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O ruç tutmanın insanın biyo-psiko-
sosyal yapısı üzerine nasıl bir etki
yaptığını gösteren yeterli çalış-

malar yeterli derecede bulunmamakla birlikte
aslında çok araştırmaya değer bir konu olabi-
lir. Biyo-psiko-sosyal bir varlık olan insan
üzerine Ramazan ayının etkilerini değerlendi-
rirken her üç yönden (yani biyolojik, psikolo-
jik ve sosyal açıdan) konuyu ele almak daha
faydalı ve güzel olacaktır. MyLife Psikolojik
Danışmanlık Müdürü Prof. Dr. Ekrem Çulfa,
ramazan ayında psikolojik değişimleri anlattı.

Muhtemelen oruç tutulduğunda vücudun
aç ve susuz kalması sonucu bir stres cevabı
oluşmaktadır. Bu durumda oruç tutan bir kişi
farkında olmadan strese karşı bir egzersiz ya-

pıyor olabilir. Oruç tutmakta bizi strese karşı
daha dayanıklı yapıyor olabilir. Genelde
stresli ve asabi olan kişilerin ilk günler dı-
şında ramazan ayında daha sakin olduğunu
gözlemliyoruz. Benzer şekilde gerilimini
azaltmak için düzenli alkol alan bireylerin
oruç tuttuğu dönemde alkolü bırakabildiğini
biliyoruz.

Orucun, manevi huzur, sabredebilme, man-
evi açıdan mükâfatlandırılacağına inanma
gibi ödüllendirici bir yönü vardır. Bu sebeple
orucun, depresif şikâyetleri, kaygı-endişe hal-
lerini ve madde kullanım bozukluğunu bir şe-
kilde azalttığı söylenebilir. Ayrıca, Ramazan
ayında suç oranlarının düşmesi ve intihar
olaylarında azalma bilgilerimiz arasındadır.

Sahura kalkmak depresyondan korkur
Sahur için gece kalkılması ile depresyon

tedavisinde uygulanan uyku deprivasyonu
(uyku yoksunluğu) metodu benzerlik göster-
mektedir. Bu bağlamda sahura kalkma dep-
resyona karşı koruyucu bir etki olarak ele
alınabilir.

Denetime olumlu etki eder

Oruç tutan kişi açlık, saldırganlık gibi
dürtülerini kontrol etme egzersizleri
yapmış olur. Dolayısıyla dürtü deneti-

mine olumlu katkı yaptığı çıkarımı yapı-
labilir. Ancak psikiyatrik bir bozukluk
olan dürtü kontrol bozukluklarına karşı
nasıl etki ettiği daha fazla araştırılması
gereken bir konudur. İnsanın bir inancı-
nın olması hayata ve hatta ölüme derin
bir anlam bulmasına vesile olur. İnanca
ve dine yönelik eylemler hem birey hem
de toplum ruh sağlığı açısından cezbe-
dici olduğundan insanlığın en büyük ruh-
sal yönelimlerinden biri haline gelmiştir.

Oruç empati yeteneğini geliştirir
Gün içinde açlık gibi duyguların dene-

yimlenmesi ile Ramazan ayı dışında da
açlık ile mücadele eden insanların ne
hissettikleri anlaşılmaktadır. Bu durum
bir bakıma empati yeteneğini (başkası-
nın bakış açısı ve hisleri ile ilgili ince 

sinyalleri algılama becerisi) kazandıran
bir eğitim olmaktadır. Sosyal yapıda ki-
şiler arası kopukluğun, bencilliğin (nar-
sistik tutum) ve “bana ne”ci zihniyetin
önüne geçilmektedir. İftar, teravih gibi
ibadetler sosyalleşmeye yol açmaktadır.
Sadaka, zekât gibi ibadetler ise sosyal
yardımlaşmayı sağlamaktadır. Ramazan
ayında ibadet olarak yaptığımız her dav-
ranışın manevi yönden olduğu kadar bi-
reyin ve toplumun biyopsikososyal
yönüne de birçok faydası olduğu açıktır.
Bu tespitler gerek seanslara gelen danı-
şanlarımın ve kişisel kanaatlerim ol-
makla beraber daha sonra yapılacak
araştırmalarla orucun insan biyolojisine
ve psikolojisine hem de toplum sosyoloji-
sine etkileri bilimsel olarak araştırılması
gereken konulardır.

Ramazan ruh dünyasını nasıl etkiliyor?

Aile rehberi

Assoc Prf. Dr. Ekrem ÇULFA

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 alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaş-
tırma 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 ar-
tırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başla-
mak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesi-
nin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebi-
leceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
02/05/2019

1.İhale Tarihi : 31/05/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 21/06/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : CEVİZLİ MAH. 20 TEMMUZ CAD ASUMAN SK. NO:4 MALTEPE/İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 22.150,00 1   %1 34TM3661 Plakalı , 2009 Model , RENAULT Marka ,

PANELVAN-ARA BÖLMELİ - 10 M3 Tipli , 
VF1FDCUH639837606 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 2500cm3 , Rengi 
Beyaz , 34 TM 3661 PLAKALI, 2009 MODEL 
BEYAZ RENKLİ RENAULT MASTER PANELVAN- 
ARA BÖLMELİ, 2500 CC MOTOR HACİMLİ, 
VF1FDCUH639837606 ŞASE NUMARALI, ARACIN
RUHSAT VE ANAHTARLARI MEVCUT DEĞİL, 
ARACIN KİLOMETRESİ VE ARAÇ MOTOR 
DURUMU TESPİT EDİLEMEDİ, ARACIN ÖN CAMI 
ÇATLAK, ÖN KAPUT BÖLGESİNDE, SOL ARKA 
ÇAMURLUKTA VE ARKA KAPAK KISMINDA MUH
TELİF VURUKLAR OLDUĞU VE İÇ 
DÖŞEMESİNİN GENEL OLARAK YIPRANDIĞI VE 
ARACIN LASTİKLERİNİN %60 AŞINDIĞI 
GÖRÜLMÜŞTÜR.

1.İhale Tarihi : 31/05/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.
2.İhale Tarihi : 21/06/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.
İhale Yeri : CEVİZLİ MAH 20 TEMMUZ CAD ASUMAN SOK. NO: 4 MALTEPE/İSTANBUL 
No        Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2           27.950,00 1   %1 ( 20/03/2019 

tarih 843 sayılı 
Cumhurbaşkanı 
Kararı gereği ) 

(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(991264)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ 2017/13225 ESAS

ÖRNEK NO: 25*

34GM1353 Plakalı , 2009 Model , PEU-
GEOT Marka , BİPPER AKTİF 1,4 HDI
70 HP Tipli , VF3AB8HSC94869664 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel ,
Motor Hacmi 1400cm3 , Rengi Gri , 34
GM 1353 PLAKALI 2009 MODEL PEU-
GEOT BİPPER MAKYONET-PANELVAN
GRİ RENKLİ, 1400 CC SİLİNDİR HA-
CİMLİ, 4+1 KOLTUK, DİZEL, MANUEL
VİTESLİ, 225.928 KİLOMETREDE, ARA-
CIN ÖN KAPUT UÇ BÖLGESİ, ARKA
TAMPON SAĞ VE SOL KÖŞESİ KISMİ
HASARLI.SOL ARKA KAPI VE SOL
ARKA ÇAMURLUK KISMİ ÇİZİK, ARA-
CIN İÇ DÖŞEMESİNİN GENEL OLA-
RAK YIPRANDIĞI, ARACIN
LASTİKLERİNİN %20 ORANINDA AŞIN-
DIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

Oruc tutarken halsiz kalmayın
Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dyt. Ceyda Nur Çakın, oruç tutarken gün
içerisinde daha enerjik hissetmek ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek için önerilerde bulundu

O ruç tutarken yaklaşık 16 saati
bulan açlık süresi boyunca vü-
cudun enerji depolarının boşal-

ması ve iftardan sahura kadar yapılan
yanlış besin seçimleri gün içerisinde
daha halsiz ve yorgun hissedilmesine
neden oluyor. Memorial Hastanesi Bes-
lenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dyt.
Ceyda Nur Çakın, oruç tutarken gün
içerisinde daha enerjik hissetmek ve sağ-
lıklı bir ramazan ayı geçirmek için öneri-
lerde bulundu.

1. Sahuru Atlamayın

Vücudun günlük işlevlerini yerine getire-
bilmesi için gerekli enerji ve besin öğele-
rinin yalnızca iftardan sonraki birkaç
saatte alınması oldukça zordur. Ayrıca
sahur yapılmadığında uzayan açlık sü-
resi ile birlikte gün içerisinde halsizlik ve
konsantrasyon bozukluğu yaşama riski
daha yüksektir. Uzun süren bir tokluk
hissi için yumurta, süt ve peynir gibi pro-
tein kaynaklarının yanında;tam buğday
ekmeği ve yulaf gibi enerji metabolizma-
sında görev alan; B grubu vitaminlerden
ve liften zengin sağlıklı karbonhidrat
kaynakları tüketmek gerekmektedir. Çiğ
badem, ceviz, çiğ fındık gibi magnez-
yumdan zengin yağlı tohumlar sağlıklı

yağ asitleri için de önemli bir kaynak ol-
makla beraber tabağımızın büyük bir
kısmının çiğ sebze ve yeşilliklerden zen-
gin olması; sahurda meyvelere yer veril-
mesi özellikle C vitamini alımı açısından
önemlidir. Ayrıca çiğ sebze ve meyvelerin
yüksek oranda su içermesi günlük sıvı
alımınıza destek olacaktır.

