda en önemli şeylerden birisi
taraftardır. Genç bir nüfusa sahibiz ve
hızlı şekilde Esenler Erokspor iyi bir ta-
raftar kitlesine sahip oldu. Her yıl bir
‘level’ atlayarak üst sıralara çıkacağız ve
bizi Süper Lig’de duyacaksınız” ifadele-
rini kullandı. DHA
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Esenler’de projeleri
hazırlanan Spor Külliyesi
ve Spor Vadisi hakkında
açıklamalarda bulunan

Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu,

“Hayata geçtiğinde
Türkiye’nin en büyük

vadilerinden bir tanesi
ve en çok da spor

yapılan vadilerinden biri
olacaktır” dedi

Madrid’i dize getirmenin bedeli

54.55 MILYON EURO
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı evinde 2-1 kaybetmesine rağmen Real Madrid'i İspanya'da 4-1 yenip
bir de oyun olarak büyük üstünlük kuran Ajax çeyrek finale yükselme sevinci yaşadı. Hollanda ekibinin bu
başarısındaki isimlerin fiyatları da dikkat çekiyor. İşte dün sahaya ilk 11'de çıkan futbolcuların maliyetleri...

DÜNYANIN en iyi altyapısına
sahip takımlardan biri ola-
rak gösterilen ve daha önce

pek çok yıldızı futbola kazandıran Ajax
son senelerdeki ölü toprağını üzerinden
attı ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi
esiyor. Uzun süre bu turnuvada yer ala-
mayan Amsterdam temsilcisi Bayern
Münih'in bulunduğu grupta Alman de-
vini iki maçta da yenmeye çok yaklaş-
mış ancak başaramamıştı. Real Madrid
karşısında elde edilen zafer Ajax'ı yine
dünya gündemine taşıdı. Kupayı en
çok kazanan takıma karşı deplasmanda
oynanan oyun futbol severleri mest
ederken İspanyol kulübünde belki de
bir futbolcuya ödenen en az transfer
parasından daha aşağısında birçok
oyuncu kadrosuna katan Ajax'ın kadro
maliyeti de merak ediliyor.
Andre Onana: Barcelona'dan transfer
edildi. 150 bin euro karşılığında takıma
katılan Kamerunlu Avrupa'nın en
önemli file bekçilerinden biri haline
geldi.
Matthijs de Ligt: Altyapı ürünü. 100
maç barajını en erken futbolcu olarak
tarihe geçti. Pazar değeri 65 milyon
euro.
Daley Blind: Altyapıdan yetişti ancak
Manchester'a gitmişti. Bu sezon ba-
şında 16 milyon euroya transfer oldu.
Nicolas Tagliafico: Şampiyonlar Li-
gi'nde attığı gollerle adından söz etti-
ren Tagliafico ise Arjantin'den 4 milyon
euroya geldi.
Noussair Mazraoui: Faslı futbolcu alt-
yapı eğitimini tamamladıktan sonra A
takımda oynamaya başladı.
Lasse Schöne: NEC Nijmegen'den 350

bin euro gibi bir fiyata geldi. 270 maç
barajını aşan Danimarkalı takımın en
önemli oyuncularından.
Frenkie de Jong: Willem II'den Ajax
altyapısına geldi ve takıma girmeyi ba-
şardı. Sezon sonunda 75 milyon euro
karşılığında Barcelona forması giyecek.
Frenkie bu maçla birlikte Barca for-
ması giymeden Real Madrid zaferi ka-
zanmayı başardı.
Hakim Ziyech: Birçok kez Türk takım-
larıyla da adı anılan Ziyech de 11 mil-
yon euroya transfer edildi.
Donny van de Beek: O da altyapıdan
yetişti. Hayalini kurduğu takımla sera-
moniye çıkarken dahi heyecanı gözle-

rinden okunuyordu. Bugün Ajax'ın en
etkili oyuncularından.
Dusan Tadic: Groningen ve Twente
formalarının ardından Ajax ile Hollan-
da'ya dönen Tadic için 11.4 milyon
euro ödendi.
David Neres: Kendine has çalımlarıyla
herkesi kendisine hayran bırakan Neres
dün de adından söz ettirmeyi ba-
şardı.12 milyon euroya Ajax'a katılan
Brezilyalının yeni sezonda farklı bir ta-
kımın formasını giymesi de ihtimaller
arasında.Ajax dün ilk 11'de çıkan
oyuncularına toplamda 54.55 milyon
euro bonservis ödedi.  
BURAK ZİHNİ

Ajax takımı, Real Madrid karşısında aldığı tarihi zaferle birlikte büyük bir
başarıya imza atarken, birçok takıma da rol model olur hale geldi.

Kadın sporcular
tarih yazıyor

8 MART Dünya Kadınlar Günü
öncesinde Türk sporunda ka-
dınların önemine dikkat çekmek

amacıyla yapılan araştırmalara göre Tür-
kiye'de lisanslı her 3 sporcudan biri kadın.
Verilere göre, 2018 sonu itibariyle Türki-
ye'deki toplam sporcu sayısı 4 milyon 907
bin 955 iken, kadın sporcuların sayısı 1
milyon 646 bin 102 oldu. 40 binden fazla
kadın sporcunun yer aldığı illerin başında
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli,
Antalya, Gaziantep, Adana ve Konya ge-
liyor. İstanbul, 207 bin civarındaki kadın
sporcu sayısıyla liste başında yer alıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü verilerinden yola çı-
karak Türkiye'deki kadın sporcu sayısını
inceleyen Misli.com'un çalışmasına göre,
lisanslı kadın sporcu sayısı her geçen yıl
artıyor.

Tek şehir İstanbul

Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla 4 mil-
yon 907 bin 995 lisanslı sporcu bulunu-
yor. Bunların yüzde 33,5'i kadın
sporculardan oluşuyor. Kadın sporcuların
261 bin 849'u faal olarak sporculuk ya-
parken, üç büyük kent dışında en çok
kadın sporcu yetiştiren şehrin Bursa ol-
duğu görülüyor. Toplam lisanslı sporcu
sayısında Türkiye'nin 3. şehri olan Bursa,
kadın sporcu sayısında ise üçüncülüğü İz-
mir'e kaptırmış durumda. Bununla bir-
likte, Türkiye'de 100 binin üzerinde
lisanslı sporcuya sahip 10 şehir bulunur-
ken, 100 binin üzerinde kadın sporcu sayı-
sına sahip tek şehrin İstanbul olduğu
görülüyor. DHA

GALATASARAY Erkek Voleybol Ta-
kımı, CEV Cup yarı final rövanş ma-
çında Rusya'nın Kuzbass Kemerovo

takımını altın set sonucunda eleyerek CEV Cup'ta
finale yükseldi. Deplasmanda oynanan yarı final
ilk karşılaşmasından 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı
kırmızılı takım, rövanş maçını ise 3-1 kazandı. Fi-
nale kalan ekibin belirlendiği altın seti 15-10 kaza-
nan Galatasaray, adını CEV Cup'ta finale
yazdırdı. 

Muhteşem bir set

Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı.
Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip,
ilk seti 25-18 üstün tamamladı ve setlerde 1-0 öne
geçti. Dördüncü
set boyunca etkili
oyununu sürdü-
ren Galatasaray,
seti 25-17 kaza-
narak karşılaş-
mayı 3-1 galip
tamamladı.

Cimbom finalde

Spor vadisindeki
çalışmaları yerinde
inceleyen Göksu’ya
yardımcıları da
eşlik etti.
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