2. Yeterli Sıvı Alımını İhmal Etmeyin

İnsan vücudunun yaklaşık %60’ını oluş-
turan suyun, yalnızca %3 oranındaki
kaybı fiziksel performansta azalmaya
neden olmaktadır. Hava sıcaklığının artı-
şıyla terleme ile kayıp artmakta, oruç tu-
tarken sınırlı besin alımı saatleri
içerisinde günlük gereksinimi sağlamak
zorlaşmaktadır. Orucu 1 bardak su ile
açmak, şeker ilavesiz kompostolar ve
çorbalardan destek almak, sebze ve
meyve tüketimini atlamamak sıvı alımı-
nıza katkıda bulunacaktır. Çay ve kahve
gibi kafein içeren içecekler vücuttan sıvı
atımını arttırabileceğinden tüketim mik-
tarlarına dikkat edilmeli, en az 8-10 bar-
dak su içmeye özen gösterilmelidir.

3. Öğünlerinizi Yavaş ve Bölerek
Tüketin

Orucu su ve 1 kase çorba ile açtıktan

sonra 15 dakika dinlenmek sindirime
zaman tanıyacaktır. Art arda ve az çiğne-
yerek tükettiğiniz besinler yemekten
hemen sonra uyku hali ve yorgunluk his-
sine neden olabilir. İftar ile sahur arasına
meyve, yağlı tohumlar ve yoğurt veya
kefir içeren 2 ara öğün eklemek günlük
besin öğesi ihtiyaçlarını kontrollü bir şe-
kilde karşılamaya yardımcı olacaktır.
Doymamış yağlar (zeytinyağı, badem,
fındık, ceviz gibi), sebze ve meyveler, ku-
rubaklagiller, balık gibi beyaz et kaynak-

ları ile süt ürünlerini temel alan Akdeniz
tipi beslenme;yeterli vitamin-mineral, lif
ve sağlıklı yağ asidi alımı için birebirdir.
İftarda sofranızda çiğ ve pişmiş sebzeler
ile haftada en az 2 gün kurubaklagil içe-
ren yemek veya salatalara yer vererek,
sahurda ve iftardan sonraki ara öğün-
lerde meyve ve yağlı tohum tüketmeyi at-
lamayarak ve mümkün olduğunca
yağsız etlere yönelerek kendinizi daha
enerjik hissedebilirsiniz. Salam, sucuk,
sosis gibi işlenmiş şarküteri ürünleri tuz
ve yağ içeriği nedeniyle sahurda tüketil-
diğinde gün içerisinde daha fazla su
içme isteği yaratacaktır. 

PROTOKOL VE KORUMA MAKSATLI BİNEK ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/203518
1-İdarenin
a) Adresi :1'İNCİ ORDU IHALE KOMISYON BASKANLIGI 34600

SELİMİYE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0216 556 80 00 - 0216 310 79 29
c) Elektronik Posta Adresi :1orihlkombsk@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Protokol ve Koruma maksatlı 6 adet binek aracın 1096 gün süre ile 

sürücüsüz, yakıtsız ve kilometre limitsiz kiralama işidir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :1’inci Or.Kh.Des.Gr.K.lığı Selimiye Kışlası (Selimiye/İSTANBUL)
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.07.2019, işin bitiş tarihi 30.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :1’inci Or.İhl.Koms.Bşk.lığı (Selimiye/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati :29.05.2019 - 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri ile Personel ve 
Öğrenci Taşıma Hizmetleri 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 1’inci Or.İhl.Koms.Bşk.lığı
(Selimiye/İSTANBUL) 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 1’inci Or.İhl.Koms.Bşk.lığı (Selimiye/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 teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(991644)

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
1'İNCİ ORDU K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI



İ stanbul 8. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görü-
len duruşmada tutuklu

sanık Bilal Aksakal hazır
bulundu. Öte yandan du-
ruşmada Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
avukatı da hazır bulundu.

Bakanlığın avukatı, 
sanığa haksız tahrik
indirimlerinin uygulanma-
masını talep etti. 
Sanık Bilal Aksakal, ağlaya-
rak eşinin başka erkeklerle
yazıştığını iddia etti ve "Şe-
refim üstüne yemin ederim

ben 84 yaşındayım. Yalan
söylemiyorum. Verilecek ka-
rara saygılıyım. Pişmanım.
Takdir mahkemenindir"
dedi.

Oybirliğiyle karar verildi

Duruşmaya verilen aranın

ardından kararını açıklayan
mahkeme heyeti, sanık Bilal
Aksakal'ı "Eşi kasten öldür-
mek" suçundan müebbet
hapis cezasına çarptırdı.
Karar oy birliğiyle alındı.
Sanığın tutukluluk halinin
de devamına karar verildi.
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GÜNCEL 3

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Karton yüklü kamyon devrildi
Maltepe'de kağıt ve kar-
ton taşıyan kamyon dev-
rildi. Yaralanan sürücü

olay yerine gelen ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Olay saat 14.00 sıra-
larında Maltepe Büyükbakkalköy
Mahallesi orman yolunda meydana
geldi. Arif Karakaya yönetimindeki
34 HY 9195 plakalı içi karton dolu
kamyon Ferhatpaşa’dan Kartal’a
doğru yola çıktı. Kamyon orman

yoluna geldiği sırada sürücü Kara-
kaya, direksiyon hakimiyetini kay-
betti. Virajı alamayan kamyon
devrildi, üzerindeki karton ve kağıt-
lar etrafa dağıldı. Olay yerine polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kam-
yondan kendi imkanlarıyla çıkan,
kazada haffif yaralanan kamyonun
şoförü Arif Karakaya,  ambulansla
Kartal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine götürüldü.

KAtIL KOcAyA
Sarıyer'de 2018

yılında 53 yıllık eşi
Esme Aksakal'ı

(76) öldüren Bilal 
Aksakal (83) “Eşi

kasten öldürmek”
suçundan 

müebbet hapis
cezasına çarptırıldı.

Duruşmada
ağlayan sanık 

Aksakal, pişman
olduğunu söyledi

İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığınca ha-

zırlanan iddiana-
mede,  çiftin  resmi
nikahlı evli oldukları,
olay tarihinde sanı-

ğın evli olan eşi
maktulü bıçaklamak
suretiyle öldürdüğü
belirtilmişti. İddia-
namede sanık Bilal
Aksakal'ın ağırlaştı-

rılmış müebbet
hapis cezasına
çarptırılması 
istenmişti.

MueBBet
İddianame

AĞLADI
AMA
BOŞA!

Eşini öldüren Bilal Aksakal, “Çok pişmanım çok üzgünüm” dedi.

Minibüs hırsızı
yakalandı
Minibüs hırsızı
yakalandı
Minibüs hırsızı
yakalandı
Minibüs hırsızı
yakalandı
Minibüs hırsızı
yakalandı
Minibüs hırsızı
yakalandı
Minibüs hırsızı
yakalandı
Minibüs hırsızı
yakalandı
Başakşehir'de yol kenarına park edilen bir
minibüsün içinden toplam değeri 110 bin
lirayı bulan ziynet eşyası, para ve cep
telefonunu çalan şüpheli Yalçın Ş.(36) polis
tarafından yakalandı. Hırsızlıktan, gaspa,
uyuşturucu bulundurmaktan tehdide bir çok
suçlamayla daha önceden gözaltına alındığı
tespit edilen Yalçın Ş.'nin hırsızlık anları
güvenlik kameralarına yansıdı

Kayabaşı mahallesinde polise baş-
vuran Y.K. yol kenarına park ettiği
minibüsüne geri döndüğünde, aracı-

nın camının kırıldığını ve içinde bulunanların
çalındığını ihbar etti. Mağdur Y.K. aracın içinde
bulunan 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet
altın künye, 5 adet Cumhuriyet altını, 8 adet
yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 4 adet altın
yüzük ile 5 bin lira nakit para ve cep telefonu-
nun çalındığını belirtirken toplam zararının 110
bin lira olduğunu söyledi.

Hırsızlık anları kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili
başlatılan soruşturmada hırsızlık olayının gü-
venlik kameraları tarafından görüntülendiği tes-
pit edildi. Görüntülerde başka bir araçla

minibüsün yanına gelen 3 şüphelinin, aracın
sağ ön camını kırarak, kapısını açtıkları ve
içerde bulduklarını çaldıktan sonra hızla olay
yerinden kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini tespit et-
tikleri Yalçın Ş.'yi gözaltına aldı.

Suç kaydı kabarık

Şüphelinin daha önceden 3 kez otodan hırsızlık,
2 kez evden hırsızlık, 3 kez mala zarar verme, 4
kez kasten yaralama, 2 kez açıktan hırsızlık, 1
kez oto hırsızlığı, 1 kez güveni kötüye kullan-
mak, 1 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1
kez yağma, 2 kez hakaret, 1 kez uyuşturucu bu-
lundurmak, 2 kez tehdit 1 kez de dolandırıcılık
suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı
tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde
işlemleri yapılan şüpheli-
nin minibüs hırsızlığının
yanı sıra 4 Nisan 2019 ta-
rihinde mağdur Y.k.'ya ait
araçtan yapılan hırsızlık
olayı ve Mağdur Y.G.'nin 5
Mayıs 2019 tarihinde oto-
mobilinin plakalarının ça-
lınma olaylarını
gerçekleştirdiği belirlendi.
Poliste işlemleri tamamla-
nan şüpheli Yalçın Ş. tu-
tuklanarak cezaevine
gönderildi. Polis, Yalçın
Ş.'ye yardım ettiği belirle-
nen 2 kişinin yakalanması
için çalışma başlattı.

tutuklandı

EsEnyurt’ta pitbull dEhşEti
Esenyurt'ta 2 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu kolundan yaralandı. Çocuğun sesini duyarak sokağa
çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ÖrNEk Mahallesi'nde pazar ak-
şamı saat 23.00 sıralarında arka-
daşlarıyla sokakta oyun oynayan

6 yaşındaki Saadet Demir sokakta bulunan
pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.
köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir
aracın altına saklanan küçük kızın vücudu-
nun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çocuğun çığ-
lıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak,
çocuğu köpeklerden kurtardı. kolunda derin

ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Esen-
yurt Necmi kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. köpeklerin sahibi Sayinur Muştur
ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine
götürüldü. küçük kızın tedavisinin ardından
taburcu edildiği öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan
küçük kızın sokakta bulunan aracın altına

girmesi ve köpeklerden kurtulmaya çalış-
ması güvenlik kameraları tarafından saniye
saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun
altına giren kıza 2 köpek saldırıyor. Daha
sonra buraya gelen bir kadın köpekleri uzak-
laştırmaya çalışıyor. Çığlıkları duyan mahal-
leli çocuğu kurtarmak için yalın ayak sokağa
çıkıyor. Sokağa çıkanlar ilk müdahalede bu-
lunan kadınla birlikte köpekleri küçük kızdan
uzaklaştırıyor.

köprüde
intihar!

Fatİh Sultan Mehmet
Köprüsünde aracını dur-
duran bir kişi, kendini kor-

kuluklardan aşağıya attı. Sahil
güvenlik ve deniz polisi tarafından çı-
karılan ve sağlık ekiplerince hasta-
neye kaldırılan kişinin hayati
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay saat 12.00 sıralarında Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü Edirne isti-
kametinde meydana geldi. Yakınla-
rından adının Recep Ç., (37) olduğu
öğrenilen kişi, edinilen bililere göre
Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü üze-
rinde aracını durdurdu. Sonrasında
köprünün korkuluklarına koşan
Recep Ç.,  kendini aşağıya attı. Olayı
gören köprüde görevli polis memur-
ları, durumu deniz polisi ve sahil gü-
venlik ekiplerine bildirdi. İhbar
üzerine harekete geçen ekipler, kısa
süre içerisinde Recep Ç'yi karaya 
çıkardı. 

Soruşturma devam ediyor

Recep Ç, olay yerine gelen 112 sağlık
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin
ardından ambulansla Paşabahçe
Devlet Hastanesi’ne kaldrıldı. Recep
Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği
öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruş-
turması devam ediyor.

Tehlikeli
kapışma

EYÜPSULTAN, Göktürk Yolu üzerinde
arıza yapan motosikleti başka bir moto-
sikletli ayağıyla iterek götürdü. Metre-

lerce bu şekilde ilerleyerek canlarını hiçe sayan
motosikletliler bir süre sonra gözden kaybolurken,
o anlar kameralara yansıdı. Görüntüler dün öğle
saatlerinde DHA kameralarına Göktürk yolunda
yansıdı. Arıza yapan aracı yüzünden yolda kalan bir
motosikletliye yardımına yoldan geçen başka bir
motosikletli yardım etti. Görüntülerde arızalı moto-
sikletin yanına yanaşan başka bir motosikletli aya-
ğıyla ittirerek, ilerlemesini sağladı. Emniyet
şeridinden ilerleyen motosikletliler kamyonların
arasında adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Bir süre
yan yana ilerleyen motosikletliler daha sonra göz-
den kayboldu.

Zehir 
tacirlerine

baskın
İstanbul’da
PKK operasyonu!

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdür-

lüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına
yönelik operasyon yaptı. Sabah saat
05:00 sıralarında narkotik ekipleri ta-
rafından daha önceden belirlenen
çok sayıda adrese eş zamanlı baskın
yapıldı. Operasyona Özel Harekat
Timleri de destek verdi. Baskın yapı-
lan adreslerden biri de Bahçelievler,
Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş So-
kak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Ha-
rekat Timleri'nin girdiği binada çok
sayıda kişi hakkında yakalama kararı
bulunuyor. Binaya giren polisin içeri-
deki arama ve gözaltı işlemleri
devam ederken, Özel Harekat Tim-
leri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK
operasyonunda 2 kişi gözaltına alınır-
ken, şüphelilere ait adreslerde yapılan

aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün
kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstan-
bul'a geldiği değerlendirilen şüphelilerin yakalan-
ması için operasyon düzenledi. Operasyonda 2
kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin
adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal-
ler ele geçirildi.

Minibüs hırsızı
yakalandı
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K üçükçekmece Kaymakamlığı
işbirliğiyle, Nikah Sarayı’nda
gerçekleşen iftara, şehit ya-

kını ve gazilerle birlikte, Küçükçek-
mece Kaymakamı Harun Kaya,
Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kü-
çükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı
Hüseyin Gümüş, İlçe Müftüsü Mus-
tafa Temel, Garnizon Komutanı
Albay Kadir Okya da katıldı. 

Beni çok duygulandırdınız

Yemek sonrası bir konuşma yapan
Küçükçekmece Kaymakamı Harun
Kaya herkesin Ramazan ayını kutla-
yarak, "Beni çok duygulandırdınız
helal olsun size. Son masaya kadar

dolu. Ellerinizden, gözlerinizden
öpüyorum. Elleri öpülesi, sizin kadar
güzel insanlara hizmet ediyorum ne
mutlu bana. Ben en kıymetlilerimize
hizmet ediyorum" diye konuştu. Be-
lediye Başakanı Kemal Çebi ise "Mü-
barek ay Ramazan'ın ilçemize,
vatanımıza, insanlığa, İslam alemine
hayırlar getirmesini diliyorum" 
ifadelerini kuollanarak, "Ramazan'ın,
yardım ve dayanışma içerisinde
geçmesini ve bu yardımlaşmanın
bütün ülkemize ve İslam alemine 
yayılmasını diliyorum. Bugün sizlerle
birlikte olmaktan çok mutlu oldu-
ğumu belirtmek isterim" diye
konuştu. 

Asla yalnız değiller
"Bu toprakların, bu Cumhuriyetin ile-
lebet yaşayabilmesi için kendisini siper
etmiş ve bu topraklara şehit düşmüş
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere onun silah arkadaşlarını
ve tüm saygıdeğer şehitlerimizi min-
netle anıyorum. Ruhları şad olsun"
diyen Çebi, "Burada bulunan tüm
şehit annelerinin ellerinden, babaları-
nın gözlerinden öpmek istiyorum.
Onların asla yalnız olmadıklarını,
başta Cumhuriyetimizin, milletimizin,
hükümetlerimizin, tüm kamu kuruluş-
larının şehit ailelerimizin yakınında,
yanında olduğumuzu ifade etmek is-
terim" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, ilk iftar sofrasını şehit ve gazi aileleri 
için kurdu. Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen
iftarda yüzlerce şehit yakını ve gazi birlikte oruç açtı

HASTANEMİZ GENEL İHTİYACI OLAN KLİMA SANTRAL FİLTRE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/202671
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 : 49 Kalem-klima filtreleri alımı 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. Not: Malzemeler 
4 parti halinde teslim alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

A Blok 7. Kat Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
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.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
TİTUBB kapsamında olmayan ve bunu belgeleyenler için CE veya TSE belgelerini ihale teklif dosyala-
rında sunmaları gerekmektedir. Ayrıca Teknik Şartnmede istenen belgelerin ihale dosyasında sunul-
ması gerekmektedir.
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, istek-
liler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur.  Tek-
nik birim tarafından istenildiği taktir de numune getirelecektir.
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 tamamında %
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 Yeşilköy
Şubesi Şube Kodu:890 Iban:TR150001200989000005100012 nolu hesaba doküman 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 vasıtasıyla
da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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. 

KIRTASİYE MALZEMESİ VE KARTUŞ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (991400)

90 Kalem Kırtasiye Malzemesi ve Kartuş Temini 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 : 2019/193818
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 90 Kalem Kırtasiye Malzemesi ve Kartuş Temini Ayrıntılı 

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

b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme 
Ambarı veya birim deposuna

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30.06.2020 tarihine 
kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda 9, 10 ve 11 nolu kalemler 
tek seferde, 1-8 ile 12-90 nolu kalemler partiler halinde, ilgili birimin 
siparişinden sonra 1-18 ile 22-90 nolu kalemler 15 (onbeş) takvim 
günü, 19, 20 ve 21 nolu kalemler 10 (on) takvim günü içerisinde, 
sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi sarf malzeme ambarına veya 
birim deposuna teslim edilecektir. Ayrıca son teslim günü kalan 
malların tamamı, kurumumuzun yazılı talebi beklenmeksizin 
teslim etmek zorundadır. Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale 

Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.05.2019 - 09:30
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:
Tüm kalemler için;
1-Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu tobb veya tesk'e bağlı oda\borsa ta-
rafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
31-67 ve 73-84 nolu kalemler için;
1-Malzeme adı, özellik ve kopya sayısını belirten antetli ve ıslak imzalı taahhütname,
2-Distribütör veya yetkili bayii olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdırlar.
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 tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere 1, 12, 13, 86, 88 ve 90 nolu kalemlerden
1 (bir) kutu, 2, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 68, 69, 70, 71 ve 72 nolu kalemlerden 2 (iki) adet, 3, 5, 17,
18, 22, 25, 26, 27, 31-67, 85 ve 89 nolu kalemlerden 1 (bir) adet, 4 ve 7 nolu kalemlerden 3 (üç)
adet, 6, 28, 29 ve 30 nolu kalemlerden 4 (dört) adet, 9, 10 ve 11 nolu kalemlerden 10 (on) adet, 16
nolu kalemden 1 (bir) koçan, 23 nolu kalemden 1 (bir) rulo, 87 nolu kalemden 5 (beş) litre numu-
neyi ihale komisyonuna teslim edecektir.
28, 29 ve 30 nolu kalemler için;
Kimyasal özelliklerini belirtir tanıtıcı broşür ihale dosyasında sunulmalıdır.
31-67 nolu kalemler için;
Ürün kataloğu ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Satın alma Müdürlüğü Çapa/Fatih/İSTANBUL adresinden
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kul-
lanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale
Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyat-
ların 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 te-
minat 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. 

ILK IFTAR SEHITILK IFTAR SEHITILK IFTAR SEHITILK IFTAR SEHITILK IFTAR SEHITILK IFTAR SEHITILK IFTAR SEHITILK IFTAR SEHIT
AILELERI ICIN

İftara katılan çocuklarla da bir araya gelen Belediye Başkanı Kemal Çebi birlik beraberlik mesajları verdi. Çebi,
“Ramazan'ın, yardım ve dayanışma içerisinde geçmesini ve bu duygunun herkese geçmesini dilerim” dedi.

ILK IFTAR SEHIT
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DUYARLILIK

S onunda beklenen oldu ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek,
Ekrem İmamoğlu’ndan mazbatanın geri

alınmasına karar verildi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun “Bir kısım sandık ku-

rullarının, ilçe seçim kurullarının kararına aykırı
oluşturulması ve bu hususunda seçim sonucuna mü-
eessir olması nedeniyle” diyerek verdiği bu karar
öyle sanıyorum Hukuk fakültelerinde ders olarak
okutulacak önemde tarihimize bir yüz karası olarak
yazılacaktır.

Bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı daha da bile-
nen muhalefetin yenilenecek seçimde daha da orga-
nize olacağı, daha çok oy alacağı iktidar tarafından
bilinmiyor mu?

Elbette biliniyor!
Ancak bu seçimlerin iptal edilmemesi halinde İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan dehşet
yolsuzlukların ortaya çıkarılması halinde AK Parti
de çözülmenin başlayacağını, yeni bir partinin ku-
rulmasının bu çözülme sürecini hızlandıracağını
gören iktidar en azından zaman kazanma yoluna
gitmiştir.

Bu süreçte boş durmayacaklar elbet!
En başta meclis çoğunluğu ellerinde olduğu için

Başkanvekilliğine bir AK Parti’li meclis üyesini ge-
tirecekler ve mümkün olabildiğince yolsuzluk dos-
yalarını temizleme faaliyetlerine başlayacaklar.

Seçim kampanyası sürecince belediyenin tüm
olanaklarını ve özellikle de belediye personel ve
araçlarını kullanacaklar.

Sakın ola, bu durum küçümsenmesin. İktidar
partisinin maddi sorunu yok diye düşünmeyin. Bu-
radaki yolsuzluklar ve belediyeden aktarılan kay-
naklar hiçbirimizin tahmin edemeyeceği boyuttadır.

Daha ilk konuşmasında olduğu gibi Cumhurbaş-
kanı işadamlarını tehdit edecek, sendika ve meslek
odalarına ayar vermeye devam edecek, toplumda
bir korku iklimi yaratarak seçimleri etkilemeye
çalışacak.

Kendisine oy vermeyen tüm kesimleri “milli
irade hırsızı” olarak ilan etmesi, yanlarında olma-
yanlara gereğinin yapılacağını söylemesi bile bu ko-
nuda ne kadar güç durumda olduğunun ve
kararlılığının bir göstergesidir.

Ne kadar gerçek olduğu bilinmez ama Kürt seç-
men üzerinde yeni oyunlara gireceğinin de işaretleri
görünüyor. 

Önümüzdeki günlerde ayrıntılar ortaya 
çıkacaktır.

Ben HDP nin 31 Mart seçimlerinde gösterdiği
ilkeli tavrını sürdüreceğine kesinlikle inanıyorum.
Ancak bu konuda Kürt Yurttaşların hassasiyetlerini
istismar ederek, yeni bir barış süreci başlatılacağı
gibi bir algı operasyonuyla oy devşirmeye çalışacağı
da gün gibi ortada.

On binlerce tutuklu bir yana açlık grevinde yaşa-
mını yitiren ve şu an kritik süreçte yaşam mücade-
lesi veren HDP liler üzerinden iki yüzlü bir siyaset
uygulamaya kalkışan iktidarın bu hamlesi de büyük
olasılıkla sonuçsuz kalacak ve Selahattin Demir-
taş’ın sağduyu çağrısı toplumda karşılık bulacaktır
diye düşünüyorum.

Bu konuda bile HDP ile diğer muhalif partileri
karşı karşıya getirmeye çalışan çirkin politikayı
görmezden gelerek, şimdiden Kürt yurttaşlara yö-
nelik eleştirilere başlayan beyaz Türklerin bu tehli-
keli oyuna gelmemesi son derece önemlidir.

Geçmişten bu yana HDP ye kurulan tuzaklar
şimdi de CHP için devreye sokulmaya çalışılıyor.
Kimi kesimlerde şimdiden “seçimleri boykot” çağ-
rısı dillendirilmeye başlandı.

Seçim sandıklarında görev alması sakıncalı kişi-
lerin görev yapmasına göz yumarak, aday olma-
sında sakınca görülmeyenlerin, seçilmesi
durumunda mazbatasını ellerinden alarak kendi
yurttaşına tuzak kuran bir yönetimin daha ne tür
tuzaklar kurabileceğini kestirmek gerçekten
çok zor.

İşte bu yüzdendir ki hem siyasi partiler, hem
yurttaşlar olarak bu tür algı operasyonlarına karşı
çok dikkatli olmalı, pusuya düşmemeye özen gös-
termeliyiz.

Önümüzdeki günlerde Suriye politikasında bir
değişim hamlesi, terörle mücadelede yöntem deği-
şikliği beklenebilir.

Zor durumda kaldığında gerginlik ve kaos politi-
kalarından beslenen bir iktidar tarafından yönetil-
diğimizi unutmamak gerekiyor.

Görülen o ki; Türkiye’yi zor ve sıkıntılı günler
bekliyor.

Ancak hepimizin bildiği, unutmamamız gereken
bir gerçek var ki; “Karanlığın en koyu olduğu an,
aydınlığın en yakın olduğu zamandır.”

Ekrem İmamoğlu, ülkemizde yeni bir siyaset
tarzının yerleşmesini sağlamıştır.

Tarihimiz boyunca toplumu kutuplaştıran, düş-
manlaştıran kin ve nefret söylemleri yerine siyasette
ve günlük yaşamda barış dilini öne çıkaran bir siya-
setçi olarak Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı bu
barış ve demokrasi mücadelesini birlik olursak ba-
şaracağız.

Şimdi; çocuklarımız ve geleceğimiz için, barış,
demokrasi ve özgürlük için, birlikte mücadele etme
zamanıdır.

Tuzağa düşmemek gerek

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mohamad Firas Barazi. 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Abdulkadir Haffar. 99909163534

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Esam Jenwani. 998576449563
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, YSK'nın İstanbul
seçimlerinin yenilenmesi
kararına ilişkin, "İstanbul

seçimlerinin üzerindeki
gölgenin kalkmasını 

sağlayacak bu kararı, 
demokrasimizi 

güçlendirecek önemli bir
adım olarak görüyoruz.

Bazı işadamı grupları bu
karardan sonra baktık ki

garip garip açıklamalar
yapıyorlar. Yanlış 

yapıyorsunuz. Önce 
herkes haddini bilecek.

Herkes işini yapacak'' 
ifadelerini kullandı

C umhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
partisinin TBMM Grup Toplantı-

sı'nda yaptığı konuşmada İstanbul seçim-
lerinin yenilenme kararını değerlendirdi.
Erdoğan, “Bu seçimi önce yaklaşık 20-25
bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybet-
tiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyeti-
miz sebebiyle bu durumu saygıyla
karşılamaya hazırdık. İlerleyen saatlerde ve
günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık
sonuç tutanaklarıyla geçersiz oylarla itiraz-
lar netleştikçe karşımıza bambaşka bir
manzara çıktı. AK Parti'ye oy veren yakla-
şık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbe-
dilmiştir. Hatalar yanlışlar diğer partilerde
aynı oranlarda yapılmamış sadece AK
Parti'nin oylarında belirgin farklılık ortaya
çıkmıştır” dedi.

Ayrı ayrı çalışacağız

31 Mart seçiminden çıkan sonucu da ciddi
bir şekilde ele alacaklarını kaydeden Erdo-
ğan, “Milletin AK Parti'ye bin 389 beledi-
yenin 758'inin sorumluluğunu verdiğini
belirten Erdoğan, büyükşehir, il, ilçe ve
belde olarak kaybettikleri belediyelerin her
biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yaptıklarını
söyledi. Bu başarısızlığa yol açan sebepleri
genel merkezden il teşkilatına, adaylardan
milletvekillerine kadar teker teker tespit
ederek, gereğini yerine getireceklerini anla-
tan Erdoğan, "Bu işler aceleye gelmez. Tes-

piti ne kadar sağlıklı yaparsak, çözümü de
o derece güçlü ve kalıcı olarak hayata geçi-
rebiliriz. Tabi seçim bitti ama tartışmaları
henüz bitmedi. Yapılan itirazlar sebebiyle
üç ilçemizdeki belediye başkanlığı seçimle-
rinin 2 Haziran'da yenilenmesiyle ilgili
karar daha önce verilmişti” ifadesini 
kullandı.

Hesabını sormalıydık

31 Mart seçimlerine haklı nedenlerle itiraz
ettiklerini de kaydeden Erdoğan, “Aradaki
fark neredeyse yarı yarıya azalmamış ol-
saydı mesele buralara kadar zaten gel-
mezdi. Hukuksuzluğu bir irade gasbını

görmezden gelemeyiz. Gözümüzün
önünde tüm çıplaklığıyla duran usulsüz-
lüğü, daha vahimi bir irade gaspını gör-
mezden gelemeyiz. Seçim gecesinden
bugüne kadar yaşanan bu sürecin sebebi
işte budur. Biz bu yapılanların hesabını
milli irade hırsızlarından sormazsak, mille-
timiz bizden hesap sorar. Sadece iptal oy-
larının sayımıyla böylesine büyük bir oy
sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt
düşürmeye yetmiştir. İstanbul'daki 62 bin
sandık görevlisinden 21 bine yakınının
kamu görevlileri arasından değil de banka
ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş
olması şüphelerimizi daha da artırdı. İs-

tanbul seçimlerinde organize bir yolsuzluk,
tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali oldu-
ğuna samimi olarak inanıyoruz. AK Par-
ti'nin sandıktan çıkan sonucu
kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi
kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla
yoktur, olamaz. Biz sadece gasbedilen hak-
larımızı düzeltmenin peşindeyiz” dedi.

YSK'ya saygı duyardık

Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçimin iptal
edilmemesi yönünde bir karar çıkmış ol-
saydı kendilerinin bu karara da saygı duya-
caklarını söyleyen Erdoğan, “YSK hem
bizim hem diğer partilerin temsilcilerini
dinlemiş ve kararını ortaya koymuştur. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı se-
çimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü
yenilenecektir. Kararın ülkemize, milleti-
mize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını
diliyoruz. Bu kararı, siyasetçiler olarak so-
runlarımızı demokrasi ve hukuk içinde
çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği
milli iradeye bırakacak en doğru adım ola-
rak görüyoruz. YSK tam tersi yönde karar
vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık. İs-
tanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin
kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokra-
simizi güçlendirecek önemli bir adım ola-
rak görüyoruz. Hiç şüphesiz bizim
eksiklerimiz olabilir ama bugün önümüzde
duran manzara tam bir ekonomik sabotaj
halidir” diye konuştu.
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Erdoğan, seçimlerin yenilenmesini eleştirenleri uyardı

yanlış yapıyorlar
Seçimlerin yenilenme kararı sonrası bir
takım çevrelerden gelen eleştiri ve sesleri
de anormal bulduğunu kaydeden Erdoğan
şöyle konuştu; “Bazı işadamı grupları dün
açıklanan bu karardan sonra baktık ki
garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bundan
sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ül-
kemizin geleceğine yönelik bir normalleş-
meyi konuştuğumuz dönemde sizler
burada seçim hukukunun işletildiği bir
yerde böyle bir açıkmayı yaparsanız işte
bunlar normalleşmeyi getirmez anormal-

leşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce
herkes haddini bilecek. Herkes işini yapa-
cak. Ekonomiyle mi uğraşıyorsun? İşa-
damı mı mısın? Sen işini yap. Sana düşeni
sandığında git kullan. Kalkıp da seçim yar-
gısının bu noktada vermiş olduğu karara
adeta müdahale mahiyetinde açıklamalar
yaparsanız bu sizin de nerede olduğunuzu
nereye oturduğunuzu gayet güzel bir şe-
kilde ortaya koyuyor. Müsaade edin de
bizim de size bakışımız ona göre değişe-
cektir. Biz bu ülkede siyaset yapıyoruz.'”

imamoğlu
16 milyonun
adayıdır

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu partisinin grup

toplantısında konuştu. YSK'nın iptal
kararının büyük bir hukuksuzluk

olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu,
"Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı
değildir bundan sonra 16 milyon 

İstanbulunun adayıdır" dedi
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi seçimlerinin iptal edilme-
sinin büyük bir yanlış

olduğunun altını çizen Kemal Kılıçda-
roğlu, sert eleştirilerde bulundu. CHP Li-
deri, "Onların tahmin etmediği ama bizim
de kazancağımızı bildiğim, illerin tama-
mını kazandık. İstanbul'a gelince demok-
rasiye kumpas kurmaya
başladılar.Demokrasi adına utanırlar mı
bilmiyorum. Çocuklarının yüzlerine ba-
karlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim
derler mi bilmiyorum" dedi.

YSK'nın tarihinde yok

Yaşananların YSK tarihinde asla ger-
çekleşmeyen olaylar olduğunu da be-
lirten Kılıçdaroğlu, "Baktılar sonuç
değişmiyor, Büyükçekmece'de evlere
baskın yapmaya başladılar. Baktılar
olmadı vazgeçtiler. 22 ilçede dediler
ki sondajla sandıkları alacaz, yeni-
den sayacaz YSK tarihinde yoktu
ama yaptılar. 57 sandığı saydılar sonuç
yine değişmedi. Baktılar olmuyor sandık
kurullarının oluşumunda 'usulsüzlük var'
dediler kurulları biz oluşturmadık. Bunu
gerekçe gösterek verilen mazbatayı iptal
ettiler" diye konuştu.

Çete organı

Seçimlerin iptaline karar veren YSK için-
deki hakimleri de hedef alan Kılıçdaroğlu
deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gö-
zünü. CHP Lideri, "Hakim dediğin adam
satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi
siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla
adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir
devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle
oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptı-
lar. O 7 hakim YSK içindeki çetenin or-
ganlarıdır" ifadelerini kullandı.

Haram yediler

YSK'nın Ramazan günü haram yediğini

an-
latan Kı-

lıçdaroğlu şöyle konuştu; "İstanbul'da
kesinlikle birşeyler oldu, 'sandık başında
oldu" bak bu doğru. Sandık başında halk
Ekrem İmamoğlunu seçti. Deniz Zey-
rek'in bir haberi var şöyle diyor: "AKP
içinde seçimi iptal ettirmek isteyen grup
YSK'yi yönlendirmeye çalışıyor. Örneğin
AKP'nin 16 Nisan günü yani mazbatanın
oluşturulmasından 1 gün önce yaptığı
başvuru yasağa aykırıydı, ancak YSK'den
AKP'ye 'başvuruyu yenileyin' mesajı gitti-
ğini bunun üzerine AKP'nin başvurusunu
yenilediğini doğrulattım' diyor." Bir haki-
min egemen güçlerin iktidar sahiplerinin
önünde eğilmememsi gerekir. Dik ve
onurlu durması gerekir. YSK hukukun üs-

tünlüğüne göre kara vermelidir.
Bugün iktidar sahiplerinin YSK
içinde çete mensubu 7 taşeronu var-

dır. Ramazan gününde haram yemeyi
kabul ettiler."

Millet iradesi yok sayıldı

YSK'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Kı-
lıçdaroğlu, "Vatandaşın iradesine kumpas
kurmak ne zaman hakimlerin görevi oldu.
Biliyorum bunu söyledim diye tazminat
davası açacaklar Açmazsanız namertsi-
niz. İlk kez mühürsüz oylar için çete men-
subu ifadesini kullanmıştım. Neden çete
mensubu diyorum? Ortaya bir sandık
koymuşsunuz. Seçim yenilenecekse 39 il-
çede bütün seçimler yenilenir. Neden sa-
dece büyükşehir belediye başkanlığı? Sen
neye göre karar veriyorsun? Hangi görüş-
ten olursa olsun vatandaşlar sandığa gitti
YSK'ye güvendi oyunu kullandı, günlerce
sayım yapıldı. Bütün sayımların sonunda
sadece bir kişi çıktı. O kişinin adı da
Ekrem İmamaoğlu. Adaletsizlik varsa
mücadele etmek bizim namus borcumuz-
dur" dedi.

23 Haziran'da hem iktidara hem de YSK'ya
büyük bir ders vereceklerinin de altını çizen CHP Li-

deri şöyle konuştu; "YSK içindeki çetelere ders vermek
lazım; hukuku katlettiler milletin iradesini yok saydılar.
23 Haziran'da da bu millet bütün İstanbullular bir tarihi
yeniden yazacaklardır. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı
değildir bundan sonra 16 milyon İstanbulunun adayıdır.

Mazbatasını veren kim hakimler alan kim yukarıdaki
çete. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da
Bahçeli'ye kapak olsun. İmamoğlu Sa-

ray'dan talimat almayacak halk-
tan talimat alacak."

Ders 
vereceğiz

Boykot yok
seçim var
Boykot yok
seçim var
Boykot yok
seçim var
Boykot yok
seçim var
Boykot yok
seçim var
Boykot yok
seçim var
Boykot yok
seçim var
Boykot yok
seçim var

CHP PM, İstanbul'daki seçim iptali gündemiyle
toplandı. Toplantıda boykot yerine seçime gitme kararı
alındı. Ekrem İmamoğlu yeniden aday gösterildi. CHP
PM'den yapılan açıklamada ilçe belediye ve meclis
seçimlerinin de yenilenmesi gerektiği belirtildi

CHP Parti Meclisi (PM) ve millet-
vekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun
(YSK) İstanbul seçimlerinin yeni-

lenmesi kararının ardından saat 10.00'da Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında top-
landı. Toplantıda boykot yerine 23 Hazri-
an'daki seçime gitme kararı alındı. CHP PM,
seçimlere darbe yapıldığını bildirdi. “Demokra-
sinin olmazsa olmazı sayılan Meclis denetimi,
bağımsız yargı, tarafsız medya ve sivil toplum
katılımı ne yazık ki zaten tarihe karışmıştır. De-
mokratik meşruiyetin elde kalan son kalesi ve
namusu olan sandık, o namusu korumakla gö-
revli olanların eliyle, millet iradesine kast eden-
lerin emellerine teslim edilmiştir. Ülkemizde tuz
artık kokmuştur. Demokrasinin temelini oluş-
turan “hukukun üstünlüğü”, “kuvvetler ayrı-
lığı”, “seçme ve seçilme hakkı” bu kararla
açıkça ortadan kaldırılmıştır. Ülkemizin rota-
sını çağdaş uygarlıktan, Ortadoğu’nun başarı-
sız diktatörlükleri düzeyine düşüren bu kararın
azmettirici ve sorumluları, elbette tarih huzu-
runda ve millet vicdanında hak ettikleri sonu
bulacaktır.Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, ülke-
mize çok partili demokratik yaşamı getiren
Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri olarak ül-
kemize dayatılan bu rota değişikliğini reddedi-
yoruz.CHP PM bildirisi daha sonra yazılı
olarak paylaşıldı.”

PM toplantısının ardından parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya
mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ve milletvekilleri de katıldı. Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açık-
lama yapan Ekrem İmamoğlu "İstanbulumuza şunu söyleyelim. Hep
beraber çok güzel işler başaracağız. Süreçle ilgili Genel Başkanımız Kılıçda-
roğlu grup toplantısında açıklamada bulunacak" dedi.

Güzel işler yapacağız

Boykot yok
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S evgili Okuyucular, 9-10 yıl önce derne-
ğimiz DEÇED (Doğa Emanetçileri
Çevre Eğitim Derneği) adına çıkardığı-

mız dergilerde insanlarımıza sunduğumuz bil-
gileri okurlarımıza tekrar sunmak istedim. O
zamanlar iletişim bu kadar rahat ve geniş de-
ğildi. Şimdi internetten, facebooktan vs. insan-
lara erişim kolaylaştı. Bu bilgilerin daha çok
insana ulaşacağını düşündüm. Konumuz te-
mizlik malzemeleri. Eşimle ne zaman bir alış-
veriş merkezine gitsek temizlik malzemeleri
önünde takılıp kalırız. Marketlerde boy boy
yükselen, her firma ve markanın kıyasıya ya-

rıştığı çamaşır suları, deterjanlar, renkli ve şık
görünümlü sabunlar, parfümler ne kadar çe-
kici görünseler de yanı başlarında bulunan ek-
meklere, irmiklere, unlara, peynirlere hiç
çaktırmadan bizlere ne çok zarar verdiğini hiç
düşündünüz mü? 

Uçucu maddeler içeren malzemeler ile aynı
reyonlarda bulunan yiyecekler zamanla vücu-
dumuzda zararlı hale dönüşüyor. Yapılan araş-
tırmalara göre yiyecekler ile kimyasal
maddeler içeren ürünlerin aynı reyonlarda ser-
gilenmemesi, hatta aynı mekânlarda bulunma-
ması gerekiyor. Deterjan fabrikaları şehirlerin

içinde bulunuyor olması da
insan sağlığını tehdit ettiği saptanıyor. Öğre-
nim gördükleri okula yakın bir deterjan fabri-
kasından yola çıkarak bu konuda araştırma
yapan Fatih Koleji öğrencilerinden Berhat Bil-
dirir ve Fatih İhtiyar, sinekler üzerinde yaptık-
ları deneyle uçucu maddelerin insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkisini su yüzeyine çıkar-
mışlar.  İnsana çok yakın gen yapısına sahip
meyve sineğinin üzerinde yapılan deneyler so-

nucunda uçucu maddelerle aynı yerde kalan
yiyeceklerin, kanser gibi birçok hastalığa
sebep olduğunu tespit etmişler. Genç öğrenci-
ler çalışmalarında laboratuarlar şartları oluş-
turdukları, aynı dolapta 2 ay açık olarak
bıraktıkları boya, cam temizleyici, deterjan,
çamaşır suyu, alkollü içkiler ve kolonya ile
irmik, maya ve şekeri bir arada tutmuşlar. Bu
besinleri tüketen sineklerde yaşanan değişik-
likleri incelemişler. Üç nesil takibi sonucunda
sineklerin mutasyona uğradıklarını tespit et-
mişler. Sineklerin kanat sayısında artış, bacak
ve kollarında kopma gibi değişimler gözlemiş-
ler. İki genç araştırmacı, bu sonuçtan yola çı-
karak bu şartların gen yapısı benzer olan
insanların da kanser gibi hastalıklara uğraya-

cağını bildirmişler. Yanlış depolanan yiyecek-
lerden uzak durmamızı bildirmişler. Bu genç
araştırmacı çocukları kutluyorum. Bana gelen
bir E-mail den aldığımız bu bilgileri size ileti-
yorum. Ben on senedir girdiğim markette te-
mizlik maddeleri ile yiyecek maddeleri yakın
olan marketlere gitmiyorum. Saten dört bir
yandan aldığımız nefesten, içtiğimiz sudan, ye-
diğimiz genleri değiştirilmiş besinlerden yete-
rince zehirleniyoruz. 

Kanser olan çevremizdeki kişileri düşün-
dükçe ve hele çok pahalı kanser ilaçlarında
yardımcı olmayan bir ülkede yaşamak duru-
munda olduğumuzdan çok dikkatli olalım.
Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanız 
dileklerimle.

Temizlik malzemeleri deterjanlara dikkat

3 KALEM 3 KISIM YİYECEK MALZEMESİ ALIM ( PATATES,KURU SOĞAN,YUMURTA ) 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 : 2019/203473
1-İdarenin
a) Adresi : ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163123982 - 2163120276
c) Elektronik Posta Adresi : kamilakgun@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 3 KALEM YİYECEKALIMI (PATATES, KURU SOĞAN, 

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

b) Teslim yeri : 15'inci Füze Üs Komutanlığı / Genel Malzeme Komutanlığı / 
İaşe Depoları Alemdağ / İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin idare ve yüklenici 
tarafından imzalanmasını müteakip 360 ( Üçyüzaltmış ) takvim 
günü içerisinde günlü/haftalık/aylık ihtiyaçlar nispetinde teslim 
edilecektir 01 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN SONRA 
BAŞLAYACAK, 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNİ GEÇMEYECEKTİR. 
İhtiyaç durumuna göre partiler halinde alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON 

BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.05.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. 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 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/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 15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKAN-
LIĞI ALEMDAĞ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı tek-
lif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (991361) 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz ; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahal-
lesi, 2289. Sokak, No:10/D, Studio Life Sitesinde kain, 120 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 1. Blok binanın,
6. normal katta, 60/24000 arsa payına tefrikli (48) nolu Daire'nin tamamıdır.
Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel üzerinde bulunan 4 adet blok, Studio Life Sitesi olarak anılmak-
tadır. Site çevre duvarı mevcut olup, güvenlikli giriş, yüzme havuzu, fitness, resepsiyon, sosyal alanlar
ve bakımlı peyzaj düzeni bulunmaktadır. Site konum olarak İstHanBul Evleri 3. Etap ve Ayışığı Sitesi
arasında yer almaktadır. D-100 Karayoluna ve Metrobüs ile ulaşıma 1 km mesafede bulunmaktadır.
Yakın çevresinde İstHanBul Evleri 1. 2. ve 3. Etap, Ekşioğlu Akkent Sitesi, Ayışığı Sitesi, benzer nitelikte
siteler ve boş parseller bulunmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Konu
taşınmazın bulunduğu 1. Blok; 2 Bodrum+Zemin+9 Normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa
edilmiştir. Blok takribi 10 yıllıktır.
(48) Numaralı Daire: 1. bloğun, 6. normal katında ve kuzey cephesinde yer almaktadır. Daire;  1 adet
oda, salon, mutfak ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır.
Malzeme özelliği olarak; Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan
kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları ve tezgahı laminattır. Banyoda vitrifiye malzemesi bulunmaktadır. Pen-
cereler PVC doğrama olup demir doğrama korkuluk bulunmaktadır. İç kapılar amerikan panel, dış kapı
çeliktir. Dairede petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Daire kapısı kapalı olduğundan tespitler dışar-
dan yapılmıştır. Dairede merkezi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır.Dairenin kat Brüt alanı :
63,00 m2 , Net kullanım alanı : 47,76 m2 dir.
Adresi : Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2289. Sokak, No:10/D, Studio Life

Sitesi, 1. Blok, D:48 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 7.975,42 m2  
Arsa Payı : 60/24000
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda; kısmen Taks: 0.30, Kaks: 2.00
Hmaks:36.50 

yapılaşma şartı ile 'Ticaret+Konut' alanında, kısmen de 'Yolda' kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 185.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 25/07/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 23/08/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri   : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 

(Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden, artırma tari-

hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan ala-
caklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerin-
den muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi-
nat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş-
kaca bilgi almak isteyenlerin 2013/751 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.03/05/2019

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2013/751 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (991688) 

İSTANBUL
ÇARŞAMBA 8 MAYIS 20196

H ürriyet Mahallesi Taceddin Özgü-
den Parkı'nda düzenlenen iftar
programına; Kartal Belediye Baş-

kanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet
Halk Partisi İlçe Yönetimi, İYİ Parti Kartal
İlçe Başkanı Burak Tok ve İlçe Yönetimi,
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kar-
tal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdür-
leri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.
Yüzlerce Kartallı ailenin katıldığı iftarda

Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla bir-
likte orucunu açtı ve dua etti. Yoğun ilgi
gören Başkan Gökhan Yüksel, iftar sonra-
sında vatandaşlarla sohbet etti ve bol bol
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Semazen gösterisi yapıldı

İftar programının ardından, Kartal Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tara-
fından hazırlanan Ramazan ayı programları

kapsamındaki etkinliklere geçildi. Taceddin
Özgüden Parkı önüne kurulan sahnede va-
tandaşlar; Tasavvuf Müziği Konseri, Sema-
zen Gösterisi ve “Acele Eş Aranıyor” adlı
orta oyununu izledi. Temponun hiç düşme-
diği etkinlikler boyunca vatandaşlar Rama-
zan ayının heyecanını doyasıya yaşadı.

20 yerde birden iftar

Kartal Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da

iftar sofralarını mahallelere kurdu. Kartal'ın
20 farklı noktasında kurulan iftar sofraları,
Ramazan ayı boyunca binlerce kişiye iftar
vermeyi hedefliyor. Kartal Belediyesi, Rama-
zan ayı süresince düzenleyeceği etkinliklerle
de Ramazan'ı renklendirmeyi planlıyor.
Günlük ve steril koşullarda yapılan yemekler,
Kartallıların iftarına eşlik ediyor. İftar sofra-
ları, tek merkez yerine, farklı mahallelerde
kurulan sofralarla vatandaşa ulaşıyor.

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının ilk iftarını Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte yaptı

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

KARTAL IFTAR
SOFRASINI
PAYLASTI

Çocuklar ilki yaşadı
ÜSKÜDAR
Belediyesinin
düzenlediği

"İlk Orucum, İlk İftarım"
etkinliğinde çok sayıda
çocuk ilk oruç heyecanını
yaşadı. İlk orucum etkin-
liği Üsküdar sahilinde
Valide Sultan Gemisi'nde
düzenlendi. Gemide dü-
zenlenen etkinliğe Üskü-
dar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, Üskü-
dar Kaymakamı Murat
Sefa Demiryürek ve çok
sayıda çocuk ve aileleri
katıldı. Başkan Türkmen
çocuklarla bir arada oru-
cunu açtı. İftar öncesi ko-

nuşma yapan Başkan
Türkmen "Üsküdar Bele-
diyesi olarak her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da
Üsküdarlı ve İstanbullu
hemşehrilerimizle top-
luca iftar sofralarında bu-
luşmak üzere bir takım
hazırlıklar yaptık. Yedi
ayrı mahallemizde sekiz
sosyal tesisimizde her
gün toplamda yaklaşık
30.000 Üsküdarlı, İstan-
bullu hemşehrilerimize
iftar sofrası hazırlıyoruz.
Hepinize bu güzel iftar
sofralarımızda yediğiniz
içtiğiniz afiyet olsun” diye
konuştu.

Gökhan
Yüksel



77SPOR
ÇARŞAMBA 8 MAYIS 2019

Sayı : 2018/570 Esas  26/03/2019
GAZİOSMANPAŞA 

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İ L A N

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
19/10/2018 tarih 2018/570 Esas - 2018/483
Karar sayılı ilamı ile, Erzurum ili, Aziziye ilçesi,
Ilıca Mah./Köy, C:130, H:17, BSN:31'de nüfusa
kayıtlı  Ercan ve Sevda'dan olma, 05/12/2004
Bakırköy doğumlu, 11492524288 TC Kimlik nu-
maralı Şadiye Rümeysa Özaslan'ın nüfusta Şa-
diye Rümeysa olan isminin nüfus kayıtlarında
"Rümeysa" olarak düzeltilmesine ve düzeltilmiş
şekli ile tesciline karar verilmiştir. İlan olunur.

T.C. GAZİoSMAnPAŞA
1. ASLİYE HuKuK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991246)

ESAS NO : 2018/534 Esas
KARAR NO : 2019/134

İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin
04/04/2019 Tarih 2018/534 esas 2019/134 
sayılı kararı ile Malatya İli, Doğanşehir İlçesi,
Güroba  Mah. / köyü nüfusa kayıtlı  Hüseyin ve
Nevin' den olma Emine Çağla ( Kaya ) İlhan' ın
nüfustaki ''EMİNE'' isminin silinmesine. nüfus
kayıtlarına tashihine, nüfusa kayıt ve tesciline,
karar verilmiştir.Teblig yerine geçmek üzere
ilanen tebliğ olunur. 03/05/2019

İLAn
İSTAnbuL 12. ASLİYE 

HuKuK MAHKEMESİnDEn

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991286)

Sayı : 2019/229 Esas 03/05/2019

Mahkememiz 2019/229 Esas 2019/110 
Karar sayılı kararı ile;Diyarbakır ili Çüngüş 
ilçesi Albayrak mah/köyü C:5 H:10 BSN:
19'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Yıldız kızı
04/09/1989 Fatih doğumlu 12824033508 
T.C kimlik nolu Serpil KARTAL'ın nüfus 
kayıtlarındaki "Kartal" olan soy isminin
"Güçlü" olarak DÜZELTİLMESİNE ve 
TESCİLİNE karar verilmiştir.İlan olunur. 

T.C.
GAZİoSMAnPAŞA

5. ASLİYE HuKuK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991273)

Sayı : 2019/207 Esas            03/05/2019

Mahkememiz 2019/207 Esas 2019/122 Karar
sayılı kararı ile;Diyarbakır ili Çüngüş ilçesi Albay-
rak mah/köyü C:5 H:10 BSN:12'da nüfusa ka-
yıtlı Ali ve Zahide oğlu 19/06/1962 Yaygınkonak
doğumlu 12842032934 T.C kimlik nolu Mehmet
KARTAL'ın nüfus kayıtlarındaki "Kartal" olan
soy isminin "Güçlü" olarak DÜZELTİLMESİNE
ve TESCİLİNE karar verilmiştir.İlan olunur. 

T.C.
GAZİoSMAnPAŞA

5. ASLİYE HuKuK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991265)

Sayı : 2019/228 Esas                03/05/2019

Mahkememiz 2019/228 Esas 2019/124 Karar
sayılı kararı ile; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesi Al-
bayrak mah/köyü C:5 H:10 BSN:18'da nüfusa
kayıtlı Mehmet ve Yıldız oğlu 28/03/1988 Fatih
doğumlu 12827033444 T.C kimlik numaralı
Orhan KARTAL'ın nüfus kayıtlarındaki "Kartal"
olan soy isminin "Güçlü" olarak DÜZELTİLME-
SİNE ve TESCİLİNE karar verilmiştir.İlan olunur. 

T.C.
GAZİoSMAnPAŞA

5. ASLİYE HuKuK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991268)

Sayı : 2018/597 Esas                        03/05/2019

İstanbul ili Fatih ilçesi Molla Gürani
mahallesi/köyü C:55 H:2713 BSN:22'de 
nüfusa kayıtlı Ayhan ve Tülay oğlu 18/12/1978
İstanbul doğumlu Nevzat Uzgören'in nüfus ka-
yıtlarındaki "Nevzat" olan isminin "Serdar",
"Uzgören" olan soy isminin "Çakıroğlu" 
olarak düzeltilmesine ve tesciline karar 
verilmiştir. İlan olunur. 

T.C.
GAZİoSMAnPAŞA

1. ASLİYE HuKuK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991277)

ESAS NO : 2018/483 06/05/2019
KARAR NO : 2019/150

İ  L  A  N
Bingöl ili Adaklı ilçesi, Sevkar köyü Cilt: 42 hane
no: 69 BSN: 34 de kayıtlı Mehmet Sakine kızı
20/04/1990 Adaklı doğumlu 14188730574 TC
kimlik numaralı "ZEYTUN SOĞANLI'nın ön adı-
nın "ZEHRA" olarak değiştirilmesine, 
Değişikliğin gazete ile ilanına karar verilmiştir.
T.M.K.nun 27. maddesi uyarınca ilan olunur. 

T.C.
İSTAnbuL AnADoLu

8. ASLİYE HuKuK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991413)

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 alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların pay-
laştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci gün-
den başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile-
ceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen 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. 06/05/2019

1.İhale Tarihi : 12/06/2019 günü, saat 12:47 - 12:50 arası.
2.İhale Tarihi : 27/06/2019 günü, saat 12:47 - 12:50 arası.
İhale Yeri : Hisar Yediemin Otoparkı - Atatürk Bulvarı Milas Cad. No:8 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 150.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 
3. İCRA DAİRESİ
2019/1180 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (991655)

E konomik krizin en çok etkilediği kulüplerin
başında gelen Beşiktaş'ta yeni bir tehlike be-
lirdi. Yaklaşan seçim öncesi Fikret Orman

ve ekibinin ödenmeyen maaşlar nedeniyle seçimli
genel kurulda kriz yaşayabileceği ifade ediliyor.
Orman yönetiminin, kulüp personeline 4-6 ay ara-
sında değişen sürelerde maaşlarını yatırmadığı bili-
niyor. Kulüp personelinin geciken maaşlardan 2
aylık kısmı aldığı, amatör şubelerde çalışan antre-
nör, doktor, masör vb. profesyonellerin ise 6 aylık
alacağının biriktiği bildiriliyor.

Yönetimden açıklama yok

Çalışanlardaki en büyük rahatsızlığın ise henüz yö-
netim cephesinden konuyla ilgili bir açıklama ya-
pılmaması. Amatör şubelerin bir bölümünde sezon

biterken, diğerlerinde de finale yaklaşılırken yöne-
tim kurulunun ödemelerle ilgili tarih vermemesi,
endişeleri artırıyor. Yaklaşan seçimli genel kurul
öncesi personele bu denli uzun süre ödeme yapıl-
mamasının mali ibra açısından da sakıncalar do-
ğurabileceği iddiası da yüksek sesle konuşulmaya
başlandı.

Bir futbolcunun tek aylık ödemesi!

Bazı hukukçular, muhalif kanadın kulüp persone-
line yapılmayan ödemeyi mali ibraoylamasında
gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Yaşanan krize
bir başka yönüyle bakan bir cephe de hakim.
Kulüp genel kurul üyelerinden bazıları bir futbol-
cunun bir aylık alacağı ile tüm kulüp personelinin
alacağının kapanması önerisini getiriyor. DHA

Örnek No: 25*

34 FL 7309 Plakalı , 2017 Model ,
VOLKSWAGEN Marka , anahtarı ve ruh-
satı yok, cihaz ile ölçümde orjinal olduğu,
muhtelif çiziklerin olduğu, lastikler eski
otomobil çok amaçlı hususi 9 kişi 

Rize’yi yen köşeyi dön
Beşiktaş zaferi sonrası soyunma

odasına inerek, derbi primini, “Bir,
iki, üç trilyon!” diyerek açıklayan

Abdurrahim Albayrak, şimdi de
Rize deplasmanına hazırlanıyor.
Yönetim, kalan her maçta takımı
galibiyet primiyle motive edecek

Galatasaray’da Beşiktaş
zaferinin coşkusu yaşanırken,
yönetimin verdiği prim müjdesi,
futbolcuların sevincini ikiye
katladı. sarı-Kırmızılı yönetim,
hafta içinde teknik heyetle
görüşerek, derbi galibiyeti için 2
milyon tl prim belirlemişti. ancak
dev mücadele sonrası soyunma
odasına inen Galatasaray 2.

Başkanı abdurrahim albayrak,
futbolcuların tezahüratlarına,
“Bir, iki, üç trilyon” sözleriyle
eşlik ederek, primi bir basamak
daha arttırdı. yönetimin şimdi,
rizespor deplasmanına yönelik
bir motivasyon çalışması içinde
olduğu ve bu karşılaşmaya özel
bir prim daha belirleneceği
öğrenildi. sarı-Kırmızılılar’ın,

rizespor galibiyetine de 3 milyon
lira ödeme yapması bekleniyor.
Galatasaray yönetimi, bu parayı
türkiye Futbol Federasyonu’nun
galibiyet başına verdiği bonusla
karşılayacak. süper lig’deki her
galibiyete 2.8 milyon lira,
beraberliğe de 1.4 milyon lira
civarında bir prim, tFF 
tarafından ödeniyor.

Beşiktaş'ta yaklaşan seçim öncesi maaş krizi tavan yaptı!
Bazı hukukçular, personele ödenmeyen maaşların mali ibra
konusunda yönetimin başını ağrıtabileceğini ileri sürüyor

BıcAK Kemıge
dAyAndı Beşiktaş’ta

süren mali
kriz ve

futboldaki
kötü tablo

Başkan
Fikret 

Orman’ı zor
durumda
bıraktı.
Orman, 

eleştirilerin
hedefi
oldu.

Konstantinos
Kadıköy’e geliyor
Fransız sportif direktör, Kasımpaşa maçından sonra 
soluğu Komşu’da aldı. Yunanistan’da ligin bitmesini 
fırsat bilen Comolli, Ersun Yanal’ın çok istediği Konstan-
tinos Fortounis için Olympiakos ile masaya oturdu

ERSUNYanal, geçtiğimiz hafta
gazetecilerle yaptığı söyleşide
transfer çalışmalarına başla-
dıklarını ifade etmişti. Fener-
bahçe, ilk hedefi Konstantinos
Fortounis için harekete geçti.
Sportif direktör Damien Co-
molli, 3-1 kazanılan Kasım-
paşa maçının ardından
Yunanistan’a gitti. Ersun Ya-
nal’ın, yardımcısı Recep Kara-
tepe’ye defalarca
izlettiği ve kadroda
görmeyi çok iste-
diği 26 yaşındaki
orta saha oyun-
cusu için Comolli,
Olympiakos’lu yet-
kililerle masaya
oturdu. Fransız
sportif direktör,
sözleşmesi

2020’de bitecek olan ve bu yaz
ayrılmak isteyen Fortounis için
Yunan ekibinin şartlarını
sordu. Olympiakos’un kapıyı 8
milyon Euro’dan açtığı iddia
edildi. Comolli, pazarlıkları sıkı
bir şekilde sürdürerek bu ra-
kamı 5 milyon Euro’ya çek-
meye çalışacak. Senelik 1
milyon Euro maaş alan yıldız
futbolcuya 2 milyon Euro’dan

4 senelik sözleşme tek-
lif edileceği öğrenildi.

Takımını sırtladı

Olympiakos, şampi-
yon PAOK’un ardın-
dan 2. sırada ligi
tamamladı.  Fortou-
nis, 3 müsabakada 17
gol sevinci yaşayıp, 16
gol attırdı.

Aatif alarmı
Lider Galatasaray’ı eliboş gönderip Avrupa
potasına girmeyi hedefleyen Karadeniz 
ekibinde gündem Aatif... Fransa’daki tedavisi
tamamlanan yıldız oyuncu bugünden itibaren
takıma katılacak, durumuna bakılacak.
OKANBuruk yönetiminde
sezonun ikinci yarısında
topladığı 28 puanla ligin
tartışmasız en flaş takımla-
rından biri olan Rize’nin
gözü Aslan’da... Liderliği
devralan Galatasaray’ı
konuk etmeye hazırlanan
Yeşil- Mavililer’in tek he-
defi sahadan galibiyetle
ayrılabilmek. Bu doğrul-
tuda planlamalarını sür-
düren Karadeniz ekibinde
gündem ise takımın yıldız
ismi Aatif... Sivas maçında
yaşadığı sakatlık nedeniyle
Ankaragücü deplasma-
nına götürülmeyen ve te-
davi için ülkesine giden
başarılı oyuncunun dün

Rize’ye döndüğü öğrenildi.
Tetkikleri devam edecek
olan oyuncu bugün yapı-
lacak olan idmanda kendi-
sini deneyecek.

Başka da eksik yok

Aatıf’in yetiştirilebilmesi
adına sağlık ekbi seferber-
lik ilan edecek. Rize’ye ara
transferde gelen ve 3 kez fi-
leleri havalandırıp takı-
mına kritik puanlar
kazandıran Aatıf’ın da
Galatasaray karşısında
forma giymeyi çok istediği
ifade edildi. Çaykur Rizes-
por’da Aatıf dışında her-
hangi bir eksik
bulunmuyor.

Valbuena'ya talip çok
FRANSIZ yıldız, yeni
sözleşmeye hak ka-
zanmasını sağlayan
özel maddeyi kontra-
tından kaldırdı. Fener-
bahçe, Valbuena’ya
1+1 yıllık mukavele
önerdi. Ancak tecrü-
beli oyuncunun Avru-
pa’dan da birçok
talibi var. Fransız yıl-
dız, yeni sözleşmeye
hak kazanmasını sağ-
layan özel maddeyi
kontratından kaldırdı.
Fenerbahçe, Valbue-
na’ya 1+1 yıllık mu-
kavele önerdi. Ancak
tecrübeli oyuncunun
Avrupa’dan da birçok
talibi var. Fransa,
İtalya ve Alman-
ya’dan takımların,
Valbuena’nın menace-
riyle temasa geçerek

şartlarını sordukları
öğrenildi. 34 yaşın-
daki oyuncu kararını
sezon sonunda 
verecek.




